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RÓNAY GYÖRGY

1913-1978

Amikor e sorokat leírtuk lapunk
májusi száma a végső formába ön tés
re várt már a nyomdában. Mégis meg
kellett állítanunk a szorgalmas
nyomdászkezeket. Egy olyan szomorú
hír szakította félbe az ő munkájukat
és a mienket is, amely mellett már
most sem mehetünk él szótlanul, még
ha k evés és dadogó .is az a néhány
szó, amelyet most papírra v eth etünk.

Nehezen mozdul meg a toll , az
írógép, amikor a torkot a sírás foj
toga tja. Hirtelen, ha nem is teljesen
váratlanul eltávozott közülünk a jó

barát, a kedves kolléga, a szeretett és tisztelt főszerkesztő, Rónay György.
Hirtelen jött ez a távozás, hiszen a húsvét előtti napokban még a

szokásos kedélyességgel jó ünnepet kívánva egymásnak búcsúztunk azzal,
hogya közbeeső ünnepek miatt legközelebb április lO-én tartjuk meg
a szokásos hétfői értekezletet. Ezen a napon azonban Rónay György már
k ét napja halott volt. Váratlan ugyanakkor azért nem volt ez a tragédia,
-mert m i, akik állandóan együtt dolgoztunk vele, hosszú évek óta láttuk
aggódva, mennyire nem egészséges fizikailag . ts csak annál elképesztőbb,

szinte a csodával határos volt ennek. a törékeny testnek szellemi munka
bírása . Vasegészségű embernek is túl sok lett v olna az, amit az utóbbi .
években alkotásban, teremtő munkában teljesített. Mintha versenyt fu
tott volna az idővel, mintha érezte volna, hogy megtört, agyonhajszolt, de
11lÍnden és mindenki iránt érzékeny szíve egyszer mégiscsak fölmondja a
szolgálatot. '

Nem volt véletlen a fölsorolás, hogy elsőnek az eltávozott jó barátot
gyá szoljuk benne. Hisien jó barát volt elsősorban, olyikunk számára közel
négy évtizede, és ő is ezt a baráti, már-már testvéri viszonyt tartotta a
legfontosabbnak a .vigilia kis szellemi műhelyében. ts e bből már természe
tesen következik, hogy kedves és példaszerűen jó kolléga volt és ezt a
koll egiális viszonyt tartotta fenn azután is, amikor már a főszerkesztő

felelőssége nehezedett vállaira. Nem voltak főszerkesztői allűrjei és szinte
bosszantotta, ha így szólították.
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R6nay György halálával nagy és fontos bástyája dőlt ki az egyetemes
magyar szellemi életnek: A nagy összegezők, szintézis teremtők és tovább
adók közül való volt. Nem volt a keresztény és európai kultúrának olyan
területe és olyan kora, amelyben ne lett volna járatos, amelynek szellemi
légkörében ne mozgott volna' otttumosan; és tanulmányok százai, valamint
vaskos esszékötetek taniisítják, hogy mennyire igyekezett ezt a szinte mér
hetetlen szellemi kincset közkinccsé is tenni. Mindemellett jutott még, ideje'
egy sor regény megírására, nem beszélve arról az úgyszintén páratlanul'
gazdag és sokszínű költői terméSTől, amelyet hátrahagyott és amely egyik
gazdag fejezetét allfotja II XX. századi magyar tírának. Az elkövetkezŐ'

hónapok és évek feladata lesz ennek a párját ritkítóan gazdag szellemi
örök~égnek [olmérése és értékelése. -

De talán még nagyobb a vesztesége a sajátosan katolikus magyar szel
lemi életnek, hiszen ezen a téren is a nagy szellemi erjesztők, a nagy köz
vetítők közé tartozott. Elég csak néhány nevet említeni, mint Suhard. bí-'
borosét, Jaques Maritainét, Paul Claudelét vagy Teilhard de Chardinét, hogy
föl tudjuk mérni nagy jelentőségét: A magyar katolikus közönség jórészt
az .ő révén vagy az ő kezdeményezésére ismerkedett meg a megújuló és
később a II. vatikáni zsinat okmányaiban megfogalmazásra kerülő kato
likus szellemiség e nagy úttörőinek írásaival. ts a felsoroltakhoz még sok
más nevet is lehetne fűzni. De ugyanaz az evangéliurlii hité'lességű és
ugyanakkor döntően korszerű keresztény szellemiség áradt saját írásaiból
is, amelyek részben az Oj Emberben, részben pedig éppen lapunk hasáb
jain jelentek meg, hiszen megindq.lásától a Vigilia szellemi köréhez tarto
zott, amikor' mint fiatal költő és krüikus először jelentkezett,' az újra
megindulás óta pedig az első perctől kezdoe lapunk legszűkebb s.zerkesztői

gárdájához tartozott.
Hogy túl a magyar és katolikus szellemi élet ve~zteségén, mit vesztettünk

tát:ozásával., mi, a Vigilia szerkesztősége, azt még elgondolni is nehéz, nem
hogy megfelelően szavakba lehetne foglalni. Hiszen mi állandóan es szinte
első kézből merítettünk ebből a gazdag és mindig tiszta forrásból. Csak most'
érezzük, hogy mennyire nyugodtak voltunk mellette, inert rábízhattuk ma
gunkat. ts van-e nagyobb ajándék az ember életében, mint amikor fenn
tartás nélkül rábízhatja magát egy másik emberre. Sokszor jött be fáradtan
és nagy önfegyelme ellenére alig Leplezett feszültséggel -cz arcán. Tudtuk,
hogy azért volt ez, mert az utóbbi időben már állandóan a fizikai erejét
meghaladóra vállalkozott. S aztán mindig eljött a pillanat, amikor felol
dódott ez a feszültség és egy szinte meghatóan gyermeki mosoly ült ki az

.--aToora. Talán ezért szerettük a legjobban. Ezért a gyermeki és minden
tudás ellenére a világra álland,óan rácsodálkozó mosolyért. Its azért az
ugyancsak gyermeki őszinteségű és alázatosságú hitért, amit mindvégig
megőrzött és amiből bizonyára a legtöbb erőt is merítette.

Akik az utolsó pillanatig mellette voltak, azt mondJák, érezte, hogy
elérkezett a búcsú pillanata. Igy is mondta el a távozása előtti néhány
utolsó kívánságát. S amikor a pillanat bekövetkezett, ezéttárta feje mellett
a két karját, mint az ókori katakombák orantes, imád~ozó alakjai és aj
kára kiűltugyanazaz engesztelődő mosoly. Lecsukódó szemei talán meg
pillantották már a napsütötte új tájakat."
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DÁVID KATALIN

A HAHÓTI ÉS A CSATÁRI BENCÉS APÁTSÁGOK
ALAPÍTÁSÁRÓL

Ez a tanulmány tulajdonképpen része annak a most befejezett nagyobb ku
tatásnak, amelyet dr. Sós Agnes régésszel közösen végeztünk, s amelynek célja
volt az Arpád-korí Zala megye templomos helyeinek rekonstrukciója: A rekonstruk
ció teszi' lehetővé, hogy a török harcok idején - a XVI-XVII. században 
elpusztult terület egykori gazdagságát, művészet- és építészettörténetét legalább
nyomaiban felidézni tudjuk, és külön jelentőséget ad a templomok kutatásának
e terület honfoglalást megelőző, .tehát IX. századi története. A krísztíanízálódás
- hasonlóan Pannónia egész területéhez - Itt is az ókeresztény időkkel kez
dődött, de sajátságos vonást ad az általunk vizsgált megyének a honfoglalast köz
vetlenül megelőző frank fennhatóság és az ezzel együtt járó egyházszervezés,
amelynek központja itt volt. JoggaL számíthattunk arra, hogy a X. század
végén meginduló magyar egyházszervezés itt olyan hagyományt örökölt, amelyet
nem érintettek a népvándorlás századai, s amely. így befolyásolhatta a hazai
kereszténység indulását. Eppen emiatt arra is számítottunk - s mint az ered
mények mutatják, joggal -, hogy már a korai időkből nagyobb mennyíségű

titulust, tehát patrocíníumot gyűjthetünk össze, és egy korai 'titulusföldrajz se
gítségével kísérletet tehetünk a sajátos művelődéstörténetí gyökerek megkeresésére,

A patrociniumkutatást több éves munkánk egyik fő feladatának. tartottuk,
és ma már elmondhatjuk. hogy egy-egy templomos heIy azonosítását, meghatá-
rozását nagyrészt ennek köszönhetjük. .

A patrocíníumok művelődéstörténeti jelentősége nyilvánvaló, ami abból
adódik, hogy megválasztásuk soha nem indokolatlan, hanem nagyon határozott
alaptörvények érvényesülnek rajtuk keresztül. Az egyes títulusok ugyanis mín
dig jelentést hordoznak, ami az adott kor, földrajzi egység, foglalkozás, a kegyúr,
az alapító stb. sajátságaihoz kötődik. Tehát a kiválasztott szent által hordott
jelentés és az adott szellemi és anyagi kultúra találkozása határozta meg a
patrocíníumot. Mivel függvénye volt az adott szellemi-anyagi mozgásnak, így
lehetőséget ad "rá, hogy belőle visszakövetkeztessünk erre a kultúrára. Ezzel a
patrocíníumok mintegy kiegészítdí az írásos források hiányos és szűkös híreinek.

Hasznosításuk előfeltétele a patrocíníum meghatározása, tehát az, hogy mi
volt az adott templom títulusa. A kutatás forrása természetesen az okleveles
anyag, ez azonban nagyon kísszámú a XIII. századig. Ekkor megszaporodnak
a bízonyítékok, de még így is b,rpád-kori patrocíníurnaínk zöme csak a későbbi

századokban válik ismertté. Ebből a tényből adódik a kutatás "nehézsége. Kardi
nális kérdése ugyanis a patrocinium-kutatásnak, hogy .egy korai templom ké
sőbbi évszázadokban megismert titulusát mennyiben tarthatjuk eredetinek.

Elvileg határozott választ adhatunk a kérdésre: jogilag a patrocinium a
templomhoz kötött, nem változtatható. Maguknak a szeriteknek a középkorban
elfoglalt jogi helyzete - amely szerint ők voltak az egyház javainak birtokosai
- volt a patrociníum fenntartó ereje. Igy azután a kutatás számíthat arra, hogy
a később megismert patrociniuin az eredetivel azonos.

Óvakodni kell azonban a krttikátlanságtól. Az -elv igaz, tehát az, hogy nem
változtatható, de valami okból esetleg feledésbe ment az, eredeti patrocinium 
pl. hosszabb ideig pusztultan, vagy elhagyottan állt a templom ...::., és így a
később megismert patrocinium változott állapotot tükröz. Hogy az ebből adódó
bizonytalanságat kiküszöböljük, éppen egy olyan mértékben elpusztult megyé
ben, mint Zala, külön módszert dolgoztunk ki a patrocíníum eredetiségének
eldöntésére. E módszernek négy fő szempontja volt:

- megvizsgálni a titulus történetét: mít jelent a szent, mikor vált egyálta
lán és az adott területen használatossá ;

- megvizsgálni a templomalapftás történetét. különös tekintette! a relikviákra,
amelyek a patrocíníum-alakulás alapfaktorai;

- megvizsgálni a templomot régészeti és művészettörténeti szempontból, ami
feleletet ad az esetleges pusztulás, átépítés mérvére;
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- felgyűjteni azt a gazdag anyagot, amelyet a népi emlékezet önl>tt meg.
Az Arpád-kori Zala megyében 200 fölött van azoknak a templomoknak szá

ma, amelyeknek patrónusát ismerjük, s ezeknek több, mint a felét ilyen vizsgá
lattal határoztuk meg.

. E tanulmányban a befejezett kutatásból olyan kérdéseket emelek ki, amelyek
megoldását nagyrészt a patrocinium-kutatás segítette.

Az első a hahóti Antíochíaí Szent Margit tiszteletére szentelt bencés apátság.
Azért merült fel egyáltalán problémaként ez az apátság, mert van vele kapcso
latban egy ismert, de meg nem oldott ellentmondás. A hahóti apátságot a XIII.
század elején, 1234 előtt alapította a Hahót nembeli Arnold. Ugyanakkor tud
juk azt, hogy az itt készült kódexet a XI. század végén Szent László a zágrábi
püspökségnek adományozta. Az ellentmondás világos: hogyan adhatta Szent László
az itt készült kódexet Zágrábnak, amikor csak több mint 100 év múlva alapították
meg ezt az apátságot?

Az ellentmondás feloldására az irodalom egyetlen megoldásnak azt látta.
hogy Szent Lászlónak tulajdonította a' hahóti apátság alapítását. Ennek azonban
bizonyítéka nincs. Tudni csak annyit lehet, hogy a XIV. század elején keletkezett
okiratban Valter somogyvári apát meginti a Hahót nemzetség két tagját: ne
háborgassálc a hahóti, másnéven pílískei monostor birtokait. Az apát ezt a fel
szólitást azzal indokolja, hogy Hahótot Szent László Somogyvár alá helyezte. Szó
sincs it~ királyi alapításról - ami különben. is olyan jelentőségű lett volna. hogy
nem mehet feledésbe alig száz év után -, itt csupán arról van szó, hogy Szent
László egy királyi alapítású monostor alá helyez egy meglevő monostort. Többre
az oklevélből következtetni nem lehet.

Valami azonban nagyon érdekesnek tűnt nekem ebben az oklevélben. Valter
apát nem az akkori használatnak megfelelőerr Hahótmonostoráról írt, hanem
hahóti, másnéven piliskei monostorról, - Piliske ószláv eredetű név itt Zalában.
Tudjuk, hogy a településnek nevet adó Hahót nemzetség a XII. század derekán
jött hazánkba, így ha előzőleg állj; itt monostor, annak más neve volt, semmi
képpen nem Hahót. Az' apátnak volt hagyománya valami korábbiról, mert a
nevét is tudja. Piliskeinek mondja, tehát egy ősibb elnevezést használ, és ez
arra utal, hogy itt a Pílíske folyónál már a Hahót nemzetség bejövetele előtt

működhetett egy bencés apátság. Ezt a területet kapja birtokként a Hahót nem
zetség és ők, illetve I. Hahót unokája, Arnold felépíti és anyagi javakkal ellátja
ezt a már korábban létezett piliskei monostort,

Eddig tehát három bizonyítékom volt amellett, hogy a monostor korábbi,
mint a Hahótok idejövetele :

- az itt készült kódex a XI. század végén Zágrábba kerül;
- Somogyvár a XIV. század elején tudatja, hogy Hahót Szent László ren-

delkezésére fiókmonostora lett Somogyvárnak, ami azt jelenti, hogy 1091 előtt

már megvolt;
- Valter apát nem az ismert nevén említi a hahóti apátságot, hanem olyan

néven, amely korábbi eredetű.

Kutatásom• következő lépése volt megvízsgální a XIII. századi alapítást.
Ismert tény, hogy az 1234-es oklevél, amelyben először hallunk az apátságról
és alapításáról, s amelynek alapján a Hahót nemzetséghez kötjük keletkezését,
hamis. Ez az' oklevél először úgy émlíti Arnoldet. mint aki építtetóje volt az

.apátságnak, csak később említi, mint alapítót. Az oklevél különben sem az
alapítással kapcsolatban keletkezett, hanem arról értesít, hogy a nemzetség tagjai
megjelentek II. András előtt, hogy megerősíttessék vele a monostornak tett
adományaikat.

Igy tehát minden feltevés, ami az apátság' alapítását volt hivatva tisztázni
-' az is, ami Szent Lászlóhoz kötötte és az is, ami a Hahótokhoz kötötte 
bizonytalannak mínősült,

A hahóti bencés apátság alapításának kérdése tehát nyitva maradt. Megközelí
teridő a problémát, úgy gondoltam, hogy kiindulásként a hahóti kódexet és a
róla szóló irodalmat vizsgálom meg. Ez ugyanis az egyetlen hiteles korai doku
mentum Hahóttal kapcsolatban, ezért joggal gondoltam arra, hogy ebből, ha
nem is egzakt, de megközelítőerr pontos feleletet kaphatok az alapítás kérdésére,
Annál is inkább gondolhattam erre, mivel ez egy sacramentárium, amely szöve
gében nem lezárt, vezetik, illetve kiegészítik, és ezzel ázulkodík a korról, amely-
ben használhatták. .

292



A vele foglalkozó irodalom egyértelmúen megállapította, hogy ,a hahóti
kódex frank monasztíkus eredetű, amelyben a római réteg is bizonyíthatóan
frank átírás eredménye. Magyar földön már korábban honos kézirat alapján
készült. 1083 előtt- kezdték írni és 1092 körül fejezték be.

Bár ném vagyok hivatott a kódex történeti vizsgálatára, de részben római
rétegének frank átírása miatt, részben a benne levő frank bencés réteg rend
kívül archaikus volta miatt arra következtetek, hogy a hahóti kódex ős
példánya a sacramentáríumoknak ahhoz a történeti vonalához tartozik, amelynek
elindítója a 785 körül I. _Adorján pápától Nagy Károlynak küldött .sacramentáríurn
volt. Ezt másolták - természetesen átdolgozva a frank szükségletek szerint 
elsősorban nyugati frank területen, és a IX. század elején már a birodalom mín
den temploma számára ezt írta elő kötelező használatként Nagy Károly. így
vált azután e frank monasztikus átdolgozású sacramentánium-a keleti frank, tehát
a német egyházmegyék Iiturgíájáriak alapjává is.

Atnézve a hahóti kódexet, megállapíthatjuk, hogy az eredeti kódexben
kizárólag olyan szentek szerepelnek, akik közül a legkésőbbi is VIII. századi.
Ebból jogosan következtethetünk arra, hogy a kódex eredeti példánya legkésőbb
a IX. század elején készült, tehát olyan sacramentárium ez, amelyet a IX. szá
zadban használtak. A legközelebbi hozzáírás 'már a XI. századból származik.
Először a XI. század elején írták hozzá Szent Andrást és Benedeket, Szent
Adalbertet és Szent Eleket, mint magyar -vonatkozású szenteket, majd a XI.
század végén az egészet lemásolták úgy, hogy hozzáírták a magyar szenteket,
Istvánt, Imrét és Gellértet. Ugyanekkor a votívmíséket is kiegészítették. Mind
ez arra utal" hogy a kódexet a IX-X. század nem gyarapította, ellenben hasz
nálatban volt a XI. század elejétől.

Mint említettem a sacramentáriumoknak ez a típusa az egész nagy frank.
birodalomban elterjedt volt. Kérdésünk tehát az, honnan kerülhetett ide a
hahóti kódex?

Tematikája miatt vele kapcsolatban ki kell zárnunk azt a feltevést, amit
Győrffy György István király és műve (Bp. 1977) című könyvében említ, hogy
legkorábbi liturgikus könyveink alapját azok a liturgikus könyvek adták, ame
lyeket a Sankt Gallen-i Bruno hozott magával a X. század végén. 'Ebben az
esetben ugyanis lehet hiányos sacramentáríumunk IX-X. századi része, de va
Iószínűtlen, hogy teljesen kimarad. Ami pedig a legfontosabb, hogy egy Sankt
Gallen-i monasztikus sacramentáríurnból semmiképpen nem hiányozhat Szent
Gallus. Márpedig a hahóti kódexben nincs benne. -

Mindezt átgondolva, kézenfekvőnek .Iátszott az a feltevés, hogy a kódex és
így a monostor is talán még a IX. századi frank uralom egyik itteni emléke.
Más magyarázatot ugyanis nem találtam arra, hogy

- Szent László korában már megvolt a kódex, mint egy korábbinak a. má
solata;

- a kódexet használó monostor működhetett a IX. században és a XI. szá
zad elejétől. Erre tematikája utal;

- X. század végi vagy XI. századi idekerülését a sacramentáriumból hiány
zó két évszázad cáfolja.

Ezután néztem meg ebből a szempontból a IX. században ezen a terüle
ten végzett salzburgi téritésről írt Conversio BagoaTÍOTUm et Carantanorumot,
amely az itteni frank hercegség templomainak titulusát is megadja. Ebben
egyetlen Antiochiai Szent Margit tiszteletére szentelt templomot találtam: ezt 865.
január 14-én szentette fel a salzburgi érsek. Feltételeztem, hogy ez a templom
volt a későbbi hahóti monostor előzménye.

A €onversio azonban igen precíz, színte naplószerű felsorolását adja a temp
lomszenteléseknek. Márpedig tudjuk, hogy előző napon, január 13-án Szent
Péter tiszteletére szentelt az érsek templomot. Ezután tehát azt kerestem, van-e
Hahót közelében olyan Szent Péter titulusú egyház, amelynek eredete nem tisz
tázott.

Nem egészen egynapi járásra Hahóttól volt az Arpád-kori csatári Szent
Péter apátság, amelynek alapításáról okleveles bizonyítékunk tulajdonképpen nincs,
Csupán annyit tudunk róla, hogy 1141 előtt a Gutkeled nembeli 'Márton ispán
építtette. Az oklevél, amelyben erről értesülünk nem alapítást, hanem építtetést
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mond. Feltevésünk szerínt ennek lehetett előzménye a IX. századi bajor - ala
pítású Szerit Péter egyház, és nem alapítója, hanem újjáépítője volt a bajor-
földről idetelepült Gutkeled nemzetség. '

A csatári Szent Péter apátság XII. század középí - tehát építtetésével mint
egy egykorú - salzburgi kapcsolatát jelzi az a tény, hogy idekerült az a rep
rezentatív Biblia, amelyet Salzburgban készítettek 1130-1140 körül. Figyelembe
véve a Biblia készítésének és idekerülésének időpontját, a Gutkeled nemzetség
bajor kapcsolatait, feltételezhetjük azt is, 'hogy a csatári apátság volt e nagy
értékű kódex első őrzésí helye.

A Biblia több, mint száz évig volt az apátság birtokában, azonban 1260
körül a monostor kegyura. Vid rnester elzálogosította Farkas vasvári zsidónak.
A kódex bizonyos törlesztések fejében ekkor még az apátságban maradt. de mivel
a feltételeket nem teljesltették, idegen kézbe jutott. Sorsát pontosan nem ismer
jük, bizonyosan csak annyit tudunk, hogy a XV. században az admonti apátság
ba került, admonti feljegyzések alapján azonban arra következtetünk, hogy a
zálogból Salzburg váltotta ki. Admonti hagyomány szerínt ugyanis a Bibliát ők

Salzburgtól kapták, mivel kolostoruk salzburgi alapítású.
Tudom, hogy mindezek - tehát Csatárt nem alapít ják, hanem építtetik, az itt

őrzött Biblia salzburgi munka, feltételezhetően Salzburg váltja ki a zálogból,
úgy ajándékozza Admontnak, mint saját alapítású monostorának - nem döntő

bízonyítékok, ugyanakkor azonban nem is semlegesek Csatár IX. századieredeté
vel kapcsolatban, hanem inkább- támogatják ennek Iehetőségét,

Még valami nagyon érdekes az ismert adatok közüí. Csatárnak az Árpád
korban olyan ereklyéi vannák, amelyek azonosak a Cnnversióból ismert - e
területen alapított - salzburgi ti tulusokkal : Szent Péter, János evangélista,
Mihály arkangyal, Antiochiai Szent Margit, István vértanú és Szűz Mária.
Bármennyire általánosan tisztelt szentek, mégsem lehet véletlen ez az ereklye
-együttes és a IX.. századi titulusok ilyen összetalálkozása.

Problémaként mínd Hahóttal. mind Csatárral kapcsolatban felmerül az a
kérdés, hogy a IX. századi alapítások átvészelhették-e a honfoglalást, megérhet
ték-e a magyar kereszténység indulását?

Az itteni IX. századi templomok sorsáról semmit sem tudunk, az ásatások
tulajdonképpen csak az épületek kontinuitására adnak választ. Csupán egyről
van olyan adatunk, amely bizonyítja X. századi, tehát honfoglalás utáni fenn
maradását. Ez a mosaburgi-zalavári Szent Adorján egyház, amelyet a szent
ereklyéinek elhelyezésével salzburgi mesterek, Salzburgból hozott anyagból épí
tettek fel a IX. század derekán. Ezt a Szent Adorján egyházat építteti újjá
Szent István a XI. század elején. A hely és a titulus azonossága minden kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy itt az ereklyék védelme biztosított volt, tehát a temp
lom átveszelte a honfoglalást követő évtízedeket, hiszen István-kori újjáépíté
sének ez előfeltétele volt, Bár a helyreállítás teljes újjáépítéssel járt, felhasznál
ták az előző templom köveit, hiszen -a XI. századi zalavári márványfaragások
salzburgi márványból készültek. Ez ismét arra mutat, hogy a templom nem le
rombolva, leégve- érte meg a XI. századot, hanem olyan állapotban, hogy
anyagát felhasználhatták az új templom építéséhez.

Néhány kutató a IX. századi Szent Adorján templomot a feltárt Zalavár-récés
kúti bazilikával azonosítja. Ezt a megállapítást azonban határozottan cáfolhatjuk.
Egyrészt stíluskrítlkailag kell elvetnünk az azonosítást, hiszen a récéskútí ba
zilika alaprajzilag semmiképpen nem köthető salzburgi építőműhelyhez. Ugyan
akkoranyaga hazai kő, és nyoma sincs, még másodlagos felhasználásban sem
salzburgi építőanyagnak. Ugyanígy téves az azonosításnak az az útja is, amely
a Conversio szövegezése alapján - "infra civitatem" épült a templom - kísérli

-rneg a templom topografizálását, Külön tanulmányban kívánok az azonosítás
kérdésével foglalkozni. Most röviden csak annyit jegyzek meg, hogy a récéskúti
bazilika előzménye az a Keresztelő Szent János-templom volt, amelyet. mint
meglevőt említ a - Conversio, de alapítását nem köti Salzburghoz. A feltárt bazi
lika erre épült, és véleményem szerint újjáépítése a Zalavárra települt Vérbulcsú
bizánci megkeresztelkedésével hozható kapcsolatba. Különben bízánel mesterek
zalavári jelenlétét az István-korí- Adorján-templom megmaradt kőfaragványaí is
alátámasztják.

A Szent Adorján egyház tehát az egyetlen analógfánk arra, hogy a X. szá
zad nem szüntette meg azt a kulturálís állapotot, amit a honfoglalők itt találtak.
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..Joggal fe1tételezhetjük, hogy nemcsak a Szent Adorján, hanem a többi templom
11 átvészelhette ezt az időszakot és újjáépült, újjászerveződött a XI. században.

A terület titulusföldrajza is ezt a véleményünket erősíti. Az így megrajzolt
térkép értékelésénél tudnunk kell, hogy a térképen belül a határokat az egyes

. titulusok előfordulásának gyakorisága alapján húzzuk meg. Ilyen szempontból
tanulmányozva e terület kapcsolatait, világossá válik, hogy míg az' északnémet
terület elválik a közép- és délnémet területektől. úgy kapcsolódik megyénk a hazai
kereszténység első századában -- az egyes szentek előfordulásának gyakorisága
szempontjából - a közép- és délnémet egyházmegyékhez. A térkép tehát pl asz
tíkusaniutal egy olyan kontinuításra, amely a IX. századi német és a X. század
"Végén induló magyar egyházszervezés találkozását bizonyítja. Természetesen an
nál érdekesebb megyénkben azoknak a titulusoknak csomópontokban valÓ je
lentkezése, amelyeknek gyakorisága kiesik ebből a titulusföldrajzi egységből. E
kérdéssel egy korábbi tanulmányomban foglalkoztam és a jelenségből arra követ
keztettem, hogy a német és a magyar egyházszervezés közöttí időben bizánci
térítéssel kell megvénkben számolnunk.

A régészeti kutatásnak két kérdésre kell választ adnia: hol állt az Arpád
-kori hahóti és csatári apátság, és hol lehetett a IX. századi templom?

Helyszíni vizsgálataim és az okleveles anyag összevetésével sikerült megál
lapítanom.. hogy mírid az Arpád-korí Hahót, mind az Arpád-korí Csatár temp-
loma a mai helyén állott. .

A hahóti mai barokk templom, plébániaépület és kert terepe, a kerti
munkák alkalmával felszínre kerülő kő, tégla, cserép világosan mutatja, hogy a
barokk templomot megelőzően állott itt templom és épület, amely az Arpád
-koríg vezethető vissza. Mind a templom, mind az épület a török harcokban
pusztult el, a XVI. század közepéri az átvonuló katonaság égette fel az apátság
.székhelyét, A kert szakadékos, köves terepe arra is utal, hogya megmaradt
falakat kíbányászták és köveit széthordták, A kolostort illetően nem sok remény
nyel kecsegtet egy ásatás, de várhatunk eredményt a templom megvízsgálásátöl.

Hasonló, de oklevelesen megalapozottabb bizonyossággal állítom, hogy a
csatári Arpád-korí templom is a mai helyén állott. Egyes kutatók kis mérete,
-építészetí részletei miatt- amelyek a XIII. század második felére datálják a
templomot - nem tartják azonosnak a bencés apátsággal, hanem a falu egykori
plébániatemplomának vélik.

. Mielőtt e problémákra válaszolok, okleveles adatok alapján kívánom a temp
lomot az apátsággal azonosítani úgy, hogy a török utáni adatokból indulunk el
visszafelé a· középkorig, A XVIII. században két lényeges adat segít az azonosí
tásban: az egyik 173B-ból datálódik, amikor arról értesülünk, hogy Schachy Dezső
vasvári kanonok, csatárt apát a ·romosan álló apátsági templomot alapjaiból
újjáépítteti és méltó felszereléssel ellátja. Majd 1756-ban értesülünk arról, hogy
ezt a templomot plébániává emelik. .

A két adat világosan informál arról, hogy a ma is múkbaő plébániatemplom
a romosan álló apátsági templomból született újjá.

A XVII. századból, 1690-ből még pontosabban fogalmazott adatot kapunk
.az azonosításhoz. A2. Urbaria et Conscríptionesben ezt olvassuk: "Templum
Sancti Petri in terrítorío pagí Csatár desolatum", Ez az adat nemcsak azért
jelentős, mert a titulust is megnevezi, hanem mert meghatározza a Szent Péter
templom helyét is. Megtudjuk, hogy a templom a falu határában állott, és ezzel
ismét a mai templomhoz érkeztünic"Ez míndmáíg a falutól elkülönülten áll úgy,
ahogy a legkorábbi török utáni térképek is jelzik.

De menjünk tovább vissza az időben, Két XVI..: századi adatot kívánok meg
említeni. Az egyik 1592-ből datálódik, amikor Csatárt. Zrínyi György birtokának
mondják és 830 forintra becsülik 5 jobbágytelkét, 21 pusztahelyét. fél eke szán
tóföldjét, 3 ekényi erdejét, elpusztult halastavát és Szent Péter tiszteletére
szentelt tornyos kőtemplomát. A másik adat 1505-ból való, amikor Bakócz· Tamás
megkapja Csatár falut az apátság kegyuraságával együtt.

E két adat az azonosítás szempontjából azért lényeges, mert világosan kitűnik

belőlük, hogy Csatáron nem volt más templom, csak az apátsági Szent Péter
-egyház. Sem a falu anyagi fe1becsülésekór, sem a kegyuraság ajándékozásakor
nem emIítenek más templomot.

Plébániatemplom létezéséről tehát nem tudunk. Bár néhányan hibásan a
pápai tizedjegyzékben említett Csatárt ezzel azonosítják, tudjuk, hogy az 1333-ban
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Irsa után említett csatári plébánia a megye északnyugati határában fekvő Csa
tárfalu Mária-templomára vonatkozik. Ez a templom Arpád-korí romokból újjá
építve ma is fennáll.

Ami .az építészeti részleteknek a XIII. század második felére való. datálását
illeti, ezt egy ásatásnak és műemlékkutatásnak kell eldöntenie. A magam részéről

azonban alaprajzát tekintve nem tartom ennyire problémamentesnek a templom
datálasát. Úgy tűnik, hogy mai legkorábbi részei átépítés eredményei, és bár ez
az átépítés történhetett a XIII. században - véleményem szerint 1263 után -,
de korábbi részletek felhasználásával.

Mérete miatt sem vethetjük el bencés eredetét. Csupán egyetlen példaként
említem a csanádi Márta-apátságot, amely gazdag királyi adományokból épült,
Gellért saját sírhelyének szánta és a templom - amelynek helyén ma a görög
keleti templom áll - semmivel nem volt nagyobb a csatárinál. És bizonyos, hogy
jóval kisebb terület állt rendelkezésre a hozzá kapcsolódó kolostornak, mint
itt, Csatáron lehetséges volt. Akik mérete míatt tagadják a mai templom bencés
erédetét, felhozzák érvként azt is, hogy az a bencés apátság, ahol olyan jelentős

Biblia készült, mint a csatári, sokkal reprezentatívabb egyházzal rendelkezett.
Ezt az érvet azonban el kell 'felejtenünk. Az új kutatás (Wehli Tünde: Az Admonti
Biblia, Bp. 1977.) világosan bebizonyította, hogy a Biblia salzburgi munka. Úgy
érzem, hogy" mindezek a megfontolások fölöslegesek az említett oklevelek bi
zonyító ereje mellett.

Másik kérdésünkre, hogy hol állhattak a IX. századi templomok, nem tu
dunk feleletet adni. Ismerve a terület pusztultságát, az ásatások lehetőségeit, a
datálás problémáit, színte a véletlenre kell bíznunk, hogy kiindulást találjunk
'a kutatás számára. Valaml meggondolás azonban ezzel kapcsolatban is említ
hető. Hahót déli részétől kissé keletre, a pölöskefői és a hahóti határ találkozá
sánál van a Sárkányszíget nevű dűlő, amely a Hahót nembeli Sárkány család
ról kapta nevét, s amelyet több kutató - magam is - az Arpad-kort Buzád
szigettel azonosítottunk. Ezen az egykori szigeten, amely a Piliske folyó mocsár
világából emelkedett ki, egy korai erődítmény nyomai látszanak. 1365-ben vár
helyként említi egy oklevél, ami kétségtelenül utal egy akkor már elpusztult
erődítményre. A helyszínen végzett megfigyeléseim olyan jelzéseket adtale, mintha
érdemes lenne itt alaposabb kutatásb végezni.

BOROVI JÓZSEF

A CSEH-LENGYEL ÉS A MAGYAR
EGYHÁZSZEH VEZÉS

A prágai püspökség alapításának ezeréves évfordulója, a lengyel poseni
mísszíős püspökség térítő tevékenységének megindulása és a magyarországi latin
rítusú keresztény térítés '.kezdetének ezeresztendős évfordulója - kiváló alkalmat
nyújt arra, hogy a három, egymással földrajzilag szomszédos nép egyházszerveze
tének folyamatát, egyezőségét és' különbözőségét megvizsgáljuk. Bár rövid idő

közökben követik egymást az egyházszervezet kíépítéseí, ezek a rövid időközök is
elégségesek arra, hogy a három egyházszervezet egymástól eltérő képet mutasson.

A cseh nép történetében a politikai és egyházi szervezet kiépítése a Német
-Római Birodalom keretében történt. A cseh nép földrajzilag annyira a Biro
dalomba ékelődött be, hogy nemcsak politikai és egyházi kapcsolatba,
hanem f ü g g ő s é g i v i s z o n y b a is került vele 973-ban, a prágai püspök
ség alapításakor. A cseh népnek sem politikai, sem egyházi függetlenségéről nem
beszélhetünk. A fejedelem hűbérese a császárnak, püspöke pedig a mainzi ér
sek suffraganeusa

A lengyel államalapítás is ugyanúgy ment végbe mint a cseheké: a tör':
zsekre osztott nép között egy család emelkedik ki német birodalmi segitséggel
és lett politikailag hűbérese a Német-Római Birodalomnak - egyházilag. rnísszíós
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területe, függvénye a magdeburgi érsekségnek. Amint a cseh II. Boleszláv fe
jedelem, úgy I. Mieszkó lengyel fejedelem is a Birodalom hűbérese volt. és az
általuk alapított prágai (973), illetve a posení (968) püspökségek a német érseki
tartományok részei lettek. A lengyel Posen egyházi függőségé a birodalmi
egyháztól, Magdeburgtól nem tartott sokáig, mert az 1000-ben Gnézen-ben ala
pított érsekség egyházfogllag, egyházszervezetileg függetlenítette a lengyel
egyházi élet szervezésének feladatát a német birodalmi egyháztól. Ami a cseh egyházi
életben csak 1344-ben következett be a prágai püspökség érseki rangra emelé
sével, az a lengyel egyházi életben már lOOO-ben bekövetkezett.

A magyar nép államszervezése és egyházszervezetének kialakítása egyidejű

folyamat volt, mert a királykoronázás és az egyházi szervezet kiépítésének
kezdete, egybeesnek. Ezáltal" a magyar állami szervezet és egyházi szervezet
kiépítése eltér rnind a cseh, mínd a lengyel állami és egyházi szervezkedéstől,

még ha részleteiben nagyon sok egyezőséget is találunk.
A magyárok a Kárpátok övezte területen maF úgy jelennek meg, mint nem-:

zet, ha kezdetleges formában is, amelynek vezetője az Árpád-házi fejedelem.
Az Árpád-nemzetséget sem a német-római császárok, sem a bizánci uralkodók'
nem segítették. nem gyámolították. nem támogatták abban, hogy a többi nem
zetség felett hatalmukat megerősítsék és megszílárdítsák, Az Árpád-nemzetség
tehát nem a keleti, nem a nyugati nagyhatalomnak a segítségével alapozta meg
hatalmát a Kárpát-medencében, biztosította uralmát a többi törzsek felett, mint
a cseheknél a Przernyslidák, vagy a lengyeleknél a Piastok. A magyar egyház
szervezés nem püspökség alapításával indul meg, hanem mindjárt érsekséggel,
tehát egyházjogilag is független joghatósággal. így Szent István 1001 után egy
független királyság és egy független magyar egyházszervezet kiépítését kezd
hette meg.

A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG. A magyarság a történelem nagy színpadán
a török népekkel együtt jelent meg. Ez a nép nyelvileg is elkülönült attól a
nagy szláv közösségtől, amely. az Északi-tengertől az Adriáig terjedő nagy terü
letet foglalta el. A magyarság vándorlása során először a kereszténységnek bi
zánci formájával t a l á l k o z o t t. Az írott források pedig arról tanúskodnak,
hogy a magyarság a Kárpát-medencében t a l á l k o z o t t először a keresztény
ség nyugati formájával, de ugyancsak itt i s m e r k e d e t t meg 948-952 között
a bizánci kereszténységgel, amikor Bulcsú és Termacsu, majd később Gyula
Bizáncba látogatott és ott megkeresztelkedett. (1) Ez a magyar kereszténység kez
detének első szakasza, amely Géza fejedelem koráig tart. (2)

A bizánci kereszténységgel való találkozás, megismerkedés, a megkeresztelke
dés, néminemű térítő tevékenység, bármilyen nagy területre terjedt is ki, bár
milyen nagy jelentőségű család állt is mögötte, nem volt az Árpád-ház kezdemé
nyezése. Ez megnyilvánult abban is, hogy a magyar törzsek a keresztény Európa
elleni magatartásukon jó néhány évig rnit sem változtattak.

A nyugati egyházzal való t a l á l k o z á s csak itt, a Kárpátok között történt
meg, amikor a régi római birodalomba tartozó Pannónia is a magyarok birtokába
került. A Fuldai Évkönyvek tanúsága szerínt a magyárok 900-ban már "Pan
noniába" tértek "haza",. ami a Dunántúl tartós elfoglalását bizonyítja. (3)

A kalandozó hadjáratok során a magyarságnak a keresztény államok egész
sorát sikerült évi adófizetésre bírni azért, hogy békességben hagyják őket.

Ilyen béke és adófizetés volt, szövetség a Bíborbanszü!etett Konstantin császár
és a magyar nagyfejedelem., Fajsz között, Az Augsburg melletti 955-ös csatavesztés,
Bulcsú és Lél kivégzése visszahatott a bizánci missziós tevékenységre is.

A 956. év végén Konstantin császár követeket küldött r. Ottóhoz. A követek
olyan információkat hoztak Bulcsú és seregének gyászos végéről, hogy a görög
császár beszüntette a további adófizetést. (4) Hiába indult Apor vezér sereggel
Konstantin ellen, az hajthátatlan maradt, és ezzel kezdetét vette egy fél évszá
zados görög-magyar ellenségeskedés. Ez persze a .görög térítés megszakadását
is jelentette.

Az új fejedelem, Taksony a megváltozott politikai körülmények míatt most
már nem Bizánc, nem Regensburg, hanem Róma felé tájékozódott. Az adott
helyzetben Bizánc is éppen olyan ellenséggé lett, mint a német birodalom,
amelytől oly súlyos vereségét szenvedtek, A megkeresztelkedés és a kereszténység
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további építése érdekében nem fordulhattak tehát I. Ottóhoz sem., mert láthat
ták, hogy a császár a megtérő szlávok felett politikai és egyházi felsőbbséget is
követel magának.'

Taksony fejedelem uralkodásának idejéből származik Liutprand. cremonai
püspök elbeszélése, amely első jele a keleti kereszténységtől 11 nyugatihoz való
fordulásnak, éspedig Rómához. Liutprand I. Ottó köréhez tartozott, és 958-ban
megkezdte saját kora történetének megírását. Az elfogult, de éles szemű író
XII. János pápa 'működésének bírálata alkalmával elbeszéli, hogy a pápa 961-62
telén püspököt szentelt Magyarország számára. Az előadásból az derül ki, hogy
Magyarországról egy Szalk nevű követ érkezett Rómába. XII. János pápa egy
Zacheus nevű papot a magyárok püspökévé szentelt és útnak indította az érte
jött követtel együtt Magyarország felé egy pápai bullával. I. Ottó császár em..
berei azonban hajóra szállás előtt Capuában elfogták a küldöttséget. Ottó csá
szár ezzel 'a cselekedetével kimutatta, hogy tudott a magyárok azon szándéká
ról, hogy a kereszténység felvételével akarnak beépülni az európai közösségbe.
O azonban mind a Bízáncból, mind a Rómából küldött missziós püspökök mű-

. ködésének megakadályozásával azt .akarta elérni, hogy a magyárok az általa
küldött püspökök révén épüljenek be a keresztényegyházszervezetbe. (5)

A magyarság először tehát a görög ..kereszténységgel i s m e r k e d e t t meg,
és először 953-ban Bizáncból érkezett 'missziós püspök Magyarországra. Hiero
theosz, akinek utóda volt Theofülaktosz, "Turkia püspöke", ahogyan fennmaradt
pecsétje említi. Missziós tevékenységük azonban a görög-magyar ellenséges
kedés kirobbanása után abbamaradt. Taksony fejedelem 961-ben Liutprand sze
rint sikertelen kísérletet tett arra, hogy közvetlenül Rómából kapjon térítő

püspököt Magyarország számára. (6)
Taksony nagyfejedelem békességben élt Nyugattal, de a bizánci kapcsola

tok nem javultak. A bizánci császár Nikeforosz Fokász és a nemrég még szö
vetségese; a kijevi (orosz) Szvjatoszláv fejedelem között 970-ben nagy össze
csapásra került sor. Szvjatoszláv oldalán magyar, bolgár, besenyő segédcsapa
tok is harcoltak. Az orosz-magyar-bolgár-besenyő sereg Arkadiopolisz rnel
lett súlyos vereséget szenvedett a bizánci császártól. A vereség következménye
lett, hogy II. Boris bolgár cár előbb csak elismerte országa felett a" bizánci
császár fennhatóságát, de később, 972-ben János bizánci császár a cárt és csa
ládját fogságba hurcolta, és az egész bolgár területet birodalmához csatolta. A
bizánci császárság az Aldunánál Magyarország közvetlen szomszédja lett. (7)

Az arkadíopolíszí vereség következtében beállott politikai helyzet kül- és bel
politikai problémáit már Taksony nagyfejedelem nem- tudta megoldani. Utádjára,
Gézára várt ez a feladat. Fegyveres megoldás nem jöhetett számításba, hiszen
a magát egyedüli római császárnak tekintő bizánci császár kihívást láthatott
I. Ottó elhatározásában, hogy 962-ben megalapította a Német-Római Birodal
mat. A. két császár között már csak a magyarság volt az ütköző nép 972 után.

Ebben a· politikai helyzetben Géza, az új nagyfejedelem a két rivális nagy
hatalommal 'O'aló békét tette politikája irányelvévé. A béke biztosításának zá
loga és kulcsa a belső központosítás és a kereszténység befogadása és terjesz
tése volt.

Magyarország Bizánccal ellenséges viszonyban volt, és látta Géza, hogy a
görögök miképpen foglalták el Bulgáriát, mint vitték Bizáncba fogolyként II.
Borist, mínt szüntették meg a politikai önállóság mellett az önálló bolgár patri
archátust is. Ilyen körűlmények között szó sem lehetett arról, hogy Géza Bi
zánchoz forduljon térítő püspökért, még ha ennek hagyományai voltak is. Vi
szont azt is látnia kellett, hogy az I. Ottó által terjesztett nyugati kereszténység a
szlávok között meghagyta a cseheknél a Przemyslidákat, a lengyeleknél a Pias
tokat. Géza nagyfejedelem tehát nem állt "válaszúton Kelet és Nyugat között".
Számára csak egyetlen út maradt: Nyugat. Amikor a két szomszédos uralkodó,
a bizánci és a német császár, János és I. Ottó egymással szövetséget kötött és
ezt a szövetséget házassággal pecsételték meg 972 húsvétján Rómában ,II. Ottó
társcsászár és Teofanu görög hercegnő között, Géza látta, cselekednie kell, vé
dekeznie kell. A nemzetközi helyzet alakulása, a két császárság politikáját

.összehangoló szövetség megismerése nem engedett időt arra, hogy közvetlenül
Rómához forduljon térítő püspökért, ahol különben is I. Ottó volt az úr. Igy
csak I. Ottóhoz fordulhatott, hogy keresztény hithirdetőket kérve a keresztény
ség felvételével szilárdítsa meg népe és családja helyét Európában.
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I. Ottó a fényes római esküvő után 972 nyarán kelt át az Alpokon Páviából
-Sankt Gallenbe. Még Páviából küldött követséget Lengyelországba és meghívta Miesz
ko lengyel fejedelmet a következő év húsvétján Quedlinburgban tartandó összejöve
telre. I. Ottó 972 augusztusában Sankt Gallenben tartózkodott és itt érhette őt' Géza
11zenete és megtérésí szándékának bejelentése, mert Sankt Gallenben egy Bruno
new szerzetest választott ki a "magyar királyhoz" küldendő térítő püspöknek. (8)

A missziós püspöknek kiválasztott Bruno Sankt Gallen-i szerzetes azonban
az egyházi jog szerint csak egy már- szervezett püspökséghez tartozó tagként
folytathatta a jog szerint is elismert tevékenységét. 1. Ottó tehát ajánló levelet
írt á magyarokkal szomszédos passaui püspöknek, Piligrimnek, Bruno utazása

. és küldetése érdekében. .
"Ottó - kezdődik a levél -, Isten kegyelméből felséges császár Piligrimnek,

a passaui egyház tisztelendő püspökének üdvözletünk és kegyelmünk, 'Bruno
püspököt küldjük hozzátok és kedveltségteknek ajánljuk azzal, hogy a legmesz
szebbrnenően segítsétek. bármire volna nálatok szüksége, és tiszteletteljesen és III

legkörültekintőbben vezessétek embereitekkel, valamint lovakkal és más úti szük
ségletekkel ellátva a magyárok végeire, amilyen' közel csak lehet. Ot azért dele
gáljuk oda, hogy királyukat (Gézát) minél előbb összeköttetésbe hozza hatal
munkkal. Nektek pedig. igen nagy gondotok legyen, hogy ez a követség a leg
biztosabban létrejöjjön, mert ha feltett szándékunk sikerrel jár, abból nektek
és mindnyájatoknak nagy hasznotok lesz. Isten veletek." •

Ez a levél az első érintkezés felvételéről tanúskodik, és kezdetét jelenti a
magyarországi keresztény misszionálás második, nyugati szakaszának. II. Ottó 972.
augusztus 14-én mint társcsászár is belekapcsolódott a magyarországi missziós
munkába, mert a jelzett napon a Sankt Gallennel szomszédos einsiedelni bencés
apátság szerzetesének, Wolfgangnak kiváltságlevelet adott, hogy apátjának en
gedélyével a magyárok megtérítésére induljon. O azonban nem tért be Passauba és
Rem kérte Piligrim támogatását. E mulasztásnak következménye volt, hogy alig
ért Pannonia határaira, Piligrim visszarendelte őt és Regensburg püspökévé ne
veztette ki. ~ császár levelével érkező Bruno püspököt azonban segítenie kellett
és támogatnia.

A missziós püspök mellé Piligrim adott papokat, akikkel azután a magyaror
szági térítés- megindulhatott. Magáról a térítés módjáról csak Piligrim püspök
leveleiból tudunk meg valamit. Ezek a hamis szándékkal írott levelek valós
tényeket is tartalmazhatnak. A lényeg az, amit a Sankt Gallen-i halottas könyv
mond el, hogy Bruno püspök megkeresztelte a "magyarok királyát".

Géza tehát már mint megkeresztelt nagyfejedelem, de nem mint keresztény
szertartással felkent király - még ha az akkori források királynak nevezik is
:- küldte el tizenkét főúrból álló követségát Quedlinburgba. Itt jöttek össze a
keresztény uralkodók és követeik 973. március 23-án. Az összejövetelen személye
sen jelent meg II. Boleszló cseh fejedelem, Mieszko lengyel fejedelem és fia;
BoleszIo, követeket küldött a magyar Géza nagyfejedeimen kívül VI. Benedek
pápa, a görög császár, a .dán király, a beneventJumi herceg és mások.

Az összejövetel, a "nemzetközi tanácskozás" jelenlevőinek személyei politikai
hovatartozást is kifejeztek. .

A quedlínburgí összejövetelen személyesen részt vett cseh és lengyel uralko
dók hűbéri függőségben voltak a Német-Római Birodalommal és" annak fejével
r. Ottó császárral. Géza nagyfejedelem sem maga, sem fia személyében nem vett
részt ezen a nemzetközi összejövetelen, ami kifejezte a középkori magyar állam
külpolitikai irányelvét és helyét: Magyarország a keresztény Európa része,' de

..független idegen hatalmaktól.
A, Géza nagyfejedelem által küldött követség a német-római császártól a szö

-..etség ellenében misszionáriusokat kért. Mint láttuk, a Sankt Gallen-í szerzetes
missziós püspök, Bruno és Piligrim passaui püspök papjai voltak azok, akik
Gézát és családját 974-ben megkeresztelték...-Géza nagyfejedelem a keresztségben
az István nevet nyerte, amellyel azonban nemigen élt. (9) "Kereszténysége" sok
kal inkább reálpolitikai, semmint meggyőződésbeli cselekedet volt. A .króniká
soknak az a jellemzése, hogy Géza elég gazdagnak és hatalmasnak érezte magát
ahhoz, hogy "két Istennek áldozzon" nemcsak azt jelentheti, hogy kereszténysége
mellett megőrizte az ősi magyar pogány sámánhitet is. Lehetséges, hogy a ke
reszténységnek nyugati és keleti formáját értik a krónikások e kifejezésen. (IO)
Géza felesége, Sarolta az erdélyi részuralkodó, Gyula leánya volt, és mint
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ilyet, valószínűleg Hierotheosz püspök keresztelhette meg keleti szertartás szerínt,
(11) bár Géza nagyfejedelem politikája egyre inkább Nyugat felé fordult. II
keleti _szertartású kereszténység, a. görög szellem hatása továbbra is érvénye
sült és együtt élt a részben feléledő, részben megújuló nyugati, latin keresz
ténységgel.

Ami a magyarországi missziós püspökök egyházjogi helyzetét illeti, az más
és más volt a keleti és a nyugati orientációjú keresztény térítés idején.

Amikor az erdélyi részfejedelmek - gyulák - elfogadták Hierotheoszt és
később Theophylaktost mísszíós püspöknek - 'I'urkía püspökének -, akkor el
kellett fogadniok a konstantinápolyi partiárcha joghatóságát is azon 'a területen.
amelyre a missziós püspök küldetése szólt. (12) Ez azonban a bizánciakkal való
ellenségeskedés miatt megszűnt. És Géza kezdeményezésével most új joghatósági
viszony volt kialakulóban.

Bruno míssziós püspök a császári udvar küldötte volt Magyarországon és
nem egy szomszédos német püspökség: Passau, Salzburg, Regensburg vagy Mag
deburg küldötte. Független volt tehát a szomszédos német egyházfőktől. amit
nem lehet elmondani sem a cseh, sem a lengyel missziós püspökökről. A. ma
gyarok püspökének kijelölt Sankt Gallen-i Bruno, mint a kíváltságos császári
monostor tagja, közvetlenül a mainzi érseknek, a császár főkáplánjának volt
alárendelve. így azután Magyarországot nem fenyegette az a veszély, hogy vala
melyik német püspökség vagy érsekség mísszíós területének tartja. Márpedig
abban az időben egy-egy missziós püspökség-érsekség a német politikai és gaz
dasági terjeszkedés kiindulópontja is volt. Amikor Piligrim passaui püspök Bruno
sikereit utóbb magának akarta kisajátítani és 974-ben azt kérte a pápától, hogy
püspökségét a salzburgi érsek joghatósága alól felmentse és őt érseki rangra
emelje, akkor a beolvasztás veszélye lépett elő. Piligrim okmányokkal akarta iga
zolni, hogy az egyházmegyéjéhez tartozó egykori laureacumi (lorchl) érsekség
hatósága egykor Magyarország területére is kiterjedt, és valójában ő Magyar
ország metropolítája, "térítő, szervező egyházi hatósága. A pápa azonban a salz
burgi érsek jogait erősítette meg Passau felett, és így Piligrimnek mind egyházi,
mind politikai céljai befejeződtek.

Az első magyarországi latin szertartású püspök tevékenységének nyomait
megtaláljuk a legkorábbi magyar egyházi szertartáskönyvekben is. Ezek nem II
szomszédos bajor terület, hanem a Rajna-vidéki szentek kultuszát és ünnepeit
tartalmazzák. Kiemelkedik az első Sankt Gallen-i apát Szent Othmár kultusza és
"Szent Gál", valamint a mainzi érsekség védszentje, Szent Márton kultusza. Fel
tehetően a Géza-kori udvarhelyek mellett Szent Gál tiszteletére templomok épül
tek. Ilyenek emléke a Veszprém, Székszárd és a' Kalocsa mellettiSzentgál. Ezen
kívül két Szeritgál is található Baranyában és egy Somogyban. (13)

Mint tudjuk, a falvak nevüket általában templomuk védőszentjéról kapták.
A védőszentet pedig a kora középkorban lehetőség szerint azon szent után vá
lasztották meg, akinek ereklyéjét az oltáron őrizték. Szerit Gál ereklyéi úgy ke
rülhettek Magyarországra, hogy Bruno püspök Sankt Gallenből hozta magával, mint
ahogyan az első cseh mísszíós püspök, Dietmár átplántálta Csehországba Szent
Vid kultuszát, hiszen Dietmár korábban a corvey Szent Vid-monostor szerzetese
volt. Hasonló módon honosították meg Magyarországon a Piligrim által küldött
papok a passaui Szent István diakónus, vértanú kultuszát, fgy a legkorábbi
alapítások közé sorolható a Géza fejedelem székhelyén, az esztergomi Várhegyen
épült, de nyom nélkül eltűnt Szent István protomártir temploma is.

A német belháborúnak és egymás közötti ellenségeskedéseknek az lett a kö
vetkezménye, hogy Géza nagyfejedelem egyházi utánpótlást nem a német szom
szédságból, hanem a cseh Szerit Adalbert közvetítésével különböző népekhez
tartozó tanítványai köréből kapott. Ök azután, főleg a fejedelmi udvarhelyeken
nagyobb birtokon épített szerzetesházakkal a keresztény térítés gócpontjait te
remtették meg. A Bruno püspökkel megkezdett és Szent Adalberttal folytatott
keresztény térítés többé 'már nem szakadt meg. A 972-ben lefektetett alapokra
épülhetett rá a magyar kereszténység harmadik állomása: Szerit István király
egyházszervezése,

A MAGYAR KERESZTÉNY EGYHAZSZERVEZÉS MEGINDULASA. A magyar
kereszténység fejlődésének harmadik szakasza Szent István király nevéhez fű

ződik. Ö nemcsak folytatója volt az édesapja által megindított misszionáló rnun-
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kának, hanem hozzáfogott a keresztény egy1).á,zszeJ:'Ve~ kiépítéséhez is. Nemcsak
-egy politikai .fejlődésben töltött be alkotó feladatot az államszervezet kiépí*
sével, hanem egyházilag is a hierarchikus szervezet kialakításával

Az államszervezés korának kiváló kutatója és írója István király emlékezete
-című munkájában azt írja, hogy a két császárságon kívül, maradt dánok, nor
végek, svédek, oroszok, csehek, lengyelek és magyarok közül kiváltképpen egye
zett három szomszédos nép történelmi útja. "A csehek, lengyelek és magyárok
nem csupán egyidőben, hanem egészen hasonló módon léptek az államalapítás
<és egyházszervezés útjára". (14) Győrffynek ez a megállapítása általánosságban
valóban az ~zonosság látszatát keltheti. A részletes kutatások azonban mind a
mísszionálásban, mind az ezt követő egyházszervezésben megnyilvánuló külön
bözőségeket is kimutatják.

A Magyarországon működő nyugati mísszíós. papok sem Géza nagyfejedelem,
'Sem Szent István király uralkodása alatt nem élveztek olyan egyházi és politikai
-előjogokat, mint a csehországi vagy lengyelországi mísszíonáríus társaik. Egyedül
Piligrim passaui püspök próbálta meg, hogy a magyarországi misszionálásnak
ugyanazt az egyházjogi és politikai alapot adja. meg, mint a cseh- és lengyel
országinak. Ugyanarra az eredményre akart Magyarországon is jutni: a magyar
egyházszervezetet a birodalmi egyházszervezet függvényévé tenni. Ez azonban
nem ment. Sem Róma, sem Regensburg nem támogatta azt, tehát sem a pápa,
sem a császár. De nem erőszakolta azt a német-római bírodaírni egyház sem,
élén a mainzi érsekkel, a császár udvari főpapjával.

A .magyarság megtérítésének munkájában a német birodalmi missziósközpontok,
mint "központok", mint "egyházi [oghatóságok" nem játszottak szerepet. A.,.
-ezekben nevelődött szerzetesek, világi papok részt vettek ugyan mínt egyének
.a míssziós munkában, de míndíg a magyarság vezetőinek joghatósága alatt, mint
vendégek és sohasem az illető missziósközpontok szervezői. A cseheknél, len
gyeleknél nem így volt. A magyar misszíós munka különleges jogállását iga
:zolják azok a tények is, hogy Szent István a magyar egyház megszervezésekor
nem kért engedélyt sem a salzburgi, sem a regensburgi, sem a magdeburgi
egyházhatóságoktól, amint azt megtették a Przemyslidák Csehországban és a
Piástok Lengyelországban. A magyar egyházszervezéseknél nincsen szó arról,
hogy az alapított püspökségeket egyik vagy másik birodalmi egyház joghatósága
alól kiveszik vagy sem, amint az a cseh és lengyel egyházszervezésnél történt.
A magyar egyházszervezet kiépítésének bölcsőjénél nincsen ott a német-római
császár, mint a lengyelországi érseki székhely, Gnesen alapításánál. ..

A középkor folyamán az egyházszerv-ezet kialakításának - új püspökségek
létesítésének - három szakaszát különböztethetjuk meg. Az első időszak mintegy
a VIII. .század végéig tartott, amikor is az új püspökségek létesítése, egyházszer
vezet kialakítása a tartományi zsinatok tanácsára a metropoliták, érsekek feladata
volt. A metropoliták ezt a tevékenységet a tartományi zsinatoktól függetlenül ön
állóan a VIII. század után kezdték gyakorolni. Legtöbbször Rómától nyertek
erre engedélyt, vagy általános privilégiumot. Ez a gyakorlat és a gyakorlathoz
való ragaszkodás még a X. században is érvényesült. A VIII, századtól kezdve,
rníután a .híttérítők Rómából jöttek, vagy legalábbis római felhatalmazással,
már arra törekedtek Rómában, hogy az új egyházszervezések kialakítása pápai
befolyásra, pápai jóváhagyással történjen. Ezt azonban a privilegizált érsekek,
főként, ha császári támogatásban is részesültek, iparkodtak így vagy úgy meg
akadályozni. Példa erre Taksony fejedelem követségének római útja és a küldött
ség elfogása 961-ben. Ekkor I, Ottó császár akadályozta meg a csak Rómától
függő magyar egyházszervezet kiépítését.

A XI. századtól kezdve pedig a püspökségek alapítása egyenesen az apostoll
szentszék kíváttsága lett, és azután a pápai követek vagy érsekek csupán min
denkori felhatalmazással tehettek ilyen jogcselekményt. (15)

A cseh, lengyel, magyar egyházszervezés a második korszakra esik, amikor a
pápai széken vagy német, vagy németbarát pápák ültek. Ezek elnézték és jóvá
hagyták, hogy II. Boleszláv Prágában alapítson püspökséget, és MieszkoPoznanban,
amint az szokás volt a német fejedelmeknél a német püspökségek alapításakor a
VIII.. IX. és X. században. (16) Fejedelmi jogaik alapján tették ezt és csak utó
lag jelentették Rómába. Szent István is hasonlóképpen cselekedett, sőt még in
kább cselekedhetett, mert ő nemcsak fejedelem volt, hanem ,,király" is, mégpedig
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"felkent" király, aki valamilyen formában a hierarchia tagja is lett. Ez is me~

különböztette Szent Istvánt és munkáját a szomszédos cseh és lengyel ural-
kodóktól és tevékenységüktől. . .

Amikor Szent István a pápához küldött követsége útján kifejezte eltökéli
szándékát egy államalapítás megszervezésére és a latin egyházszervezet. kialakítá
sára, annak még politikai és vallási akadálya volt. A törzsszervezet két tagja.
az erdélyi Gyula és a. marosvidéki Ajtony -'mindk.etten rokonok - a nem
zetségi társadalmat és a bizánci kereszténységet képviselte. Csak az ő legyőzésük

által lehetett megvalósítani a magyar államot és a latin egyházszervezetet. Ilyeri
akadály sem volt a lengyel és cseh egyházszervezetet kiépítő fejedelmek előtt,

hacsak az olmütci püspökség be nem töltése _ a prágai püspökség alapításakor
nem egy bizánci hagyományelnyomását szolgálta, De ez sem volt olyan [elentő
ségű, mint a Szent István előtt tornyosuló akadály.

Szent István. a törzsfők elleni harcban teremtette meg az előfeltételeit az
egységes állam- és egyházszervezet kialakításának. Az 'állam szervezése egy bel
ső társadalmi folyamat következménye volt, amelynek lelki hátteret, "ideológiát"
adott a királykoronázás. Egy "felkent" király nagyobb súllyal, az alattvalók
lelkére gyakorolt nagyobb hatással léphetett fel az új, a haladás érdekében. (17)

Amint tehát Szent István számára az állam megszervezése belső társadalmi
okok következménye és szükségszerűsége volt, ugyanúgy a magyar kereszténység
is egy belső, egyházi, egyháztársadalmi törvényszerűség következtében el kellett
hogy jusson az egyházszervezeti kialakulás stádiumába, _

A Kárpátok övezte terület egyes részeinek kerábban már volt egyházszerve
zete, A. dunántúli, felvidéki, déli püspökségek központjai mint jogfolytonosságot
élvező helyek nem maradtak fenn. Nincs egyházi jogfolytonosság mégakkor sem.
ha történetesen később ugyanazok a helyek ismét püspöki székhelyek lettek:
Pécs, Nyitra stb. Joggal mondhatjuk tehát, hogy Szent István kezdte meg a
magyar egyházszervezet kiépítését.

A "népek" térítését a misszíonáríusok természetszeníien az uralkodó udvará
ban kezdték meg és csak azután méntek a nép közé. A térítés nyomán' támadt
új keresztények és az újjáéledt őskeresztények között a papok és szerzetesek
közösségben éltek a fejedelmi szállásterületek nagyobb helyiségeiben (Esztergom.
Székesfehérvár stb.), vagy éppen. a számukra alapított kolostorokban (pannon
halma, Pécsvárad stb.),

Ez a jelenség teszi érthetővé Szent István királyegyházszervezetének sajátosan
udvari, szálláshelyi kezdeteit. A Szent István alapításának tulajdonított tíz püs
pökség csaknem mindegyikéről megállapítható, hogy ott. létesült, ahol a királyi
család tagjai állandöbb jellegű udvarhelyeket tartottak. Igy Esztergom a király,
Veszprém a királynő, Bihar a trónörökös, Marosvár (Csanád) a király egyik
unokaöccsének, Gyulafehérvár a másik unokaöccsnek a főhelye -volt, (18)

Az egyházszervezés kialakulásában tehát egy részről szerepet játszott az
"udvar", a szállásbirtok térbeli elhelyezkedése és az azon működő papság.

- Paul Fabre már a múlt század végén rámutatott arra, amikor. a lengyel
. egyházszervezet kezdeteit vázolta," hogy az első lengyel térítő' püspök, aki' 968-ban

Posrianban megjelent, még nem rendelkezett körülhatárolt területtel. S jóllehet
lOOO-ben Gnezdában érsekséget alapítottak, mégis a XI. század közepéri az
érsek Krakkóban székelt és VII. Gergely l075-ben még így jellemezte a lengyel
egyházat; "Episcopi terrae vestrae non habentes certum metropolitanae -sedís
locum", (19) .

Ifa ilyen volt Lengyelországban a XI. század második felében. akkor a kez
deti egyházszervezésnél nálunk is, lehetséges volt ez az állapot. Hiszen püspök
volt nálunk I. Ottó követe, aztán püspök volt a római Szent Elek kolostor annyi
nálunk rnűködő szerzetese: mlssziós püspök.

Nemcsak a püspöki székhelyekröl, hanem az Arpád-korí királyi monostorok
ról is egymás után derül ki, hogy eredetileg királyi udvarhelyek voltak, .amelyek-
hez egy-két királyi kápolna tartozott:. .

A magyar egyházszervezet kiépítése, Szent István mellett, Asztrik nevéhez
fűződik. Asztrik Szent Adalbert klerikusaként tűnik fel a magyar és lengyel
forrásokban. Lengyelországban a Mestris kolostor apátja lett, akit utóbb Sobottin
érsekké szenteltek, Szent István nagyobb legendája szerínt Magyarországba jött,
és itt megalapította a pécsváradi apátságot. Szerit István többször, de legalább
kéi ízben küldte őt Itáliába. Útja mindkét esetben II. Szilveszter pápához ve-
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zetett. A valószínűsíthető két út közül az egyik 1000 őszén volt, amikor Rómá
ba ment koronakérés .végett, a második útja 1001 áprilisában lehetett Ravennába,
a magyar egyházszervezet írásos megerősítése végett. (20)

A királykoronázásra és annak körülményeire nem térünk. ki. Tény az, hogy
III. Ottó császár 1000. október 7. és 1001. február 15. között Rómában tartózkodott,
tehát joggal írhatta a krónikaíró, hogy II. Szilveszter pápa "gratia et hortatu",
III. Ottó császár "jóindulatával és biztatására" koronát küldött Szent Istvánnak,
ami "benedictionis apostolieae litteris allatis", azaz II. Szilveszter levelének kísé
retében történt. A koronázás után négy hónappal később, 1001. április 4-én
Asztrikot ismét II. Szilveszter és III. Ottó társaságában találjuk, de Ravennában.
Nincs biztos tudomásunk arról, hogy ekkor miért volt Ravennában, de feltevés
szerűen ehhez az· eseményhez kapcsolhatunk egy másik okmányt, amelyről a
legendákban történik említés,

A nagyobbik legenda a pécsváradi és El pannonhalmi apátság alapításának
elbeszélése között beszél arról, hogy Szent István az országot tíz püspökségre
osztotta, az esztergomi egyházat pedig "per consensum et subscriptionem Romanae
sedis apostolici" - a többi egyházak fölé emelte. Ezt követően szól a legenda
a koronázásról. (21) A történelmi eseményeknek ilyen előadása Hartviknál hibás,
mert a pannonhalmi alapítás jóval hamarabb volt, mint a pécsváradi, a püs
pökségek alapítása pedig 1009-ben és1030-ban történt. (22)

A térítő püspökök bizonyára emeltek már templomokat a koronázás előtt is
a fejedelem és más főemberek főudvarhelyein. De ezek nem voltak püspöleségi
székhelyek, nem voltak egyházmegyei központok. Egy püspökség, különösen egy
érsekség felállítása ebben a korban nem ment ~gyszerre és írásbeli formaságok
nélkül. - .

Ha feltesszük, hogy Szent István kéreimét Asztrik Rómában előadta, és már
. 1000 végén hozott is rá írásbeli beleegyező választ, akkor is szükséges, hogy. az

alapítólevél csak. ezt kövesse. Az a· subscriptione Romanae sedis apostorici kiadott
irat, amellyel az esztergomi érsekség felállíttatott, a frankfurti zsinaton a bambergi
alapítólevélnek kell, hogy megfeleljen.

Formájában ez lehetett egy Magyarországon fogalmazásban kiállított alapító
levél is, amelyet a pápa és a Ravennában összegyűlt egyháznagyok 1001 áprili
sában aláírásukkal láttak el. De lehetett egy Ravennában kiállított irat is. Ezt
az alapítólevelet 1083 előtt, a nagyobb legenda írója Esztergomban még látta,
mint az irat formájának ismeretéből kiderül. így hát az esztergomi érsekség alapí
tása és ezzel együtt a provincia Un(}Tiae felállítása 1001 áprllísában Ravennában
nyerhetett szentesítést, és az azt aláíró Asztrik (Anasztazíus) csak még a régi
apáticímén szerepelhet,

A frankfurti zsinaton is, 1007-ben, még csak "a magyarok érseke" szerepelhet,
mert más püspökség akkor még nem volt. A nagylegenda és Hartvik jellemző

szavaival élve, Szent István elrendelte, hogy Esztergom vezére és tanítómestere
legyen minden más magyar püspökségnek. (23) 1001 áprilisától kezdve tehát
Esztergomban a király mellett már nem egy idegen círnű missziós püspök, hanern
az első magyar érsek működött, akinek "területe" -volt az egész akkori Szent
István által birtokolt terület. A kinevezett esztergomi érsek joghatóságának akö
rét az alapítólevélben bizonyára nem írták körül, mert a később alapított három
dunántúli püspökség: a veszprémi, pécsi és győri alapítóleveleiben nincsen szó
arról, hogy az alapítás az esztergomi érsekség területének bármelyik részére is
történt. Nincsen szó arról;. hogy az esztergomi érsek hozzájárul-e vagy sem az
új püspökség alapításához, de nincsen szö arról sem, hogy a szomszédos püspö
kök érintve voltak-e az új alapítással. Mindezekből arra lehet következtetni,
hogy az 1001 áprilisában alapított esztergomi érsekség területi elhatárolása csak
1009 körül következhetett be, amikor Szent István ha nem is egyszerre, de egy
idejűleg meghatározta az egyházmegyék határait. A második ilyen felosztásra
akkor került sor, amikor ·Gyula és Ajtony legyőzésével az erdélyi és dél
vidéki területek is kormányzása alá jutottak. Ez pedig 1030 körül történt.

Jeg~zetek: (1) Moravesik Gy.: Bizánc és a magyarság. Bp. 1953. i. - (2) Német
Gy.: A magyar kereszténység kezdete. Bp. Szemle. 1940. 30. l. - (3) Gombos Albin: Cata
Iogus Fontium Historiae Hungarícae, II. k. Bp. 1937. 1974. 1. - (4-6) Győr:ffy György: A
magyar kereszténység kezdetei. f:let és Tudomány. XXvII. évf. 13. sz. 612. l: - (7) Nieder
hauser Emil: Bulgária története. Bp. 1959. 40. 1. - (8) Fejér György: Codex Diplomaticus
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Hungariae. I. 257. - (9) Vajay Szabolcs: Géza nagyfejedelem és családja. Székesfehérvár
Evszázadai. r. Székesfehérvár 19~7. 64. l. - (10-11) Timkó Imre: Keleti Kereszténység, Keleti
Egyházak. Bp. 1971. 392. l. - (12) Vogt A.: Les regestes des aetes du Patriarchat de Con
stanttnbple, Fasc. r. 1933, Echo d'Orient, 36. évr, 278. 1. - (13) GyOrffy György: id. m, 636. l.
- (14) Győrffy György: István király Emlékezete. BP. 1971. 8. - (15) Thomasin: Vetera
et nq.va dísciplina. P. r. 1. 1. cap. 48-54. - (16) Scblesinger W.: Mitteldeutsche Beitrage
zur d"eutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters.· Göttingen 1961. ·8.· l. - (17) Elekes L.
Léderer E.-Székely Gy.: M;agyarország története. Bp. 1961. i.· k. 60. - (18) Győrffy György:
Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp; 1958. I. l. - (l9) Fabre, Pa.uI: La pologne et
le Saint síege du x.e au XIII.e Paris 1895. 7-8. l. - (20-21) Győrffy György: A magyar
egyházszervezés kezdeteiről újabb forráskritikai vizsgálatok alapján. MTA Filozófiai és
Történettudományi osztályának közíeményeí. 18/19. 18/1969. 216. 1. - (22) Fejér György:
Codex Diplomaticus. r. 291-292. - (23) Balanyi György: Szent István mint a magyar
keresztény egyház mega1apitója és szervezöíe. Szent István Emlékkönyv, Bp. 1938. I. k. 342. 1.

SOMLYÓI TÓTH TIBOR

JOCVLATOR DEI
Feltűnő különbség a két koldulőszerzet alapítójukhoz való viszonyában, hogy

Domonkos személye majdnem teljesen eltűnik a jól organizált szervezet mögött,
melyet rövid néhány év alatt elindít és önállósít. A dominikánus rendet j.alapítőja
kiépíti, és működése attól fogva programszerűen határozott. A ferences szerzet
mintha sosem tudott volna "késszé" válni: sosem voltak olyan objektívan körül
írt keretei, mint a másiknak. Lényegében az egyetlen norma Szent Ferenc egyénisége,
akit a Krisztus-követésben utánozni kell. De éppen ez a probléma: sikerül-e
utánozni? írt ugyan legalább három regulát,· sót élete végén Testamentumot is,
hogy félreérthetetlenül rögzítse az evangéliumi életforma alapelveit. Ezek azonban
legföljebb a vitákat szaporították az eszményről. A különbség oka a két alapító
alkotóhajlamának különbsége. Domonkos alkotótehetsége a szervezóé; Ferenc
alkotóhajlama a művészé. Domonkos jól megfogalmazott szándékait minden
értelmes keresztény ember magáévá teheti. Ferenc követéséhez azonban egy
adag költői rokonság szüksé,ges: mihelyt tömegszervezetté nó vállalkozása, bajok
lesznek. (Idővel különböző "agakra" .szakad a rend, és ezek- nem tudnak egymásra
túlságosan barátságosan néznj.)

Meglehetősen jellemző tünet, hogy Szent Domonkosról kezdetben nemigen
írnak legendát, mindössze a rendi króníkák szűkszavú közléseiből ismerhető,
mít csinált az alapító.. Utólagos legendáit azután a modern történetkrítíka bon
colóeszközei alaposan megnyirbálták. Kiderült, hogy hiteles adatként be kell
érnünk Jordanus de Saxoniának - egyszóval a vele kortárs - rendtörténeti
feljegyzéseknek az anyagával. Náluk tehát kezdetben van közösségí történet, de
az nem hagiográfia.

Fordított a sorrend a franciskánus történeti irodalom kezdetén. Itt kezdeti
és domináns múfaj a Szent Ferenc-legendáé. Halála után (1226) két évvel pápai
megbízásból már megjelenik Frate Tommaso da Celena első róla írt életrajza, a
Legenda prima. Alig másfél évtized múlva a generális rendi káptalan szólítja
adatközlésre a még élő régi társakat. Allftólag hárman (Fr. Leone, -Rufino, An
gelo) írnak össze számos addig rögzítétlen eseményt. Ezek nyomán született volna
Fra Tommaso m á s o d i k legendája, majdnem husz évvel az első után (1247).
De a három adatgyűjtő fráter nevében születík a vitatott eredetű- Legenda trium
sociorum is. (Kétségtelenül van beledolgozott eredeti régi anyag, ha a szerkesztője

nem is kortárs.) Harminc esztendő sem kell hozzá, máris bozóttá szövődik a
Szent Ferencről szóló életrajzirodalorg, belecsempészve az ellentétes rendi frakciók
vitáinak gyújtóanyagát is. 1260-ban a rendi káptalan a szerzet teológusára, Szent
Bonaventurára bízza, írja meg a hiteles és "hivatalos" Legendát. Alighogy el
készül, a legközelebbi káptalan minden eddigi és minden egyéb életrajzát el
akarja égettetni. Szerencsére nem hajtják végre a rendeletet. Sőt, még száz évig
íródnak seregével újabb legendák.
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Hogy Szent Ferenc egyénisége rendjén belül örökké kiújuló vitát provokál
az evangéliumi életforma körül, nem annyira emberi hiányosságából - vagyis
elégtel-en szervezőképességéből -, hanem inkább emberi többletéból adódik. Ép
pen emberi rnéreteí nőttek túl messze környezetén. A rendi Utódnemzedék azzal
fejezi ki ezt az "elérhetetlenségi" érzést, hogy Szent Ferenc életét mítosszá
költi át, a mítoszt pedig teológiával értelmezi. Szent Ferenc eszerint új üdvös
ségtörténeti korszakot nyit, mint Isten küldötte. Az Oszövetség és újszövetség
után a míntegy ",legújabb szövetség", az Atya és Fiú kora után a Szentlélek kor
szakát. (Egy délolasz apátnak, Gioacchino da Fiorénak szimbolikus exegetikájá
ból költik át a vájtfülű barátok az elméletet!) Apokaliptikus óriásiényt látnak
bénne: ő a "hatodik pecsét" feltörése után megjelenő angyal, "habens signum
Dei vivi", aki föltartóztatja Isten büntető ítéletét, míg homlokukon meg nem je
löli a választottakat - mégpedig "tau" jeggyeí. (Ld.: Jel. 7,1-4; Ezek. 9.4. Egyéb
ként "az élő Isten jele" Szent Ferencen a stigmák! A ',.tau" jeggyel viszont leveleit
szekta életében szígnálni.) - Bonaventura finomult teológiai érzéke lefejti erről

az elméletről szektás vadhajtásait. Az ő Legenda-szerzernénye ennek a középkorí
szentferenc-teológíának egyik legnemesebb illusztrációja. Végeredményben nála ls
üdvösségtörténeti határkő Szent Ferenc, de nem egy Krisztust meghaladó fej
lődés határköve, hanem a megújuló egyház tökéletesen "christiformis". Krisztus
hoz hasonult új embertípusa. Ez a bonaventurai Szent Ferenc-elmélet él tovább
Dante Paradisójában (ll. ének), ahol úgy jelenik meg, mint 1100 esztendő után
az első keresztény, aki a keresztfán magára hagyott Krisztus s z e g é n y s é g é t
"jegyesévé" választotta, és az egyházat a hatalom és vagyonszerzés görcséból
kioldotta.

Nemcsak teológusok és szerzetesek és nemcsak egy középkori költózsenl
számára visszatérő probléma Szent Ferenc. Hétszáz évig és ma ls foglalkoztatja
Európa érző és gondolkodó embereit. A XIX. század egyáltalán nem hívő esztétái
felfedezik, mint "modern" ósüket. Benne IMják a természet első, szerelmesét,
aki a madaraknak prédikál életük szépségéről, aki a "sólyom-testvérrel", ..szél
-öcsénkkel", "urunk-bátyánkkal, a Nappal" érzi rokonnak magát. Egy dogmátlan
kereszténység szubjektív Iíríkusát fedezik fel benne, aki közvetlen Jézus-élményt
tapint ki magának az evangélium holttá magyarázott betűjéből. A felszabadult
e II y é n i s é g első hirdetőjét, aki a középkor személytelen tekintélyeitől
függetlenítette magát.

Melyik Szent Ferenc ezek közül az ig:azi? Nyilván egyik sem. Mégis van
valamennyiben egy-egy megragadott élethű vonás. Ezeket azonban így nehéz
összerakni egyetlen egésszé, mert egyenkint idegen és idejétmúlt szemléletmód
közegébe ágyazva jelentkeznek.

Mi más oldalról próbáljuk megközelíteni Szent Ferenc egyéniségét. ~ond

hatnánk, szocíológíaí oldaláról. De nem túlságosan felszínes szempont ez egy ilyen
gazdagon és mélyen keresztény magatartás felmérésére? Mit mondhat számunkra
a XIII. századi olasz polgári-lovagi stílus-kellékekkel kevert életforma, mikor mi
az egyedit és egyszerit keressük benne? A "talajszintet" adja meg, ahonnan a
csúcsot mérní akarom. Más szóval a kor laikus keresztényének életstílusát és
nézópontjait a XIII. század közép-itáliai városaiban. Ha ezt már tudom "mér
tékegységként" kezelni, képes leszek a felfedezésre: mekkora rnélységbe és mek
kora magasságba Wrt át Szent Ferenc, amikor "keresztény"-ból evangéliumivá
vált.

Szociológíaí mérésünket Szent Ferenc lovagi stílus-betétjén vé~ezzük el.
Háromféle mozzanatot foglal magában ez a kultúrképlet a XIII. század folyamán:
először szeros értelemben szociológiai hovatartozást; másodszor sajátos kUltUTáU
ságot, amelyet a lovagi "kaszt" alakított ki és terjeszt; harmadszor ugyancsak
sajátos etikai. magatartást, amely a lovagi "becsületkódex" íratlan játékszabályain
csiszolódott nemessé és bízonyos értelemben keresztényivé.

Szocíológiaílag a lovag eredetileg a feudális kezdetek harcos vezetőrétege.

arisztokráciája. A latin "m i l e s" elnevezése a IX. század arabok elleni hábo
rúi óta elválaszthatatlan a lovassági harcmodortól. Utóbb a keresztes háborúk óta
a lovasság a feudális - nemességen belül is elkülönült társadalmi réteget alkot:
csak bizonyos számú lovag-ős nyomán örökölhető a rang. Vagy pedig - és ez
a társadalmi elzárkózás paradox fonákja - lovaggá ütés' kitüntetése révén egé
szül ki más klasszikus tagjaiból az örökös háborúktól tizedelt réteg. A kitüntetés
vijéz1 tettekért jár, de a király, vagy a főnemesi hadvezér azt is megnézi, hon-
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nan jött a vitéz. Többnyire nemeseket, délfrancia és olasz területeken gazdag
kereskedők fiait, patricius ivadékokat szokás lovaggá ütni.

Szent Ferenc gazdag textilnagykereskedő fia. Apjának, Pietro Bernardonénak
üzlete Assisi főterén volt. Hogy provence-i nemeslányt hozatott magának fele
ségül - egykorú feljegyzések "Donna Pica" néven emlegetik - nemcsak francia
kereskedőútjait [elzí, hanem azt a társadalmi öntudatot is, amelyet adélfrancia
vidéket járó -nagykereskedő ott nemesi privilégiumok élvezőjeként érez.

Bernardone politikai tekintélye akkor' ér zenítre, míkor a Hohenstauf csá
szátok itáliai foglaló hadjáratai után az északi és középolasz városköztársaságok
szabadságharca leveti magáról az idegen uralom nyűgét, Assísí. önálló városal
kotmányának kivívásában fontos szerepe lehetett:' "Provisor et 'benefactor rel
publicae"-nak nevezí érte a helyi krónika. Fia is kénytelen' részt venni az áruló
szornszédvárossal, Perugiával öt évig vívott háborúban. Hogy utólag Dél-Itáliába,
Apuliába készül hadba vonulni, nem egyedül lovagi aspiráció indítása. A hosszú
háborúban gazdaságilag tönkrement város nem képes eltartani fiatal nemzedé
két. Eppen a patricius-fiúk közül mennek akkoriban sokan' - az elbocsátott
nem-esi tisztekkel együtt ~ más hadivállalkozásban keresni megélhetésüket.

Szent Ferenc, illetve egyelőre még csak Francesco azonban nem fog harcolni
Apuliában. Nem lesz belőle szabályosan lovaggá ütött lovag. Valójában merészebb
irányban indul el éppen akkor, mikor "nevetségessé" kezd válni. Tudniillik
már a szomszéd Spoletóból visszafordul. Miért? Legendái ' több változatban mon
danak itt el egy álornlátást, de ebből a hagíografíkus formából olyan gondolat
menet bukkan elő, amely a m e g t é r é s e k történetében gyakori. "Our servum
pro domino quaeris?" - kérdi az álombeli hang: "Miért a vaza1lustól vársz rang
emelést és nem a vazallus domínusától ?" A feudális hasonlat azt a lelki életi
igazságot akarja kifejezni, hogy a feudális katonai szolgálat legföljebb a társadalmi
ranglétrán juttatja "följebb" az embert, jóllehet nem ez az igazi irány "f ö l f e l é".
Az ember alapjában saját szűk énjéből és· környezetének ketrecéből kívánkozik ki,
de oda csak Isten emelheti. Egy másfajta s z o l gá l a t vezet önmagunk fölé..

Francesco számára tehát a megtérés első stációja egy kételkedő gondolat a
lovagi lehetőségek értékei iránt - akár álomban, akár ébren jutott eszébe.
A következő stáéió már misztikus élmény. Es a legendák egy része erről fel
tűnően precíz tárgyítagossággal számol be. Az Assisiba hazatért Francescót
régi barátai meghívják és "podestá"-jukként az asztalfőre ültetik. (Neki kell
fizetni!) Semmi kedve már a szórakozáshoz, de restell ünneprontó lenni. Va
csora után azonban képtelen velük tartani a' hangos jókedvben: "Tanta fuit.••
dulcedine divinitas perfusus. . ." Természetfölötti vonzás érzése járja át: magába
mélyedve megáll és elfelejtkezik minden egyébről. A legenda misztikai szakkitele
zéssel nevezi meg az élményt. Jellemző, hogy hitelének nyomatékául magának
Szent Ferencnek utólagos közlésére hivatkozik: "Ut idem retulít", (A csodálatos
égi jelenések és szózatok hagiográfiai betéteit nem szekták igazoló mondatokkal
ellátni. A legendaírás ösztönösen különböztet díszítő elem és tényközlés között!)

A lovagkultúra az egész élet stilizált formáit jelenti, de elsősorban mégis
lovagi költészetre szokás gondolni, amikor róla, beszélünk. Ebben is más világ
az északfrancia hősi epika: a "chanson de geste" "müfaja, és más adélfrancia
ún. trubadúr líra. Az északi epika vallásos és nemzeti hősökről szól ; Nagy Ká
roly "paladinjairól" : Roland-ról, Olívíer-ről '" a brit Actus király "kereKasz
talának" tizenkét lovagjáról (ebből nőtt ki a "Szent Grál" rnondaköre), trójai
"regényhősökről", akiket a középkorban őseinek hisz a francia. Adélfrancia mű

faj udvari' és szerelmí líra. A trubadúrok (troubadour = tróvatore = dalnok)
közt hercegek éppen úgy találhatók, mint uruk feleségéért udvarias kötelességből

epekedő lovagpoéták. Stilizált udvari játék ez. A gáláns széptevés részben antik
örökség ezen a vidéken. Részben arab kultúrcsere is. Mindenképpen a társas
szokások változását jelZi a nőtisztelet irányában. (Az északi harcosköltészetben
az asszonyok szerepe még inkább a felszolgáléé.)

Itáliában a kereszteshadjáratok óta terjed ez a szóbeli és énekelt kultúra.
A francia seregek kiséretében vonulnak át a félszigeten énekmoadóik, a "jong
Ieur't-ök " (= íoeulator - szórakoztató). Az észak-itáliai és közép-itáliai város
köztársaságok Hoheastauf-uraíorn elleni szabadságharcának vezető rétege, a pat
ríciusok eltanulják a lovagi szokásokkal együtt a francia lovagi epikai elemeket,
poémákat. Ok is rendeznek "cour d'amour"-okat, gáláns szerelmi ítélőszéket dél
francia udvari szokás nyomán.
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Hogy Szent Ferenc stílusa és gondolatvilága tele van a francia lovagi
kultúra elemeivel, az ezek után nem lephet meg bennünket. Nemesfiúkkal járt
együtt iskolába (a San' Giorgio templom mellett). Perugiai hadifogságában az
ellenség ismeretlenül a nemesek közé zárja fellépése nyomán. Emelkedett percei
ben egész élete során franciául kezd énekelni - pedig beszélni nem tud to
Iyékonyan e nyelven: de lovagi költészetét ismeri. Kiderül ez li legendák idé
zeteiból is, mert állandóan Chanson de Geste-ek és trubadúr-énekek képanyagá
val ,fejezi ki magát. A koldus sors: közösséget vele vállaló társait Artus király
"kerekasztalának lovagjaiként" emlegeti: "IstL sunt fratres mei, milites Tabulae
rotundae" ! Fr. Egidio beöltöztetésekor lovaggáütési aktusnak mondja az eseményt:
"Miles Magní Regis lett a frate!" Egy tanulásra vágyó novíciusra rácsodálkozik:
"Mondd, kit tartasz többre, Roland-ot, Olivier-t és a többi nagy tettekre vállalkozó
paJadinót, vagy azokat, akik pénzért megéneklik amazok tetteit?" Az erdőből

rátörő rablókat azzal képesztí el, hogy toprongyos öltözetben a "Nagy Király
heroldjaként" rnutatkozík be nekik. Élete vége felé Montefeltróban nagy lovag
avató ünnepség közepébe sodródva prédikálni kezd: egy provanszál szerelmi dal
mottójával könnyekre fakasztja az egész gyülekezetet.

A legfontosabb és a legjellemzőbb az egészben az, hogy ez a költészet nem
pusztán esztétikai betét élete számára. Kimondottan vallásos indításokat kap tőle,
míg csak az evangéliumra fel nem figyel. Érthető ez egy elsődlegeserr szóbeli
műveltség korában, amikor írni-olvasni elsősorban latinul tanítanak, de aki nem
klerikusnak készül, az keveset bajlódik ilyesmivel. A hallott és megértett "fül
bemászó" szövegek a "laikus műveltség" rétegei számára francia és olasz lovagi
poémák. Ezeknek keresztény mondanivalója inspiráló erejű, mint egész' etikai
attítűdjük,

A Bibliára utóbb figyel föl Francesco, egy Krisztus követésére szólító ün
nepi perikópa nyomán. (Mise után míndjárt megkéri a papot, - "magyarázza el"
neki értelmét - tehát a latin szöveget nem ért! első hallásra l) A Chanson de
Geste-ek emlékei nélkül érthetetlen marad például a megértő Francesco temp
lomtatarozó lendülete. A legendák későbbi változatai természetfeletti felszólí
tással próbálják értelmezni; San Damiano kápolnájában a festett feszület emberi
hangon szólal meg: "Repara domum meam ..."! (Bonaventura már az "égi szó"
jelképes értelmét keresi: nem a romos templomépület reparálására, hanem a
megingott egyház reformálására kapta a felszólítást.) Itt a "csodás elem" hagío
grafikus irodalmi toposz. Viszont a Chanson de Geste-ek hősei, ha vezekelniök:
kell, rendesen templomot, kolostort tataroznak, építenek, követ hordanak, va~

kolatot . kevernek saját kezükkel (vö. Renaud de Montauban, Girard de Rou
síllon...) - Hasonló irodalmi remíniszcencíák adják a kulcsot a Francesco sze
mében hihetetlenül fontos kosztűrri-váltások szimbolikus aktusaíhoe, Amint apu
liai útjához - gazdaságilag szűkös időben - mindenáron pazar Iovagi felszerelés
re van szüksége (néhány nap múlva nagylelkűségi rohamában elajándékozza).
ugyanúgy az öltözetnek is ki kell fejeznie a megtérést, s amikor apja elkesere
désében a püspök elé idézteti és anyagi jóvátételre szólítja fel, akkor a nyílt
téren ruháját is visszaadja: a püspöktől pedig csak egy rossz cselédköntöst togad
el, amelyre rögtön keresztet" rajzol rnésszel, hasonlóan a Szentföldre -índuló ke
reszteslovagokhoz. A San Damiano mellett végzett egyházi szolgálatának kife
jezőjeként galléros remetekabátot 'szab magának, mint az eposzok vezeklői. Vé
gül ráébredve az evangéliumi szöveg keresztviselő felszólítására, új keresztidomú
szabásmíntát eszel ki szerzetesí darócruhája számára: így magába a .~resztbe

öltözik", és szúró fájdabriát sohasem felejtheti el.
A trubadúr-líra allegorikus erotikája nélkül meghökkentő volna mindaz,

amit a legendák Szent Ferenc szerelméről, "eljegyzéséről, házasságáról" írnak.
Tudjuk azonban, ez a Iíraí- kölcsönzés az evangéliumi szegénységhez akarja ha
sonlítaní és egyben kapcsolní Szent Ferencet. Ű a megszemélyesített "Domina
Paupertas", vagy olaszul: a "Donna Povertá", Van mégis valami hátborzongatóan
paradox benne, hogy valaki egyszerre vállal radikálisan felbonthatatlan sorskö
zösséget az életből kiszorult eiemekkel: toprongyos kéregetőkkel, eIkülönitett lep
rásokkal, és ugyanakkor rajongó kijelentéseket tesz ennek az allegorizált "je
gyesnek" szépségéről, saját megígézettségéről, ölelő karokról stb.

A lovagi erkölcs ennek a feudális keresztény kultúrképletnek harmadik moz
zanata, amely Szent Ferenc lelki fejlődésében a két előzőnél is mélyebb nyomot
hagyott.
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Eredetében a lovagi. etika nem keresztény sajátosság. Ma már közismert az
összehasonlító irodalomtörténet és az összehasonlító társadalomtörténet révén
egyaránt, hogy más társadalmak Európán kívül más-más időszakban élték a
maguk "középkorát", és a lovagi becsületkódex íratlan szabályai azoknál is
rokon gondolatokban fejeződtek ki. Európában a XI-XIV. század lovagi ideáin
persze nagyon sok nyoma maradt a keresztény érzésvilágnak. Sőt, lehet mondani,
hogy akkoriban - a keresztes háborúk koráról van szö - a lovagi. etikát mintegy
azonosnak tartották. a laikus keresztényekre kötelező erkölcsi magatartással. A
nagylelkű lovagi önzetlenség, "magnanimitas" éppen úgy értelmezhető általános
keresztény erénynek, mint az anyagi értékekkel szemben független bőkezűség, a
,,,liberalitas", amely arcrándulás nélkül tud megválni vagyonától, jóJéttól - akár
mert más szorult rá, akár 'mert csapás fosztotta meg tőle. Azt sem lehet állí
'tani, hogy a kulturált önfegyelem: ,,1J//'banitas" - (a szó antik örökség') - és
'ennek rokona, a curialitas = "udvarképes" viselkedés, franciául "courtoisie",
olaszul "cortesia" idegen volna a keresztény aszkézis önfegyelmétől.

Szent Ferencről valamennyi legendája úgy nyilatkozik, hogy a természetes
erkölcsi nemesség veleszületett vonása. "Erat quasi naturaliter curíalís", Mivel
pedig a lovagi stílus szülőföldje Franciaország, Frate Tommaso egyenesen "min
denki másnál franciább és nemesebb szívet" talált Francescóban : "Et vere Fran-
ciscus...super omnes cor Francum et nobile gessít" (J. Cel. 120.). .

Mindez keveset jelentene," ha Szent Ferenc nem jutott volna a lovagi be
csületkódex általános normáinál' messzebbre lelki fejlődésében. Három fronton is
áttört az evangéliumi többlet irányába. A lovag, mint feudális harcos elsősorban

dominusa, illetve seniora iránt adós ..,loyalitással", ami akkoriban személyes hű
séget jelentett. 'Ez a személyes hűség a letett feudáliseskütől kezdve nem egy
szerűen egyedül közvetlen fölöttesének' szól, hanem egyben a senior fölött álló
dominusának...végig a hűbéri láncolat során a királyig; sőt azon át Istenig. Ezért
a hűbéres szolgálat, - amely egyébként nem szolgalelkű megadás, hanem kölcsö:"
nős bizalomra és megbecsülésre épül - míndíg istenszolgálat számba is megy.
(A skolasztikus predikációk azonnal dísztíngválnak, ha az evangéliumi idézetre
kerül sor: "Senki két úrnak nem szolgálhat" [Mt. 6,24.]. Ha egymásnak alá
rendeltek "'- mondiák -, akárhánynak lehet szolgální, Ha azonban egymással
ellentétesek, mínt például Isten és mammon: akkor csakugyan nem lehet mind
kettőnek egyszerre szolgální.)

De hol találunk olyan középkori harcos szervitort, aki személyes Krisztusszol
gálatát olyan intenzitással éli át, hogy végül saját testén verődnének ki Krisz)us
sebei? Persze, Szent Ferenc a misztika és nem vazallusi szolgálat útján jutott
el a stlgmatlzációig, Fr. Tommasso szerint érzései annyira telítettek, hogy ha
keresztet lát, vagy csak eszébe· jut a Megfeszített, már sírva fakad (II. Cel. 10.,
ll., 127.; Bnave. Leg. M. c. l. n. 5.).

Ez a különbség itt nem érinti a lényeget: a "passió-misztika" korábban je
lentkezik életében, mint az evangélium szövegeínek hatása - tehát abban a
korszakában, amikor még szinte egyedül a lovagi költészet keresztény tartalmai
pótolják nála a "lelki olvasmányt". Ezenfelül mindvégig ebben a feudális va
zal1us-senior kapcsolatban szereti kifejezni a lélek legintimebb érintkezését Is
tennel, akit folyton a "Magnus Rex" és "Magnus Imperator" szóképekbe öltöz
tetve emleget (II. Cel. 163., 16.). De tanítványai is ugyanezekben a képekben f,e
jezik ki magukat a Iegendaszövegek szerint. (Pl. a Szerit Ferenc szavára azonnal
megtért trubadúr - egyébként császárkoszorúzta "költőkirály" -, a későbbi Fr,"
Pacífíco így kéri, vegye be társai közé: "Tolle me ab hominíbus, et Magnos me
imperatori restitute!" (Szakíts ki engem az emberek környezetéből. és adj vissza
uramnak, a Nagy Császárnak!") És az is tény, hogy a Krisztus va~llusa gon
dolat - ha nem is szentferenci hőfokon, de - jelentkezik a "kompasszió"
mísztíkaí érzéseivel együtt a francia keresztesénekekben. .

A lovagi etika a gyöngék és kiszolgáltatottak irányába védelmező, támogató
gesztust tesz kötelezővé. (A keresztes háborúk idején ez a "gyengéket oltalmazó"
lovagiasság részben egyfajta társadalmi magatartassá specialízálódík: a már is
mert délfrancia gáláns nőtiszteletté - mert eredetileg a "gyengébb ·nem" vé
delméból fejlődött ki. Részben keresztény és szerzetesí programot alakított ki:
a lovagrendekét. amelyek vagy moszlim rablókaravánoknak kiszolgáltatott szent
földi keresztényeket kísérnek és védelmeznek önkéntes alapon, vagy szegény
betegeket ápolnak ingyen.) Szent Ferencnél azonban jóval többről van szó, mint
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a szegények és elesettek "támogatásáról"; belsó érlelődés sodorja magával egyre
mélyebben, amíg meg nem érzi az emberi nyomor titkának és a megváltás
titkának összekapcsolódását.

Megtérésé előtt már szinte ideges érzékenységgel reagál koldusok és gyógyít
hatatlan betegek látványára. (Fr. Tómmaso beszéli el, hogy amikor egy alkalmat-I
lan percben zaklató koldust türelmetlenül lerázott magáról, azonnal utánafut
jóvátenni a sértést: "Ugye, ha egy gróf, vagy báró kért volna...pedig ez Isten
szerétetére kért... 1" - Trium Soc. 3. ~ Vagy közvétlenül megtérésé után, mikor
lova meghőköl a váratlanul előbukkant kéregető leprás miatt, őt magát a szokott
iszonyodás .fogja el - leugorva hirtelen kezet csókol a betegnek, mert jogtalan
és embertelen volt undorával megaláznia. - II. Cel.' 9. -

Utőbb az evangélium szövegeível már első ismerkedési próbái során folytono
san a Krísztust követő szegénység alapmotivumát érzi saját életfeladatának.
Nem "leereszkednie" kell a nyomorban kínlódókhoz, hanem sorsközösséget kell
vállalnia velük. Testamentamában első vezeklési próbájaként - egyben Isten
megvilágosító ajándékaként - -említí a leprásoktól való iszonyának legyőzését. Le
gendáí szeretik az olyan eseteket felsorolni, mikor megszégyenítőnek találja a nála
rongyosabb köldus szegénységét: "pedig én választottam jegyesemül a Domina
Paupertast, s nem ő!" - r. Cel. 76.; II. Cel. 83....4. -,Ha ő eljegyzettségről beszél,
az allegorikus "Dol,l.na Povertá" mögött sejthető félelmetes valóságra gondol: a
legdrasztikusabb nyomorral, a "megvá1.tó szenvedéssel" kötött eltéphetetlen köte
lékre. Csak a mí hétszáz évvel későbbi ízlésünket zavarja a játékosan hangzó
trubadúr-hasonlat. O nem érezte akkor, hogy rnísztíkus ujjongásai ebbe a lírikus
galantéríába öltöztetve fonákul hangzanak.

A lovagmorálnak "legközépkoribb" és legkevésbé keresztény vonása a harcos
erkölcs. Már Szerit Bemát· rengeteget gyötrődik a templáríusok számára szerkesz
tett propagandaírásában ("De laude novae militiae") a problémával, hogyan lehet
keresztény szerzetesrend hivatása a verekedés. Bernát patrisztíkus-monasztikus
rnűveltsége révén jól ismerte az antik keresztény álláspontot a háború kérdéseiről.

Ezé)'t tisztában volt vele, hogy a régiek legföljebb elkerülhetetlen rossznak tar
tották a hadviselést, de sosem beszéltek középkorí naivitással "szent háborúról"
és a katonai virtust nem tekintették keresztény erénynek. A korai középkor
primitív verekedő népei viszont annyira a katonáskodásban látják a "férfimester
séget", hogy ha nagyszerút akarnak költeni Krísztusról és az apostolokról - mint
~ Karoling-korí "Heliand"-eposz -, akkor hadvezető "Nagy Király"-ként beszél
nek róla, tanítványairól pedig mint hűségére felesküdött vitézi szervítorokról,

Nagy Károly óta az uralkodók politikai hódító hadjárataikat hittérítő múvelet
ként értékelik, valahányszor pogány szomszédaikat leigázzák és országukat elfog
lalják. A "szent háború" gondolata a keresztes háborúk során épül ki bizarr
"hadi-teológiává": Isten a hűbéres hadvezér; a győzelem előbb-utóbb biztosra
várható, mert Isten ügye nem válhat elveszett üggyé; elesni a harcban vértanúság. ..
Sőt, lassan nem is igen tudtak másféle vértanúságot elképzelni, mint karddal a
kézben kapott halálos döféstől.

Kétszáz esztendő keresztes háborúi idején Szent Ferenc az egyetlen nyugati
keresztény, akinek eszébe jut, hogy a pogány ellenséget .nemcsak rnegrohamozní
lehet, hanem üdvösségéért keresztény kötelesség aggódni, sót tenni is kellene va
lamit. 1212-19 között három ízben indul neki - egyszer szíríaí, egyszer marokkói,
végül egyiptomi - missziós vállalkozásnak. Betegség, illetve utazási akadályok
vetik vissza első két próbálkozását. Végül az egyiptomi szultánt meg tudja lá
togatni damiette-i táborában,' és egész szívvel iparkodik megtéríteni. Az persze
diplomatikusan eltávolítja, de Szent Ferenc egyénisége ébreszt benne annyi meg
illetődést,_ hogy fegyveres védelemmel biztosítja visszatérését. Szent Ferenc éle
téből ezért szükséges ilyen részletesen ki elemezni a lovagi stíluselemeket, mivel
ő a laikus életforma felől jut el a "vita apostolica", vagy "evangelica" programja
hoz. A középkornak pedig specífikusan laikus kultúrája - a lovagságé. (M'. ér
telmiségnek elsődlegesen "klerikus-műveltség" a sajátja, egyházi alapítású egye
temeken szerzi meg. A középkorí polgár. meg nem alakít ki a lovagkultúrával
konkuráló, egész életet formáló stílusmotívumokat.) /

Akármennyire észrevehető az eddigiekből. hogy nem egyszerűen "előkelő já
tékszabályok" komolyodnak benne félelmetes méretű' mísztíkai mélységig: van
még egyéniségének egy jellemző vonása, amely Iegendáínak olvasása közben meg
tévesztően hat. Mintha helyenkint a népszerű bohém, vagy egy "bogarasságig"
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naiv költői hajlam törne át az életszentség megrendítő tünetein. nyenkor érezzük 
találónak önjellemzését, hogy ó "jongleur de Dieu", -Isten jokulátora, utcai énekese,
- afféle bohém népszórakoztató kíván lenni. Kérdés mármost, hogyan értette
ti maga a "jongleur" szerepet, és tagadhatatlan mímíkus hajlandóságát milyen
szándékkal hagyta lépten-nyomon szóhoz jutni? Végeredményben aszkétával van
dolgunk, aki adott alkalmakkor érzéseit az észrevétlenségig fékezte, és elve volt,
hogy a legtiszteletreméltóbb érzelmeknek sincsen joga önkifejezésre, ha a kör
nyezet java úgy kívánja. (Perugiai' fogságában betegen és maga is rémlátások
tól kínozva, jókedvre hangolja összeroskadt társait. Szerzeteseit kioktatja később,

hogy bűnbánati elérzékenyedésükhöz senki másnak nincs köze.)
A szemtanú kortárs leírása szerint már a prédikáló technikája is élénkebb

az impulzív olasz elóadásmodornál. Fr. Tommaso úgy jellemzi: Tizennyolc esz
tendőn át, megállás nélkül, elnyűtten, betegen is vállalt evangélium-hirdetést,
hogy: "De toto corpore fecerat Iínguam" (Egész testét nyelvvé tettel - I. Cel. 97).
Tehát, mintegy megjátssza közben- mondanívalóját, - Honorius pápa- és a Kardi
nális-kollégium előtt - míközben evangéliumi bátorsággal (intrepídus) beszél"
lábai valósággal táncot járnak - de Fr. Tommaso szerínt ez a látvány nem
komikusan, hanem megrendítőerr hatott: ;;I1Oi1 ad risum movens, sed planctum
doloris extorquens" (I. Cel. 73).

Máskor ez a mírníkus megjátszás nem kísérete pusztán a prédíkációnak, ha
nem elsődleges kifejezője, megjelenítése mondanívalójának. Például két fadarabot
kap fel a földről - "ut oculis vidimus" - és "hegedülni" kezd velük: "quasi
super viellarn trahens", Dalol hozzá, majd sírva fakad (II. Cel. 127). - Egyikl
húsvét vasárnapon a fráterek ünnepien terítik meg asztalukat. A "Sanctus- Pater"
még ebéd előtt észreveszi, és .eltűník, Már ülnek és esznek, mikor megzörgett
kívülről az ajtót: "Adjatok álamízsnát Isten nevében egy szegény és beteg ván
dornak!" Lyukas kalappal, vándorbottal lép be. A tényérjára adott ételt leteszi
a földre és mellé ül. "Modo sedeo ut frater minor!" "Most ülök ebédhez kisebb
testvérhez illően!" (II. cel. 61). .Mikor betegségében elfogadja a "diétás" csirkehúst,
utóbb egyik fráterrci.. Assisibe kísérteti magát. Ráparancsol: vessen kötélhurkot
a nyakára és annál fogva cibálja végig a városon "quasi latronem". Kiáltsa ki
minden fordulónál: "Nézzétek a falánk mihasznát: teleeszi magát tyúkhússal, mikor
ti nem látjátok!" Az összeverődött publtkumból ilyen hangok hallatszanak: "Ilyes
mit inkább mí érdemelnénk!" (I. Cel. 52). Ezek műfajilag már nem is mímíkus
játékok, ez már valóságos "commedia dell' arte" : az olaszoknál szokásos rögtönzött
színjáték, amelybe á közönséget is bevonják. '

A legendák Szent Ference valójában nemcsak szándékos "tanítójeleneteiben"
alakit. Minden mozdulata - a legönkénytelenebb is - szimbolikus: túlmutat
önmagán. Szent Ferenc alkatánál fogva költő, de művészi anyaga elsőlegesen

nem a nyelv, hanem saját élete. Hogy alkalmankint tudatosan formál életéből

és gondolataiból színí jeleneteket, adva van hivatásérzésével: a "vita apostolica"
mozgalom vándorprédikátor életformájával.

Van azonban még ezen belül egy valószínűleg ennél is fontosabb motívum,
amelyet azzal szoktak ki,fejezni, hogy magát is, szerzetestársait is "jongleur de
Dieu"-nek, "ioculator Deív-nek, félreérthető fordításban Isten' komédiásának
nevezi. De mit akar ezzel a névvel kifejezni? Fra Ginepróról (= Juniperus), a
legendáknak erről a kicsit burleszk, balkezesen naiv figúrájáról elismerően álla
pítja meg, hogy "egregius ioculator Dei" (Cel.: Vita S. Clarae, c. 6. n. 51). Amikor
elkészül a Cantica del Sole, a Naphimnusz, magához hívatja Frate Pacificót
az egykori trubadúrt.és "Rex versuum"-ot, vegyen maga mellé még néhány frátét:
induljanak el prédikálni, prédikációk után pedig mindenütt énekeljék el a Can
l.icót. Hallgatóinak így mutatkozik be: "Nos íoeulatores Domini sumus" = "Isten
zsonglőrjei vagyunk. Más jutalmat nem kérünk tőletek, csak őszinte bűnbánatot!"

Mert - folytatja '- Isten szolgáí csakugyan "ioculatores" az emberek lelkének
felüdítésére (Spec. Perf. 100).

A "ioculator", .,jongleur" ebben az értelemben nem egyszerűen "énekmondó".
A középkorí jongleur sem pusztán lovagi poémákat ad elő, akár előkelő udvari
lantos.vakár a városi utcák csavargó énekese. Kimondottan vallásos műfajok haglog
rafikus balladák (st. Alexius élete pl.) és lírai "laude"-k (dialogizáló himnikus da
rabok) tartoznak bele szokott repertoárjukba. Úgy érezhető mégis: Szent Ferenc nem
elsőlegesen az énekmondásra és az ének tematikájára gondol, mikor önmagát és tár
sait "jongleur"-ként jellemzi, hanem az okra, amely ilyen utcai szereplésre kész-
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'teti.Egyszóval az actus humilitatis-ra. Látnia kellett, hogy evangéliumi életformá
juk nemcsak meghatódást vált ki a városok népéből, hanem gúnyolódást, sőt

ellenszenvet. Nuova pazziának= újfajta őrültségnek mondják vállalkozásukat, és
sárral, kővel, záptojással hajigálják meg őket időnként. Mintha 'elsősorban ezt a
"pazziá"-t akarná kifejezni, sót vállalni a [ongleur szerepkörrel. Néha Szent Ferenc
maga provokálja .az emberek hahotaját. Mikor például a kompletatív és akadozó
szavú Fr. Rufinót egy szál alsóruhában küldi Assisibe prédikálni, majd a szolida
ritás kedvéért hasonlóan levetkőzve utánamegy (Actus B. Fran. c. 31-35.; Vita
fr. Ruf. Anal. Fr. III. 46-54.).

De mí" értelme, illetve mílyen aktualitása van ennek a "komédiáS", vagy 
ha tetszik - ~;bohóc" fellépésnek Szent Ferenc korában? Nem eléggé alázatos
dolog, ha egy vagyonos és lovagi neveltségű patríciusfiú például Szent Domonkos
médjára a teljes egyéni és közösségi vagyontalanság állapotát vállalja? MJért
szükséges annyira az utolsó cseppig kiinni- a poharat; hogy nevetségessé is akar
jon válni az evangéliumért? Fr. Tommaso egyik anekdotája' mintha kulcsát ad-
ná az egész korabelt-egyhází helyzetnek és benne Szent Ferenc hivatásának. .

Szent Ferenc ebédre hivatalos egy ízben a "Dominus Hostíensís" asztalához
(Ugolino Ostiai bíborospüspök. a ferencesek protektora; utóbb, 1227-41 között,
mint IX. Gergely pápa). A házigazda megrökönyödve veszi észre, hogy vendége va
lamiféle gusztustalan fekete kenyértörmeléket pakol ki maga elé a fejedelmi .asz
talra. "Verecundatur episcopus": restellkedik, főleg új vendégei míatt. A feszült
ség nő, mikor Ferenc kínálni is kezdi belőle a püspök capellanusait és míleseít,
Azok szerencsére .míra devotíone" fogadják: vagy megeszik; ·vagy hazaviszik
"ereklyéül". Ebéd végeztével a kardinális első dolga, hogy négyszemközt félre
vonja Szent Ferencet. At is öleli -' nehogy felindultsága sértővé válhasson:
"Mi frater - cur fecisti mihi verecundiam in domo, _.quae tua est et fratrum
tuorum?" A szernrehányás a vendég bizalmatlanságát kifogásolja: "Miért hoztál
szégyenbe, fráter, mikor tudod. hogy asztalom míndíg a tiéd és tieidé?" Szent Ferenc
válasza nem a .szemrehányó mondatra felel, hanem a mögötte lappangó gondo
latra: "Honoren:t potíus vobis exhíbui, dum maiorem Dominum honoravi". Mint
éles kardpenge. villan itt fel a kettőzött distinkció: "Megadtam én neked, uram
a tisztelet - (ezt híányoltad, bár nem ezt vallottad be!) - Vagy nem megtisz
telő a vazallusra, ha urát becsülik meg? .Isten a koldusok barátja, főképpen az
önkéntes koldusoké!" (Siquídem beneplacitum est 'Domíno in paupertate et ea
maxíme. quae mendicitas voluntaria est!) Es hogy az "udvarképes" koldus para
doxona teljes legyen, nem marad adós a végső indoklással sem: "Ego autem
regatern habeo dignitatem et nobilitatem ínsignem, illum sequi Dominum, qui
cum esset dives, pro nobis egenus factus est" (II. Cel. 73). "Királyi. az én méltó
ságom és külön nemesi kíváltságom, hogy azt a Dominust követhetem, aki bár
gazdag, .de értünk, emberefért nyomorúságossá tette magát" (2Kor. 8,9).

Az olvasás kezdetén alighanem a kardinális pártján állunk: ha a meghívot
taknak elvi kifogásai vannak a fejedelmi asztal ellen, ne fogadja el a meghívást.
Ha azonban mégis elmegy, túlélezettnek, egzaltáltnak érezhetjük a tüntető váj
kálást koldustarisznyájában. . Csak a négyszemközti beszélgetés legvégén eszmé
lünk fel riadtan: itt komolyabb dologról van szó, mint gondoltuk. A szóbeli párbaj
a koldus győzelmével zárult. A kardinális hallgatott. A· krónikás se tehetett hozzá
többet. De miért? Nem egyszeruen szegény és gazdag ellentétének lelkiismeretet
felkavaró problémája a -téma. Hanem az itt szereplő gazdag, aki fejedelmien terí
tett asztalnál ül, a mezítlábas Krisztus mezítlábas utóda. Még ez sem érinti a
lényeget: talán ugyanakkor személyében igénytelen aszkéta. De egy olyan Egyház
nak tartozik hivatalos vezetői közé, amely hatalmi szervezetként került fel a
marakodó Europa csúcsára, és onnan hatalmi szóval, kiadott parancsokkal akarja
megváltani a világot, nem pedig a megalázott Isten Fia sorsának vállalásával.
Ilyen világban, amelyben a hivatalos egyház. nem a megalázott Krisztus szégyenét
hordozza, hanem karddal a kezében ül törvényt a hinni nem akarókon, vagy
hinni nem tudókon - valakinek a legnemesebben érző keresztények közül az
egyházon belül önkéntesen kell magára vennie a "kereszt botrányát".

Ilyesmit azonban egy racionális program tudatosságával csinálni lehetetlen.
Csak a szív ösztönös lovagiassága talál kifejező eszközöket, amelyek nem egy
azerűen forradalmár jelszavak a papi hatalmaskodással szemben. Elég sz6rul szóra
követni az Evangéliumot: "Sine glossa, sine glossa, sine glossa" (Spec. Perf. c. 1).
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GALAMB()SI LÁSZLÓ VERSEI

Templom

Falát nyaldosó tehenek
fölött harangok zengenek.
Isten kilát az ablakán.
Feléje bandukol anyám.

Golgotapéntek délelőtt

korbácsolják a szenvedőt.

Apám szobroknak muzsikál.
A kőkoporsón kő-halál.

Gyászoló gyertyán barka-ing.
Búcsúzkodó magasba int.
A fény-kalászos mennyezet
bíborban, Jézus föllebeg.

DOl"ócbon

Nyugtalanság bokrai közt
a félelem fái zúgnak.
Gyöngye sziizek, babarózsák
gyapjat rejtő fűbe .buknak.

Nagypénteki gyászban futok.
Krisztus haján csillag szárad.
Medvebundás szekercések
csonkolják a koponyákat.

Tántorgunk a rettegésbál
a hűtlenség négyszögébe.
Bíbor sátrat bont a király.
Lába előtt halott népe.

Akit megjelöltek a kitaszítottság kötetével,
dar6cát is lopva öltheti magára.
A bwkás a horpadó csontokat kikezdte,
vérzik a reménytelenség szája.
Alltunk virágot dajkáló forrás
messzire induló vizében.
A szerelem árvácska-köntösű lánya
fölénk hajolt a bosszút száműző éjben.

Kívánság

A kapuk mögött ne indázhasson
utakat fölfal6 árnyék.
Jöjj megvá1tó Mélt6ság,
vezénylő időnket gyógyító Játék.

Cirmos derengésben
nyergelnek az apák.
Tördelik a világ
faggyal vert bánatát.

Simogat a gyermek
röpködő sugarat,
védő vánkosár61
lesöpri a havat.

A kristály-boltozatú hajnalt
fölépítik a megtart6 fények.
DiCSőség az anyák
tulipán-pajzsú szívének.

Uram, bátoríts igazsággal.
Ne tiprass még a pusztulással.
Vidíts jósággal, aranyággal.
Tetőzd be létem boldogsággal.
Burjánozzon irgalmad fénye.
Uljek a vénség küszöbére.
Köszöntsön hattyú, búzakéve.
Ne küldj a Csontok szigetére.
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OTTLIK GÉZA

KOSZTOLÁNYI NOVELLÁIRÓL
Az elbeszélő Kosztolányi míndíg ügyel rá, hogy ne untassa olvasóit. Amit

mesélni kezd, míndig kíváncsíságot, várakozást kelt. Sokszor még csattanója is
van a novelláinak, - de míndíg megtudunk belőlük valami újat, hírt a világ
ról, amit még nem tudtunk. Mégis, rosszul jár, aki beéri ezzel: aki, mondhatnánk,
bedől a nagy író udvartasságának s azt hiszi, hogy ha már egyszer úgyis tudja
a történet végét, nem érdemes újra elolvasnia.

Másodszori olvasásra az okos ember nem kevesebbet, hanem többet kap
Kosztolányitól, mínt amennyit először, a történettel kapott. Már nem köti le
annyira a figyeimét a mese, az. alakok. Észreveszi, hogy amit talán csak a meg
írás szépségének, művészí megformálásnak vélt, csupán a kivitelezés fínomságá
nak, a mondanivaló afféle díszes csomagolásának. azt éppen megfordítva, bíz
vást tekinthetné a költő mondanivalójának, belerejtve, belecsomagolva az érdek
lődését lekötő elbeszélésbe.

Kiderülhet az is, hogy még a történetből is más érdekelt bennünket, és
másképpen. Úgy, ahogy például Arany Jánost a szabadságharc leverése után
éppen Osszián "ködös, homályos" énekével, noha a történet végét Arany is
tudta: "... a holtakat miért vered fel? Nincs többé Kaledóníán / nép kit te
felgyújts énekeddel" - s mégis érdekelte, - "érdekli mostan lelkemet, - írta
- borongó ág, kihalt tusa". Igy érdekli, érintgeti lelkünket, hozzánk ér, meg
illet, horzsolgat bennünket Kosztolányi úíra-. és újraolvasásakor valami, - az
elbeszélt dolgoknál és az elbeszélés mesteri módjánál is lényegesebb, több, ele
mibb, de néven bajosan nevezhető valami. Bajosan, mert hiszen ha lenne rá
szavunk az emberi nyelvben, ha beleférne a már meglevő fogalmalnk világába,
akkor nem kellene novellákkal, költészettel, művészettel fáradságosan létre
hívni.

Kosztolányi elmondja, hogyan dicsérte meg az írásait egy igen egyszerű öreg
vidéki olvasója. Mindíg elolvassa őt az újságban. Mert jól kífundálja, kérem.
Aztán, csak rávágja míndíg a fonákját is.

- Mondom is az asszonynak, - tette hozzá az öreg magyar, - a minap
mondom is az asszonynak: "Lásd, ez az érzet".

Szóval, érzet. Kosztolányi novellátból nagyjából kihámozható, hogyan folyt
le az élete. A család, Szabadka, iskolák, diákkori utazások, aztán a század
eleji Budapest, a Nyugat indulása, nagy barátok és kis píllangók, szentek,
.őrültek, színésznők, újságírók; az' ország szellemi fénykora, majd történelmé
nek Mohács óta legfájdalmasabb tragédiája, a költő szülőföldjének, melytől

szívében már korán elszakadt, valóságos elszakítása; házasság, gyermek, munka,
folyton munka, boldog munka, halálos betegség, utazás Északra, utazás vissza,
haza. Dehát ez még mínd nem az "érzet", ugye? Ilyesfélét, néhány útlevéladattal
és fényképpel kiegészítve bármely életrajz is tud közölni. A novellák egészen
más kérdéseket tesznek fel az írónak. Érdemes volt-e megszületni? Aztán
hogy érezte magát a világban? Milyen hát ez az egész'?

Válaszul - csattanós történet meg 'a másokról szóló anekdota ürügyén 
kapunk egy teljes Kosztolányi-tájat, Kosztolányi-világot. Háttérnek? alapélmény
nek? zenekíséretnek? Mint látomást, költői víziót? Almot, vagy álommal kevert
és kiegészített valóságot? Képzeletbeli tájat, világot? Nem. Ellenkezőleg. Olyan
konkrét-valóságosat, hogy vissza Jogunk hőkölni a legjobb életrajzok, fényképek
siralmas ürességétől, s azt fogjuk érezni, hogy nem is arról a Kosztolányirál
készültek, akinek a valóságos életét az írásaiból már színte személyesen is
merjük. így szekta" elszegényesítení a létezés mérhetetlen és áttekinthetetlen
gazdagságát az, amikor rövid földi életünket tényszerű adatokban s az évek
számával próbáljuk- mérni.

A valóság egyetlen pillanata, rmpulzusa, mozzanata sokkal sűrűbb, hevesebb,
káprázatosabb, semhogy bármivel is mérhető volna. Kosztolányi a létezésnek
ebből a sértetlen, absztrakciókra nem bontott alaprétegéből ragad meg és ad
át mindig valamit, abból a nevenincs teljességből. amit tényleg átéltünk. Vala
mit, ami felfedezés és mégis ősi-ismerős. Ráismerünk, mint tulajdonunkra. S
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ahogy mondják: segít élni. Nem úgy, hogy gyakorlati vagy elméleti jótanáéso
kat ad vazv erkölcsi útbaigazítást; még kevésbé úgy, hogy eltereli figyelmünket
a valóságról, mínt a jó detektívregény, vagy éppenséggel álomvilágba ringat,
mint a rossz irodalom. Kosztolányi a durván leegyszerűsített látszatvaIóságb61
segít visszatalálni a saját életünkbe, a mindennapjaink eredeti teljességébe, ahol
a mérhető adatoknak, megfogalmazható tényeknek, vagyis míndannak, amiről

azt hisszük, hogy e világban - történik, velünk vagy körülöttünk, igen - csekély
a fontossága. -

Megmutatja, segít felfedeztetni, felismertetni velünk, hogy életünk folytonos
'sága mennyível valóságosabb dolgokkal van tele. Miként .. a novellái is, a tör
téneten messze túl: fénnyel, színnel, ízzel, áhítattal, szépséggel; regényességgel. A bol
dogság mindenféle [áratával, szintjével, lehetőségével. Új és új dolgokkal, amire
vágyunk. Régi és réges-régi dolgokkal, amikre emlékezünk. Ellentmondásokkal,
amelyek össze vannak kapcsolva, szinte egymásra vannak utalva, miként az
előbbiek is: a változást kívánjuk mindenáron s ugyanekkor a maradandóságot
is, megőrizni mindent, ami megvolt. örökre. Igen ám, de elmúlik minden; tele
vagyunk tervekkel, várakozásokkal, elképzelésekkel a jövőről, - bélyeget gyűj

tünk és b.irátokat, kerékpározni tanulunk - meg franciául, felkészülünk dicső

tettekre, szerelemre, alkotásokra, vagy békés vidéki életre, vagy farsangra, nagy
útra, - aztán egyszerre, 40, 50. 60 év, jóformán el sem kezdtük a tervbe vett
életünket, máris itt a vége. És mégis, Kosztolányi kiegyenesíti a derekunkat:
halállal, romlással, kudarccal, bukással, vereséggel szembenézni, füstbe ment
reményekkel békében együtt élni rangot ad a nyomorúságnak, méltóságot a
katasztrófának, megszépítí - nem, nem szépíti: új, soha nem ismert szépséget ad
a boldogtalanság csúfságának. A szenvedés is lehet új _erőt adó, ha például
vezeklés a legnagyobb szégyenünkért, a szeretetnélküliségért, ha pedig ellen
kezőleg, szeretetből fakad, mint a kicsike Ilonka életéért remegő apja szívében,
egyenesen gazdagíthatja, kitágíthatja elsatnyult érzelmi világunkat a hevessé
gével, - a fájdalom, aggodalom, ahová betelepszik "létrehív a . szívünkben egy
olyan helyet, amely addig nem létezett", ez a feladata.

"Először bevallom, hogy boldog vagyok" - kezdi Kosztolányi, élete negy
vennyolcadik évében, a mélységesen őszinte és példátlanul bátor önarcképében
mindannak a felsorolását, ami népszerűtlen, ellenkezik az úgynevezett kor
szellemmel, - amivel megsérti az olvasóit, tönkre teszi bennük azt a "regé
nyesen hamis képet, amit fáradságosan festegettek" róla. Jól tudta, hogy ez az
első vallomása talán még a többinél - hogy nem becsüli le az értelmet, hogy
hisz a 'költészet öncélúságában, hogy nem erkölcsi, hanem -esztétikai páran
csokra hallgat, -'- még ezeknél is kiábrándítóbban hat majd. Akkor is, most
is, a nagy művészek nem titkolták, hogy a világ minden fájdalmát, kilátás
talanságát, tragikumát hordozzák lelkükben, és hamarabb hason1ítottak csak
ugyan egy beteg sashoz, mínt egy szép szál, szeretetre méltó férfihoz, aki jól
merí érezni magát ebben a siralom-völgyében...

De vajon, - mert ahogy később kiderül, hogy amiket "homo moralis"-nak
nevez és, Irgalom nélkül vetne, joggal, a gyehenna tüzére, csak képmutató
erénycsőszök, öntelt erkölcs-prédikátorok, sót, hibbant, hiányos -Ielkű, hatalomra
törő vílágmegváltók, éppen az erkölcs kontárjai; ép emberi érzelemvilágunk nyo
morékjai, - vajon boldog is csak annyira volt, mínt "erkölcs-nélküli"?

A hiányos, torz morálIal, a szeretet és szabadság nélkül való morá1lal szem
ben Kosztolányi éppen az erkölcs védelmében tagadja, hogy helyes és jó lehet
az, ami rút, ami semml elképzelhető módon nem tetszhet egy épeszű, éplelkű

embernek, amibe a szépségnek leghalványabb. legáttételesebb formáját sem tud
jUk beleérezni. A kihívóan és bátran magára vállalt "homo aesteticus" helyett
nevezzük hát őt inkább a nevén: "homo integer" volt, - talpig ép, csorbátlan
egész ember.

Verséíben nemegyszer, mint a hétrészes, talán nyomatékosnak szánt "Szám
adás't-ban, így beszél: "...ne. szépítgesd, te gyáva - - - boldog akartál lenni
és hiába, hát légy rní vagy: végképp boldogtalan". Meggyőzóen vágja az arcunk
ba, saját arcába: "Gyáva az, ki boldog!" Aztán ugyanekkor, ebben az utolsó
kötetében, egy másik vel"9ében, "amjt talán csak egy kora hajnali óra levegő

iének szinte prózafrói pontosságra, hitelességre törő spontán megragadásnak szánt,
talán csak az éjszakai munka utáni kimerültségének, idegrendszere túlfeszí-
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1ettségének váratlanul eufőríába fordulását próbálta lekottázni benne, szóval a nagy
versei közt is -egyík legnagyobbá nőtt "Hajnali részegség't-ben, mégis. "a bol
dogsáztól" fel-felkiabál.

_ Hát most már, boldog volt-e Kosztolányi, vagy boldogtalan?' "Döntsd el
Desiré. Ki a farbával" - követelhettea barát[a, Karinthy. Ne hagyjuk, hogy
kinevessenek. - ők, akik a modern matematika felfedezései előtt is tudták, hogy
u ,,arisztote.lészi" logika nem mindenütt érvényes, s a két, ellentmondó állítás
egyszerre lehet igaz. És hogy a boldogtalanság éppúgy nem ellentéte a boldogság
aak, mínt a' gyűlölet a szeretetnek: inkább egy válfaja, vagy határesete, esetleg
azükségesösszetevője. Node, Kosztolányit nem a saját, személyes boldogsága ér
dekelte igazán, hanem maga a boldogság, mint írói, költői téma. Nehéz él
~átlan téma.

Tolsztoj, talán mentegetódzve a tárgyválasztásáért, ilyesfélén kezdi egyik
híres regényét: A boldogtalan családok mind a maguk módján boldogtalanok,
míg a boldog családok mind egyformák. Hát, nem egyformák. Ellenk-ezőleg, a
boltíogtalanságok fajtái mennek nagyjából egy kaptafára. A boldogság az, ami
sokféle, megnevezhetetlen, feltérképezetlen. A boldogtalanságot könnyű üstökön
ragadni, ábrázolni, megértetni, s látszólag közérdekűbb, mert egyetemesebb
érvényű mondanivaló. A boldogság, melynek Iappangó mély áramaít, vagy hig
gadt, tompa szívverését, kiszámíthatatlan fellángolásait vagy leülepedett keserű

nyugalmát Kosztolányi sokszor szokatlan helyzetekben fedezi fel, a. boldogság
még majdhogynem ismeretlen, felkutatásra váró terület, és Kosztölányinak olyan
egyedülállóan saját témája, mint nagyon kevés hasonló nagyságrendű írónak'
a világon.

Nagy kockázat ez, az ő színtjén, vállalni a világ valamiféle romantikus
. látását, vállalni, hogy végül, mindent egybevetve, mégis szép az élet, és igent

mondani rá. Az író kénytelen ugyanis, becsületesen, kézzelfogható példákat fel
hozni, mint mondjuk a csillagos nyári éjszaka, vagy az iskolába menet .hógo
lyózó gyerekek, s ezek a képek, mennél nélkülözhetetlenebbek, annál üresebbé,
elcsépeltebbé váltak; s a hitelüket vesztett példákkal, ábrázolással együtt az
iró is hitelét veszti. Rózsaszínűre pingált ámításnak, édeskés, olcsó önáltatásnak
tekintjük majd a művüket. Mennyível igazabb, komolyabb, becsületesebb az
emberi sorsot reménytelennek, kétségbeejtőnek ábrázolni, - és mennyivel köny
nyebbl Kosztolányi' a nehezebb részt választja.

Sokszor egyenesen megcélozza, tudatosan, az emberi boldogság forTásalnak,
rétegeinek, titkos szerkezetének kutatását. Mégis, oa végső és elemi mondanivalóját
nem tudatosan, nem a tündöklő okosságával közli, hanem ahogy minden mű

vészet, íntuícíóval, beleárasztva a hangjába, egész művébe szövetébe szinte. Ha
elfogadjuk, hogy a boldogság témája, hát nem olyan értelemben, mint mond
jU,k a növénytankönyvnek a növény, vagy Tolsztojnak a boldogtalanság, hanem
ugy témája, ahogy a kenyérnek a búzaliszt, amiből sütötték. De, hogy milyen
szuverén hatalmú- nagy író a maga birodalmában,' hogyan tudja felhozni a
tudatosság peremére, amit mély íntuícíója megtalált, mutatja, ahogyan egy
elnyűtt képhez nyúl, melynek tísztaságára, naivságára, elem). erejére szüksége van.

A "Boldogság" című nov.ellájában kinyomozza emberi létünk egyik alapvetó
érzését, s,ziI1lte az életkedv nucleusát, ősforrását. Az egészen,..kicsi gyermek az
édesanyja feltétel nélküli, ellenszolgáLtatást nem váró szeretetének biztonsá
gában még kiváJ.tságos helyzetben él (amít természetesnek érez). EzáLtal semmi
nem korlátozza, nyomoritja az érzékenységet, felfogóképességének szabadságát,
hogy átélje a feléje áramló világot, ahol minden benyomás új, érdekes, varázs
latos neki. Az író, Esti Kornél, Stockholm felé? talán a haJál felé? ki tudja,
mifélé utazva, egy soha nem látott idegen kisváros hóesésében váratlanul fel
ismeri .egyik ilyen kisgyerek-korabeli érzését, és boldogság fogja el Uramisten,...gon
dolhatnánk, hát felismerte, s m.OSt; mire megy vele? Rádiumtöltése van-e ennek a
még emléknek is alig nevezhető régi-régi kis szín- vagy szag- vagy hang-újraérzé
kelésnek, és elfújja majd a bajt, halált? Változtat-e bármit is az életén? Nem.

Nem, semmit, sehogyan, semerre, sehol. De tény, és marad a tény, hogy
ismerte valaha az életnek olyan áradó kedvét, tágasságát. áhítatát, várakozását,
- a puszta létezésnek tiszta, teljes intenzitását, - noha csupán egy kisgyerek
hétköznapi, akármilyen negyedórájának nem is okvetlenül derűs, akárkesemyés
yagy fanyar, akár félig kíváncsi, félig közönyös, de valamilyen hangulatába
beágyazva, - amit boldogságnak-lehet nevezni.
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Most mire megy vele, hogy ismerte valahaz Sokra. Tanúságot, bizonyítékoll
kapott, hogy múló földi életünk mégis nagyszabású dolog. Amit ismert valaha.
megvan sértetlenül. S nem ábránd, illúzió, képzelgés, hanem - az élet kiinduló
pontja, mintegy tárgyalási alapja. Követelménye és alkatrésze a legelemibb való
ságnak. Hiába fog nemsokára elillanni eszméletéből ez a boldogság, ami el
fogta, sőt hiába fog összedólni egyszer a világmindenség is, mert ami megvan,
az nem a boldogság és nem is a világ. A behavazott kisváros képe csupán az
emlékezése fogódzója, Az először megpillantott hóesés csupán lehorganyozta,
megrögzítette az emlékezetében, visszaidézhető módon, azt az érzést, amivel két
évesen, háromévesen a világot egyáltalán nézte. Azt, amivel a parányi gyerek
fogadja a jelenségeket, még a valóságról alkotott elképzeléseink nélkül, sőt még
a nyelv, a szavak nélkül, míkor még az "ego", az énünk sincs egészen levá
lasztva arról az észlelő, személytelen, nagyobb valamiről, amí (aki) a jelensége
ket felfogja. Ha majd negyvenévesen "érzés"-nek nevezi és szavakat keres rá,
ilyesfélén fogja értelmezni, amivel a létezést fogadta: ámulat, félelem, vonzódás
és visszarettenés az idegen, új, ismeretlen világtól. Meghátrálás és kíváncsíság,
Vakmerő kalandvágy és biztonságos különlét. Éles gyanakvás- és lelkes elragad
tatás. Vagy ki tudja még mi minden egyéb. - amelyek azonban mindenestől

benne foglaltatnak egyetlen korábbi, teljesebb érzésben: Hogy létezni csodálatos,
regényes. nagyszeru dolog. ' .

Ezzel kezdődik a világ. Ezt nem szabad .veszni hagyni soha. Ehhez kell, hogy
tartsa magát -mínden dolgában, egész életében, mindenen át: másképp nem tud
ja megőrizni sértetlenül. Ez Esti Kornél nehéz, szígorú -erkölcse, És a halál
felé, a semmi felé utazva attól fogja el a váratlan boldogság, hogy bebizo
nyosodik, meg tudta őrizni.

DUDÁS KÁLMÁN VERSE

Nem. tűr meg tonút

Két-három röpke strófa erejéig
sem tűr meg ta1carásához tanút
(tanúsítód e fuTcsa sétaút) - .
emberszabású mínden őszi -tá;:
kikeTicsei szenvtelen tetézik
a szorongást, s az élteti gyanúd:
hol eddig, magként, árnya ha lapult,
lobog most spin-természetűviszály -

Sztoikus nyugtod oda - szinte sarc
belátnod, hogy e sarkított viszályra
a józan érv vajákos hangfogá,
s védtelenséged szítja a zavart:
titkát amint hűlő sugárra tárja 
jelentés már a néma cickafark,
a líla s kék közt mind ingadozó;
színétől vált a képzet emberibbre:
tünetiségnek egyként vélheted
elváltozások kinti s bentiek
párhuzamait valószínŰ8ítve -?
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•• .Ne túrj tanút te sem - int és sodot'
a soros strófa - míg ütemem él,
lebeghetsz rajta, őszi falevél,
fogytán utunk ... közel a méta, hol
minden utak értelme egybeér•••
S itt - jelenésként? - rekettyebokor
bogyóit bontja elibéd a szél 
jelkép? - az értelemnek nem elég,
az égő csipkebokor hitelét
is kevesli ..• s vajon tételes-é,
hogy utunk, ítt, a testé if léleké,
rejtettebb cél szerint néz az elé,
ami a 'többleWnk, s mértékeképp
adatik a hit, a felismerés~

miszerint úgy magánvaló a cél,
ahogy benned is lényeget cserél:
a Szeretet szívében aki él,
igét hall, látván Krisztus öt sebét.



MÉNES SZOLETIK·
Irta DANCS JOZSEF

, Bábolnapuszta.
Banához tartozó puszta Komárom megye
gesztesi járásában. A hfres bábolnai ménes
a legnagyobb és legértékesebb arab telivér és
arab fajta a világon. II. József császár 1789
ben a 6600 hold kíteríedésü pusztát, a ménes
alapUásának céljaira. megvette a Szapáry csa
ládtól. l80a-ig mint a mezőhegyesi katonai
ménes fiókja ' müködött, majd önálló ménes
lett. Hetven eredeti arabs mén és ötven ere
deti -arabs kanca behozatalával érte el világ
hfr11 eredményeit. Ide hozták Erdélyből a li
picai ménest is.

(Idézet az Új Idők kiadásában, B. két vi
lágháború között megjelent 12 kötetes lexikon-
ból.) ,

Emlékezetem szerint 1917 augusztusában jártam először Bábolnán. Apámmal
mentem, aki évt:ól évre rááldozott egy napot, hogy a mánesből kimustrált lovak
árveréséri ott legyen, Afféle hagyományos falusi lovastalálkozónak és egyben
tájékozódó alkalomnak számított ez az árverés, ahova még a hetedik határból
is ' összesereglettek az érdeklődök. Márpedig mi nem a hetedik faluban, hanem
a ménesbirtok tőszomszédságában, Acson laktunk, ahova dobszó nélkül is elju
tott az árverés híre.

Sok volt az árverező, és a ménesből feltiinően kevés lovat soroltak must
rába. Háború volt, sok vért vesztett az ország. Nagy ára volt mindennek, de kü
lönösen a lónak. A vásárokon a wakért, sántáért, sőt a kehesért is jó árat fizet
tek, mert az biztosan rnegmaradhatott a szántóvetők kezén, azt nem kellett
félteni, hogy a negyedévenként ismétlődő lósorozásokon hadra foghatónak mínő

sítík és elviszik.
Apám kitartóan árverezett, hogy a nyár elején bevonultatott egyetlen ígavo

nónk helyébe mielőbb lovat állítson. Végül egy öreg és sánta kancánál elhang
zOtt a "senki többet, harmadszor", és apám, mint az utolsó ígérő, kézbe foghat
ta Rebeka kötőfékét és a járlatlevelet, amelynek adatai szerint kancánk tizenhat
éves, arabs vérú és vemhes, tehát csikót várhatunk tőle. Ahogy később kide
rült, apám elsősorban nem a sánta kancát, hanem a hasban lévő csikót érté
kelte nagyra. Ezért is árverezett Rebekára olyan makacsul.

Hat hónappal később - 1918 februárjában - ott bábáskodtam arabs pej
csikónk születésénél.

Faluvégi portánk szűk istállójában két számosállatra - egy' lóra és egy
tehénre - méretezett jászol támaszkodott a falhoz. Apám jó előre ácsolt egy
csíkójászlat, a szénaketrecet pedig kitelepítette, hogy az istállóban tágas helyet
biztosítson a várva várt jövevénynek. Zúzmarás, zimankós hajnal volt, apám
máig is megőrzött naptári feljegyzése szerint Jégtörő Mátyás napja. Az istálló
falába vert karnpósszögön olajmécs pislákolt, és az állatok párává sűrűsödő lehe
letétől, meg a trágya gőzétől jóformán csak az orrunkig i láttunk,

Kancánk nyugtalansága heves kínlódásba csapott át. Felzörgettük az átellen
ben lakó szomszédot, Móricz Mihályt, aki jött. is hamarosan. Erős fényű vihar
lámpát, meg egy kenderből font ístrángot lóbált a kezében, hogy a nehézellés
hez szükséges eszközök kéznél legyenek. Rebeka ott feküdt a friss alomszalmán
hátracsúszott farral, feszengve, mi pedig találgattuk: ménesikó lesz-e, vagy
kanca? .

A vajúdás nem volt számomra megnyugtató látvány, de az élmény - esi
kónk születésének élménye - feledtette velem az Iszonyatot. Bevallom, elfordul
tam, míkor Móricz Mihály Istrangot csatolt a magzatburokból. arasznyira kilógó

"Részlet a szerzönek a Bábólnai Allami Gazdaságról készülő monográtlájából.
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, .
csikó csüdjére, de pár perc múlva, amikor Rebeka újra erőt adott, már én 18'
belekapaszkodtam a kötélbe, hogy a jövevényt mielőbb világra segítsük.

Ott és akkor vált bizonyossá bennem a sertés, hogy a szülés nem könny(í
esemény, hanem kínlódással, vérrel és 'iszonyattal' átszőtt és hosszú órákíg tartó
folyamat. De ott és akkor éreztem először azt is, hogy a vajúdás kírrját gyorsan
elfelejteti emberrel és állattal a születéssel együtt járó öröm. Csikónk még fel
sem száradt, márís lábra állt. Először oda tapogatott az anyja szügyéhez, aztán
ösztönösen cseeset fogott és egy rátára szívta ki a dagadt tőgyből a főccste

jet. Mire a köldökzsínórja leszáradt, már ficánkolt és gyorsan barátságot kötött
a fejöstehénnel és az ugyancsak játékos kedvű üszőboriúval is.

Arabs kancánk játékos csikajának születése óta sok víz folyt le a Dunán. .
Bábolna - ami akkoriban még gyalogosan kétórai járóföldre volt Acstól 
azóta karnyújtásnyi közelségbe került. Ahol szülőfalum Bábolnai útra néző csa
ládi házai elfogynak, ott már az egykori puszta - a mai Bábolna - tényész
tojás-gyárának ötvenvalahányadik zárt rendszerű telepe nyújtózik.' Az egykori
ácsi Faluréten szinte beláthatatlan messzeségbe futva ezüstszínű épületek sora
koznak és karcsú lábú víztornyok dugják fejüket. a magasba. Egyelőre 18 istálló
és .rnínden egyes istállóban 60.000 Tetra-hibrid tenyészbaromfi, s naponta annyi
tojás, amennyit csíkónk születésének idejében talán száz, falu tyúkjai sem tortak.

Változik a világ, de ez a .változás nem tudja feledtetni velem a régi Bábol
nát. A háború idején is békés elevenséget sugárzó csikótelepet, ahol karámban
hancúrozott száz csikó. A· mustra lovak árverését, a lovakat és a huszár-unifor
misban járó-kelő'lovasokat, akik -úgy maradtak meg emlékezetemben, mínt
a mesealakok.

Most, amikor a méhesbirtok történetének adatait... régi okmányokat forga
tok. nem tudom elhessegetni azt az érzést, hogy csikónk születése és a bábol
nai ménes alapítása között sok a rokonvonás.

Azt az arabs vérű csikót három évig abrakoltuk. és újabb hat hónap telt
el, mire hámhoz szokott, csikót dobott, és hasznát vehettük. \ .

Három és fél esztendő egy felfelé törekvő kisgazda család életében nagy
idő, és a pej csikóval feletetett abrak' sem jelentéktelen mennyiség. De a vég
eredmény: azok a jó vérű és szép küllemű csikók, amelyeket Rebeka utódai
ként neveltünk fel, azt bizonyítják, hogy érdemes volt arra a számomra örökké
emlékezetes bábolnai lóárverésre elmenni, mustra kancát vásárolni. Nagyon is
érdemes volt, mert az 1920-as években ez indította el családunkat az ácsi kis
gazdálera akkoriban kevésbé jellemző törzskönyves lótenyésztés útján.

A tizennyolcadik .század utolsó negyedében a bábolnai' ménes születését is ne
héz idők sürgették. A császári hatalom túlkapásai ellen lázadoztak az alattvalók,
és a birodalomhoz csatolt tartományok a Habsburg-háztól való elszakadást szor
galmázták. Mária Teréziának és utódának, .11. József császárnak - .akárcsak a
kilenc hold földdel, évről évre visszatérő sertéspestíssel és gáncsvetókkel birkózó
Dancs Mihálynak - égetően nagy szüksége volt a jó lóra.

Emlékszem, minden esztendőben megpróbálkoztunk azzal, hogy anyakocás
állítsunk be és malacokat neveljünk, disznókat bízlaljunk. Annyit, hogy' azokból
a saját szükségletünkön túlmenően eladásra is jusson. Ain apám számítását jófor
mán minden -esztendőben keresztülhúzta a járvány, ami ellen a húszas években
még nem volt orvosság.

A szarvasmarhával is hasztalan próbálkoztunk. Mételykórral fertőzött közle
gelőn legelt a falu tehéncsordája. és az állatok sorra kapták meg ezt a .teljes
legyengüléssel járó betegséget. A mi tehenünk sem volt kivétel. Vágóba adtuk,
vemhes üszőt állítottunk be a helyére, de az sem vált lie... elvetélt. Márpedig
tehén nélkül nem' maradhatott a család, hiszen a tej olyan fontos volt, mint a
míndennapí kenyér. A kísérletezések, helyesebben szólva a kudarcok elkeserítet- 
ték apámat; végül is egy kajla SZ8rvÚ, öreg tehenet állított be az istállóba azzal,
hogy fejjük, amíg tejet ad, aztán csontozni továbbadjuk valamelyik mészárosnak.

Különben sem volt ára' a szarvasmarhának, de a tejnek sem. A borjúkat
. ősszel - hogy a gazdák meneküljenek az -átteleltetés gondjaitól - színte a bor

júkötél áráért vesztegették. a tejért pedig csak a fizetésképtelem cigánycsaládok
jöttek. akik "hozom"-ra is csak félliterekkel apasztották a tehéntartó gazdák
tejkínálatát.
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Node hagyjuk ezt a kérdést, Kanyarodjunk vissza a lovakhoz, amelyekkel
sokkal több szerencséje volt családunknak. Rebeka lánya odanőtt az anyja mellé
és minden esztendőben olyan esiköt dobott, amiért versenyeztek a vevők. Bá
bolna neve ezért is jelentett megbecsülést családunkban.

A két világháború időszakából forgássuk vissza az idő kerekét a tizenhar
madik századba, IV. Béla király uralkodásának esztendeihez. Azok az okmá
nyok, amelyeket a pannonhalmi, a győri, a komáromi és a veszprémi irattárok
ban őriznek - meg azokr az iratok, amelyek Bábolnán fellelhetők - 1268-ban
említik először Bábolna nevét. A Kisalföld keleti peremén fekvő birtok' akkor
a Bábunai család kezében volt. A krónikás feljegyezte, hogy Bábunai Miklós
özvegyét a szomszédos birtokok tulajdonosai lépten-nyomon háborgatták, birto
kára törtek. A Bábunai család emiatt emelt panaszt IV. Béla királynál,

Tizenkét esztendővel később, 1280-ban Bábunai Gergelyt idézik törvénybe a
családi bírtokkal kapcsolatos per dolgában. Bábolna már ebben az időszakban
fontos állomásnak számított azon a széles országúton, arri1 Acs felől vezetett
Bécs irányába. Bábölnáról indult szekérút Székesfehérvár felé és Veszprém irá
nyába is. Az' akkor faluként emlegetett Bábolnán szálláshely volt, ahol királyi
hadak, élelmiszert és egyebeket szállító .szekérkaravánok és állathajcsárok tar
tottak pihenőt. A mai Bábolna központján keresztül vezető országutat - nyil
ván az egykori marhahajtások idejéből megmaradt névvel - ma is a mészárosok
útjának hívják.

A következő okmány - amelyet a bábolnai levéltárban találtam - 1328-ból
való. Ebben említi először a króníkás azt, hogy Bábolna templomát Szent György
tiszteletére emelték, és a templom papját Péternek hívták. Az okmányban emlí
tett templom később - valószínűleg a török uralom idején - elpusztult, de
romjain később új templomot emeltek. Ez a templom áÍl ma is Bábolna közép-
ponqában. .

1360-ból vaskos iratcsomó másolatát találtam az irattárban. A pannonhalmi
főapát emel panaszt Kozma Péter és Ronka fiai ellen a királynál, mert ez a két'
család Olbőt, Tárkányt és Bábolnát [ogtalanul foglalta.el és árenda fizetése nél
kül birtokolja. Nem derül ki az okmányból, hogy a papi birtokként ismert
Ölbőn kívül Tárkány és Bábolna valóban a pannonhalmiaké volt-e abban az
időben. Mint ahogy arról sem esik szó a fellelhető okmányokban, hogy a panasz
ra míképpen reagált a király.

Kilenc esztendővel később - 1369-ben - Nagy Lajos király arról. adott ki
adománylevelet, hogy Bábolna földje Kolos fiát illeti. A Kolos családnak akkori
ban a esallóközí. Kolozsnémán volt birtoka, amí légvonalban míndössze tizenöt
kilométerre feküdt Bábolnátől.

A sűrűn kiújuló birtokviták és pereskedések okmányaiban már akkor fel
tűnnek olyan nevek, akiknek leszármazottjai ·ma is ott éJnek Komárom megyében,
Bábolna környékén. Beke Péter nevét például egy 1360-ban kélt perirat említi.
Ugyanebben a periratban szerepel tanúként Bajcsay J. jobbágya is.

A vitatkozók többsége a királyhoz folyamodik. Különösen sok az özvegyek és
árvák panasza, de kevés az olyan bizonyíték, ami a panaszok gyors orvoelását
igazolja. Az árvák és özvegyek földjeit elfoglaló szomszédok tanúságleveleket szer
kesztenek, tanúk egész' sorával bizonyítják, hogy nem sértették meg a törvényt,
nem szántották el a szomszéd birtok földjét.

Mit tett ilyen esetekben a király?
A helyszínre' küldte személyes megbízottját, és annak jelenlétében tár

gyalták meg, melyík félnek van igaza. Ha a tárgyalás nem vezetett eredményre,
a király határjárást rendelt el és a királyi biztost utasította: vegyen részt a ha
társzemlén és tegyen írásbeli jelentést a helyszínen szerzett tapasztalatairól.

Hogy miképpen zajlottak le ezek a határjárások. amelyek néha nyolc-tíz
falut is érintettek, nehéz lenne pontosan visszaidézni. Tény, hogy nem volt könnyű

séta, és nem volt egyszerű a döntés sem. Lehet, hogy a határjárással járó kelle
metlenségek riasztották vissza azt a szemlebízottságot is, amelyikre azt a feladatot
bízta Zsigmond király, hogy járja végig Kís-Csanak, Csép, Igrnánd, Aes, Bábolna,
Vas és Tárkány határát és az igazságnak megfelelően, jól felismerhető jelekkel
vonja meg a birtokok közötti határt.
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A határszemiéről szóló oklevél dátuma 1430. április 25-e.
Ebben az állítólag Veszprémben készített és az ottani káptalan pecsétjével el

látott, de Pannonhalmán őrzött írásban arról van szó, hogy Zsigmond király sze
mélyes küldöttjével, Csatári Benedekkel, továbbá főtisztelendő Eperjesi mesterrel,
a káptalan tanúbizonyság-emberével, s a szemlére kiküldött többi érdemes bi
zottsági taggal körüljárja a már említett hét falu határát, eleget téve Sifridus
pannonhalmi kormányzó főapát kérésének, illetve a király rendeletének.

Ahogy a latin szövegű kiváltságlevél bevezetőjében lefektették, ahatárjárók
feladata az volt, hogy hitelt érdemlően és pontosan megállapítsák: hol van a
pannonhalmi főmonostorhoz tartozó Kis-Csanak falu birtokhatára (Az okmány
hiteles másolata megjelent A pannonhalmi Szent Benedek Rend története har-
madik kötetében, 1905-ben.) _

. Ahatárjárás - ahogy a pannonhalmi főapátság okíratnyomoz6i később .kí
derítették - nem történt meg, viszont az okmányt kíállították. A bizottság tagjai
az okmányok készítésében járatos emberekkel egy húron pendüíve foglalták írás
ba, hogy míkor indultak, hol jártak, mit tapasztaltak. s hova állítottak fel jól
látható határjeleket. A. hamisítók Zsigmond király korából származó, de már érték
telennek tekintett okmány hártyájár6l lemosták az eredeti szöveget, majd a pe
csétet. érintetlenül hagyva ráírták azt, ami nem történt meg, ére ami ennek el
lenése valószínűnek, sőt hitelesnek hangzott.

A földrajzi nevek, amelyek a hét falu határának egy-egy j61 felismerhető

pontját jelezték, ma is megvannak. Az ácsi erdő-elő, a Conc6 patak, a Csepi
torok, a Sarokhatár. az Ördögásta-negy (mai neve Ördög-hegy) arra vall, hogy az
okmányhamisítók kezeügyében ott volt egy korábban készült térkép és leírás,
amelynek alapján félrevezették magát a királyt is.

A pannonhalmi főapátság levéltárában nem ez az egyetlen olyan okmány,
amelyről később minden kétséget kizáróan kiderült, hogy hamisítvány. Az 1412
ben. a győri káptalan által kiadottnak jelzett oklevél - ami helytörténeti szem
pontból ugyancsak érdekes és elfogadható adatokat közöl - színtén nem eredeti.

Hogy rnít vétettek el az okmányhamisít6k?
Mindenekelőtt néhány dátumot, ami arról árulkodik, hogy a határjárás kez

dete és befejezése között eltelt idő és a szemle utáni helyszíni várakozás - amit
a király 14 napban írt elő - nem fér bele a határjárás kezdeteként és az ok
mány állítólagos kiállításának dátumaként feltüntetett ídőszakba. Akik ismerik
az állítólag végigjárt szemleút mai vonulását, tudják, hogy mintegy 300 kilométert
árkon, bokron, íngoványon, 'taposatlan ösvényen _. tanúk meghallgatásával meg
toldva - tíz nap alatt nem lehet végigjárni. Pláne ha azt. is hozzászámítjuk, hogy
a vasárnapi píhenőnapot egyházi személyek számára kötelezően előírta a törvény,
mínt ahogy előírta a határjárás befejezése utáni panaszfelvételt is. Mindezekre
az április 10-i indulás és az április 25""ére keltezett okmányírás között eltelt idő

nem lehetett elegendő. .
Még talán ennél is kézzelfoe;hatóbb bizonyíték, hogy a régi szöveg lemosá

sának nyomait félezer év elmúltával is --rel lehet fedezni az írásra felhasznált
hártyán. -

Az egyik 1455-ben keltezett okmány ismét királyi ajándékként említi Bábolnát.
V. László a birtokot uralkodása vége felé kedves emberének, Kovácsy Jánosnak
és fiainak adta. Kik voltak ezek a Kovácsyak, akiknek nevével sem korábban, sem
későbben nem találkozunk? És meddig maradtak urai Bábolnának? Erről nem
szól az írás. ,

A következő feljegyzés, amelyet Bábolna régi keletű okmányai között talál
tunk, a mohácsi vész esztendejében, 1526-ban kelt. A panaszirat BOO birka jog
talan eltulajdonítását említi. A szokatlanul nagy birkanyájat Szerdahelyi Imrefi
Mihály földesúr bábolnai. tisztjei vették el a pannonhalmi főapátsághoz tartozó
Bársonyos falu jobbágyáÍtól azon a címen, hogy a tilosban legeltették.

Bírkákról, marhákról és sertésről érdekes módon több szó esik a Bábolna'
múltját idéző feljegyzésekben, mint lovakról. Pedig a korabeli okmányok - ame
lyek a lovak és csikók számáról tudósítanak - azt tanúsítják, hogy a honfogla
lást követő időkben jó néhány ménes volt Magyarcrszágon. Az első ménest - aho
gyan Anonymus 1096-ban leírta - Csepel szígetén maga Arpád vezér létesítette.
A krónikás szerint a szígetet arról a lovászmesterról nevezték el, akit SepeI
nek hívtak.
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A Névtelen Jegyző így írja le a csepeli ménes alapításának történeiét:
"Arpádvezér azonnal mesterembereket fogadott és velük pompás vezéri

háZakat é'píttetett. Aztán meghagyta, hogy napok hosszú során át elcsigázott mín
den lovát vigyék- oda és legeltessék. Lovászal fölé mesterül egy igen okos kun
embert tett, név szerínt ·sepelt, aki ott lakott, 8 róla nevezték el a szigetet se
pelnek," .

íme néhány írásos adat az Arpád-házi uralkodók idejében felállított méne
sekről. Első királyunk kortársáról, Ajtony vezérról jegyezték fel a króníkások,
hogy híres és nagy ménese volt és a még nyeregbe, illetve hámba nem tört sze
Hdítetlen lovak mellett jelentős számban voltak ólakban tartott nyerges 'lovak is.

István mester 1273-ban a beni apátságnak ajándékoz saját méneséből lovakat.
Bgy korábbi feljegyzés aITÓl tudósít, hogy a Kecskeméthez tartozó Felsó-AIpárt
a király az ott levő ménessel . együtt a Szent Benedek rendnek ajándékozta. Az
ajándékozás dátuma 1075.

Első Géza király oklevele ez idő tájt a csongrádi ménesról tesz emlfté9t, majd
a tihanyi, pécsváradi, dömösi és csatári ménest említik a ránk maradt okmányok.
A csatári ménesról azt olvashatjuk, hogy ott III. Béla király korában 120 lovat
tartottak jó. legelőn. I. Endre a tihanyi apátságnak évente 50 csik6t küldött ki
rályi méneséből. Egy törvénybe idézés arról szól, hogy a szentegyedí ménesből negy
ven lovat .kötöttek el.' A czikádori apát emberei amiatt emeltek panaszt, hogy
két legjobb lovukat leütötték; a ménest elhajtották, és búaz elsófüves' csikajUk:
is odaveszett.

Helységnevek· tueatja· őrzi a régi ménesek emlékét. Lovászi, Ménfc5,' Lókút,
Cslkórn.ező, Ménesmajor stb. nyilvánvidóan egy-egy ménesrc51 kapta a nevét.

Ipolit, Márton és Miklós urak (az okirat nem említi, hogy hol volt méne8Ük)
III. Endre király aláírásával megerősített okmányon 209 lovat ajándékoztak a
magyarorazági aP1\tságalmak. Ebből a pécsVáradi apátság 120 lovat és három esi:'
kóst, a tihanyiak pedig 34 lovat és öt lovászt kaptak. :Ezekbe51 az okmányokból
arra lehet következtetni, ,hogy az örökösök nélkül elhalt. nagyurak az egyházi
rendekn!J hagyatkoztak. •

Akkoriban nemcsak az országhatárainkon belül, hanem Európa-szerte nagy
becsülete volt a magyar lónak, sőt később a vágóá1latoknak ls. Err61 tanúskodnak
többek között azok a XV. számdb61 ránk maradt harmíneadíevelek, amelyeket
az országhatáron felállított vámházakban rendszeresen vezettek. A pozsonyi har
mincadkönyv adataibóLmegállapítható, hogy 1401 és 1450. között 43.000 lovat vit
tek ki a pozsonyi vámon. A hatmincadleveleket pontosan vezették., hiszen a
harmincadvám az ország egyik legbiztosabb jövedelmi forrásának számított, amit
a köznépre kivetett adóval ellentétben pontosan fizettek be a kereskedc5k. Ugyan
csak a pozsonyi harmincadlevelek összesítéséből tűnik ki, hogy a Dunai kapun,
vagyis Pozsonyon keresztül 155.000 ökröt és 620.000 birkát l).aitottak Iáben Bécsbe
és esetleg onnét tovább. . . .

A beszedett vámpénzek összegéból megállapítható; hogy egy lóért átlagosan 7,5
.arany forintot, egy ökörért 3,36 forintot, egy bárányért pedig 0,46 forintot kap
tak az eladók.

Az állatokat széles terelő utakon hajtották., és- a takarmányt a legeltetéS .bíz
tosította. Ilyen széles terelő út szelte keresztül a bábolnai birtokot, amelynek
központjában itat6hely és pihen6állomás volt. A lovakkal kedvező időben 25-30

. kilométert tettek meg naponta, míg az ökrökked ennek a felét, a birkákkal
pedig a negyedét. Az egyik feljegyzésből. kiderült, hogy a Hortobágyról Szent
György napján indult ökörcsorda Péter-Pál napja után egy héttel érkezett Po
zsonyba. A. lovakkal, de még az ökrökkel is úsztatva keltek át a folyókon, a bir
kákat pedig dereglyékre rakták, mert a nyájat nem lehetett nekiterelni a víznek.

Időközönként veszedelmes járványok pusztít.ották az állatokat. De gyakran
akadt összeütközésük a baltöknak a lókötőkkel. a marhatolvajokkal és a fondor
latos parlagi juhászokkal is. A parlagi juhászok - ahogy azt az egyik 1466-ban
kelt tőzsér-feljegyzésből megtudtuk - ott sündörögtek az országhatár felé terelt
nyáj körül és minden al!?l~t megragadtak, hogy néhány idegen juhot a saját-
jukhoz csapjanak át. .

A '"fergeteges idők" - ahogy a kr6nik~ok a fákat döntögető 'ribarokat és a
patakokat foly6vá dagasztó felMszakadásokat nevezték - sok gondot okoztak és
gyakGrta kárt is tettek a messze útra terelt állatokban. Máskor meg arra pa-



naszkodnak a 1ózsérek, hogy az itatóhelyek a szárazságban elapadnak és a jószág
nemcsak az éhségtől, hanem a szomjúságtól is szenved.

Ne gondolja senkí, hogy az állatok kivitelét teljesen a kereskedőkre bízta az
ország vezetése. 1495-ben például két évre szóló kiviteli tilalmat rendelt el a ma
gyar törvényhozás, aminek indoka az volt, hogy megfogyatkozott az állatállo
mány és hússzt1ke volt Magyarországon. Ezt követően, 14M-ban a 31. törvény
cikk előirta,hogy azok a kereskedők, akik magyar honosak, csak az orzsághatáron
felállított harmincadvámokig hajthatják az állatokat, külföldre nem. Hat év
múlva, 1504-ben újabb szígorítás lép életbe. Ez arra kötelezi az idegen kereske
dőket, hogy az állatokat közvetlenül az állattartóktól vásárolják meg és a har
mincadot minden esetben ők fízessék. Egy későbbi szigorítás: Magyarországon
a felvásárlók nem fizethetik idegen pénzekkel az állatok árát.

Ilyen intézkedések már korábban is születtek. Például 1492-ben azt hozták
fel indokként a törvényhozók, hogy a jó állatokért értéktelen pénzeket kapnak
az állattartók, amiért jóformán semmit sem tud vásárolni a hazai piacokon. Ez
volt az indoklás, de az igazi célt valószínűleg abban kell keresni, hogy a kincstár,
elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva, biztosabbnak látta a magyar pénz
forgalmát. Elvégre külföldi pénznemekben nem lehetett adót szedni.

Cuspinianus német író - aki jó barátságban volt Bakócz Tamással és gyakran
megfordult Magyarországon - arról tudósít, hogy a XV. "század első két évtize
dében Európa jelentős részét a magyarországi állattenyésztők látták el lóval és
szarvasmarhávaI. Cuspíníanus szerínt évente öt országos állatkiviteli vásárról ke
rülIiek ki az állatok a bajor, a sváb és a tiroli tartományokba, sőt messzebbre is.
"Sokfelé küldenek malacokat és szolgáltatnak a ménesekből patás lovakat" - je
gyezte fel Bakócz Tamás kortársa és barátja.

Az Európára kíteriedő \!l8gyar állatkereskedelembe még. a német császárok
ts beleavatkoztak. Frigyes császár megtiltotta a bécsieknek, hogy Magyarországon
állatot vásároljanak. HajtSák fel a magyar jószágokat Bécsbe a magyar kereske
dPk, hogy az eladásnál fizetett hányad ne a magyar kincstárnak, hanem a csá
szári kamarának jusson. Ezt a rendeletet Ferdinánd 1522-ben újra kihirdette, sőt

szígorította,
Mindez a mohácsi vészt kÖvető évtizedekben semmissé vált, mert a háborés

pusztítás szinte teljesen megbénította az állattenyésztést, különösen a lóállomány
ritkult meg. ami érthető is, hiszen a méneseket hadra fogták, a kancákat nem
fedeztétték, és a várakba vísszahűzódó magyar katonáknak kisebb gondjuk is
nagyobb volt annál, hogy csikót neveljenek.

Az állatállománnyal együtt pusztultak el okmányok és feljegyzések, amelyek
még teljesebbé tehették volna a kutatást, hitelesebbé a történelmet, s terjedel
mesebbé ezt a beszámolót, amit végeredményben a bábolnai rnénes alapításának
bevezetőjeként írtam le.

Mária Terézia eszmél rá a Habsburg uralkodók közül· elsőként, hogy a biro
dalom lóállományát céltudatosan kell növelni. Ezen áll, vagy bukik a birodalom
növelésének, illetve védelmének ügye.

Ennek első írásos nyoma 17~6, amikor a császári kancellária körlevelet adott
ki annak érdekében, hogy a gazdákat alótenyésztés felkarelására buzdítsa. Mi
tagadás, akkoriban nem vonzotta sem a földesurakat, sem a' jobbágyokat az, hogy
lovat tartsanak, még kevésbé az, hogy a tenyésztés hosszadalmas· és kockázatos
munkáját vállalják. A parasztok, akiket. a robot terhe majdnemhogy összerop
pantott, a szántás-vetéshez inkább' ökröt tartottak. Ennek egyik legkézenfekvőbb

oka az volt, .hogy az ökröket nem rendelték ki fuvarozni, és ezek a jámbor iga
vonók mentesek voltak a katonai igénybevétel alól is.

A lótenyésztés fellendítésére irányuló intézkedések - amelyeket részben· Má
ria Terézia, részben II. József császár hozott - elsősorban a' tenyészmének be
szerzését írták elŐ. Katonai szakértőkből és polgári alkalmazottakból verbuvált
küldöttség indult Bécsból a Balkánra. Ez a felvásárló körút sikerrel járt, hiszen
a bizottság ötszáz tenyészmént vásárolt és küldött • Habsburg birodalom külön
böző vidékeire.

A kancellária tovább megy a megkezdett úton. Magyarországon, de a biro
dalom többi részén is, fedeztető állomásokat állítanak fel. A rendelet szerint a
fedeztetés ingyenes, és aki a császári csődörök alá állítja lovát, az mentesül az
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előfogat állítása alól is. Mikor ez az eredményesnek ígérkező kedvezmény tIeIIl
hozott kielégítő eredményt, a ménesparancsnokságok utasítást kaptak Bécsből,

hogy mínden kanca tulajdonosát - aki császári ménnel fedeztet - egy forinttal
jutalmazzák, és annak a gazdának. aki folyamatosan. négy egymást követő esz
tendőben állami ménnel ugratja meg kancáját, egy vemhes lovat ad ajándékba
a császár.

Fölvetődik a kérdés: miért volt ennyire sürg6s és fontos alótenyésztés fel-
lendítésének ügye? .

Azért, mert háborúk folytak, amelyeket ugyan csatározásokként emlegettek
a császári udvarban, de akárhogy nevezték is, gyors és kitártó lovakra volt szük
ség hozzájuk. Ahogy Szekfü Gyula írja:' ,,1787-t61 kezdve Magyarországnak kel
lett ellátnia a déli határokon szétosztott katonaságot, amelyet az akkoribim ki
robbant török háború miatt vezényeltek. a magyar végekre. A császár évről" évre
nagy tömegű gabona és takarmány szállítását követelte meg és a szállítmányo
kért félárat fizetett, sőt részben azt is csak .papíros-ígéretekben tette."

Az idős Hadik András' - aki Csallóközben született és a császári hadseregben
zászlósként kezdte pályafutását - a tábornagyi rangot és a császár bizalrnát meg
szerezve, a bécsi haditanács elnöke lett. O látta el a katonai utánpótlás feladatait,
és ebben a fontos beosztásában javasolta a császárnak: változtasson sürgősen a
régi hadrenden. Csökkentse a gyalogsági alakulatok számát és minél - több ki
tartó lovat adjon a serege' alá.

Honnan és hogyan? Ez volt a kérdés, ezt szorgaImazták a korábbi intézkedé-
sek is. '

A császári haditanács úgy döntött. ho,;;, az 1785-ben alapított Mezőhegyesi
Állami Ménes mintájára hozzanak létre még egy ménest Magyarországon. Hadik
András stratégiai szempontból a Dunántúlt,az<m belül pedig a Kisalföldet ja
vasolta. Jól ismerte ezt a vidéket, hiszen a Csallóközben született, ami - mint
mondani szokás - csak annyira van Bábolnát61, mint Pest Budától, Hadik András
tudta: a Kisalföldnek ezen a' részén nemcsak széna és abrak terem, hanem
- ami ugyancsak fontos - Bábölnától váltott Iovakkal hajtva.. mindössze két
napi járóföld a császárváros. Ebből részben a bécsi udvar parádésIó utánpötlása
szempontfából származhat előny, másrészt: ha netán valamilyen okból rákény
szerülnek, gyorsan végre lehet hajtani a menekitést. Ahogy az 1848-49-es szabad
ságharc eseményei bizonyítják, a haditanács nem is tévedett ebben a feltétele
zésében. ,Mikor 1849.' április 24-én Bábolna körzetében is bizonytalanná vált a
császári csapatok helyzete, utasítás érkezett a méntelep parancsnokságára. . hogy
a tenyésztelep teljes 'lö- és csikóálIományát menekítsék át Grazba. Ez meg is történt.

Bécsben Csekenles József őrnagyot, a me2lÓhegyesi ménes parancsnokát bízták
meg. az új lótenyésztó állomás szervezésével, sót azzal is, hogy a ménes elhelye
zésének biztosítására megfelelő helyet keressen. A köszegí születésű, ügyes ka
tona választása a Szapáry család tulajdonában lévő bábolnai birtokra esett. Bár
vannak olyan vélemények is, hogy a császári udvarban gyakmn megforduló és a
kártyacsatákban nagy összegeket vesztő Szapáry .József gróf ajánlotta fel Bábol
nát, hogy az adósságait rendezni tudja. Akár így történt, akár másként, tény,
hogy a kincstár szokatlanul magas áron, és a legjövedelmezőbb folyami révátkelőhe-

lyek birtoklásának átengedése fejében szerezte ineg Bábolnát. .
A ménes alapítását megelőzően azonban történt egy s más, amit nem szabad

elhallgatni. II: József császár 28 pontból álló rendeletet adott ki'a lótenyésztéa
felvirágoztatásának segítésére. Külön érdekessége ennek a rendeletnek, hogy nem
csak németül. hanem magyar nyelven is kinyomtatták és valamennyi érdekelthez.
eljuttatták. Holott a hivatalos nyelv a német volt. .

A császári irat közlí, hogy kincstári pénzen a királyi ménes alapítására al
kalmas pusztát, Mezóhegyest már megvásárolták, és ott hetven kiváló tenyészmén
nel hamarosan megkezdik a .fedeztetést. Ugyanakkor megbízzák Csekonics Józse
fet, írja össze Mezőhegyes térségében azt a 2000 kancát, ~elyet a hetven mén
alá lehet rendelni.

Úgy vélem, érdemes szószerint idézni a rendelkezésból egy részt .• Igy hang
zik r. - ,,0 Felsége azon különös méneseknek urait, akik a Scottí lóorvostól ki
talált ja rendhez fogják magukat alkalmaztatní, s önnön méneseket a feljebb.
leírott regulák szerint akarják egyengetní (a kézből való. fedeztetésről· van szó).
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s jó előmeneteleknek jelen .példáit is fogják mutatni, bizonyosakká teszi,' hogy .őket

különös jóságú ménlovakkal fOgja megajándékozni." ~

A rendeletnek egy másik pontja hasznos tanácsokat ad alótartó gazdáknak.
ilyenképpen: - "Ne engedjék, hogy a csecstől elválasztott csikó anyjokat a do
logban. s a hosszú Utazásban kövessék . .. A réteknek földjei mind gulyának,
rníndpedíg a méneseknek bővebb legelésre megkövérítessenek, s az iránt már ré
gen kiszabott rendelések pedig pontig betartassanak, hogy á községek, kik szilaj
pusztákon járó ménessel bírnak, a pusztákon meghajló színeket (istállókat) emel
jenek ... A lovak azok ~alá vévén be' magokat, télben ugyanis a hóförgetegek
ellen, nyáron pedig a sokféle bogarak ellen védelmeztethessenek . .. A színek
mellett kutat' ásattassanak, és a szükséges itatásokra más ezekhez hasonlók
készítessenek." .

A császár a vármegyéket - ame1yeknek -egyre kevesebb önállóságot és szinte
napról napra több utasítást ádott - arra kötelezi, hogy alkalmazzanak Iótenyész
tési felügyelőt,_s igéri, hogy az állam a silány csódörök helyébe a' hélyi 'igények
nek megfell;!lő mént juttat kedvezményes áron. A mének mellé pedig a regiment
ból átadótt, lóhoz értő katonák alkalmazását teszi lehetóvé.

A falvakba kihelyezett mének gondozásáért a községí bíró a felelős. Ez így
"Volt másfélszáz esztendővel később az én - szülőfalumban és - úgy hiszem 
máshól is. Erre célozva jelentette ki az egyik kertalfai ellenzéki gazda bíróválasz
tás napján, hogy Acson bíró helyett csödörös parancsnokot választanak, akinek
nincs beleszólása a közügyekbe.

Visszakanyarodva az 1780-as évekre, az állami mének által fedeztetett kan
'cákat tízévi adómentesség illette meg. De ugyanakkor elt"iírták, hogy a csikókat
négyéves koruk elótt nem szábad hámba fogni. A patkolást - ami akkoriban inkább
csak a katonalovakra vonatkozott - kiterjesztették a gazdakezekben lévő lo
vakra. és rendelet szerint minden járásban legalább egy patkoló kovácsműhelyt
kellett f"e1állítani.

Máról holnapra persze a császári rendeletek és a 16tenyésztést segítő kedvez
mények nem hozták meg azt az eredményt, amit odafönt a bécsi udvarban vár
~k.· A jobbágyság zöme ragaszkodott ,az akkor hagyományosnak mondott Iga
vonóhoz, az ökörhöz, mondván: az jámbor, és nagy terhet is elhúz anélkül, hogy

- abrakoini kellene.
Panaszos felterjesztések futottak be a vármegyékhez, hogy azok a szegény

jOQbágyok, akik az: ökörról átnyergeltek a 16ra, a nagyobb testii és nemesebb
véru ménektöl származó csiMkat nem tudják, de nem is akarják felnevelni.
Hogy miért nem? Mert ezek a felemás csikók nem tudják elviselni a mos
toha tartási ~ takarmányozási körülményeket. Kidőlnek, ha korán hámba fog
ják őket. Márpedig a jobbágynak nincs kitartása ahhoz, hogy három, négy esz
tendeig csíkot zaboljon haszon nélkül, Azt is panaszolták a 16tartásra átváltott
álláttartók, hogy a csikókra - ha kifejlődnek - nem adják meg a kaneáknak járó
mentességet a "forspontba rendelés dolgában". Mai szóhasználattal: a. helyi
hatalmasságok - a kiszállásra induló urak - szelgálatára a jobbágynak hámba
kellett fogni a lovát.

A földbirtokosok lótenyésztési kedvét is fokozni kívánta Mária Terézia., s ez
- ahogy il későbbi eredmények bizonyítják - sikerült is> Egy 1777-ben kelt
rendelet magas díjak kitdzéséról és odaítéléséről intézkedik. Eszerint minden
uradalrnat. amelyik 1780-tól kezdve évente legalább ötven lovat tud a császári
lovasezredek részére kiállítani, aranyéremmel tünteti ki a- kjÍ'álynő. Sőt. a Ióta
nyésztés szorgalmazásában Mária Terézia még ennél is tovább lépett: az egyik
legmagasabb kitüntetést, Szent István keresztjét ajándékozta azoknak, akik a
tenyésztésben élen jártak. \

Nem érdektelen megjegyezni, hogy a tenyésztés inkább a Nagyalföldön indult
virágzásnak, Csongrád megyében Pálffi főispán, 1776-ban 500 aranyért hét te
nyészrnént vásárol és gondozásukra : egy huszárkapitányt nevez ki igen magas
fizetéssel. A hódmezővásárhelyi - ménes 3000 lóval -az ország egyik legnagyobb
ménese volt. De a szentesieké is szépen fejlődött, amikor 30 kincstári fedezőmént

helyeztek, ki a városba. Még egy szentesi adat, ami mindenképpen érdekes. Adám
Székely István csik6s gazda feljegyezte, hogy 1789-ben társaival együtt 350 lovat
költöztettek le a Bánátba, mível akkor Szentesen nem volt elegendő takarmány
a ménes átteleltetéséhez.
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Amit Mária Terézia elkezdett, azt II. J6uet még er6teljesebben folytatja.
Moldvából és Ukrajnából újabb 60 fedezőmént hozat be az országba, és azokat
azétosztja azokon a vidékeken, ahol legnagyobb a Ióellenes hangulat. A mai szem
lélő úgy érzi: a császár lóbolond, holott ezt az akkori idők követelték meg. Az.
ökörről a lóra átváltani körülbelül azt jelentette, mínt az 1950-es években lórol
traktorra állni át. Az sem, de emez sem ment egyik esztendőről a másikra.
Annak is, de emennek is voltak ellenzői, sót kerékkötői is.

Végül is az erőfeszítések meghozták az elsó eredményt: azt, hogy a csásZári
hadsereg lovasalakulatai részére Magyarország elegendő lovat tudott biztositani.
Más kérdés, hogy ezek a' lovak mennyire feleltek meg azoknak il követelmé
nyeknek, amelyeket a háborús idők teremtettek.

A lóállomány minőségével nem lehetett elégedett a császár, de még kevésbé
a lótenyésztő szakemberek. Pedig a tenyésztési ismeretek elterjesztéséról sem
feledkeztek meg Bécsben. Wollstein János egy,etemi tanárt, a bécsi állatgyógyá
szati- intézet igazgatóját megbízták. írja meg a tenyésztés útmutatóját, amit aztán
Tolnay Sándor, a pesti egyetem állatgyógyászati, tanára fordított le magyarra.

"Rossz küllemű, elcsigázott kanca nem dob jó csíkot!" Hadik András mondta
ezt, mikor a Magyarországról érkező jelentéseket olvasva, az eredményekről be
számolt a haditanácsban. Márpedig a rossz küllemű és elcsigázott kancákból
jóval több volt, mínt paripákból. Azt is Hadik András mondta ki, hogy a kanca
esztendőben csak egyszer csikózik, célozva arra, hogy a türelmetlenkedők hiába
ágálnak a lóállomány gyors javítása mellett, s hiába hajtogatják, hogy az ökrök
höz ragaszkodó magyar jobbágyság maka.cskodásának megtörésével - megoldódik
valamennyi lótenyésztési gond. .

Ilyen előzmények késztették Hadik Andrást, az Udvari Haditanács elnökét,
hogy javasolja a császárnak: állítsanak fel Magyarországon olyan lótenyésztó köz
pontokat, ahonnét elindulhat a "jó küllemű" és a hadi körülményeknek megfe
lelő lóállomány kialakítása.

Ahogy már szó esett róla, Mezc5hegyes volt az első. Ott indult meg a te
nyésztői munka 1785-ben 194 ménnel és 553 kancaval. l!:rdekes, hogy akkor a
kancákat szőrük színe szerint osztották el hét ménesbe. Ugyanakkor a Mezóhe
gyes körzetében lakó lótartókat újabb ösztönzc5kkel buzdították. l!:rdemes ebból
az ösztönző rendelkezésból néhány mondatot kiemelni: - "Szabad legyen a tulaj
donosnak a nemzett csikót, kinek mennyiért akarja eladni. Ha azonban más ve
vőt nem találna, tartozzék a Hadipénztár az egy évi csikóért 18-24 forintot, a
két évúért 35-45 forintOt, a három évúért pedig 65-75 forintot fizetni." - Te
gyük hozzá: magas árat biztosított a csikókért a kincstár, hiszen akkoriban egy
pár igásökörért nem kértek többet az eladók 86--70 forintná!.

Bábolna megvásárlásáról, illetve' az adás-vétel közvetlen előzményeiről szóló
irathalmazban könnyen célt téveszt az a kíváncsiskodó, aki minden okmányt.és
feljegyzést tüzetesen át akar nézni. Bevallom, én is így jártam Bábolnán, ahol
az elmúlt másfél évszázad alatt sok okmány megsemmisült, de ettől függetlenül
rengeteg a feljegyezni való.-

Ime a leglényegesebb mozzanatok:
Mezóhegyes, 1788. szeptembeT 30. Csekonics József, a méntelep parancsnoka

jelenti' az 'Udvari Haditanácsnak, hogy a szeptember 17-én kiadott utasítás sze
rínt beutazta a Pest feletti vidék dunántúli részén található pusztákat, különösen
azokat, amelyek az Udvari Haditanács által meghatározott célnak megfelelnek.
De a tulajdonosok már mind bérbeadták birtokaikat, így. a vásárlást nem lehet
rövid idő alatt elíntézní.

Mezóhegyes, 1788. október 8. Csekonics újra [elent.. Bábolnát megfelelőnek
tartja a kitűzött cél megvalósításához. Gróf Szapáry Józseffel azonban nem tudott
tárgyalni, mert a gróf nem tartózkodott a pusztán.

Buda, 1789. január 23. Miután II. József császár elrendelte Bábolna puszta
megvásárlásának gyors előkészítését, a Helytartótanács javaslatot küldött _Szapáry
Józsefnek az adás-vétel részleteinek megtárgyalására. A császár a királyi jog
ügyek igazgatóját bízta meg a leltározás, majd. pedig az adás-vételi szerződés

előkészítésével.
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Bécs 1789. február 14. Az Ud...ari Haditanács sürgős intézkedést vár és a Ma
gyarországi Főhadparancsnokságot (General Commando) utasítja, hogy három.
legkésőbb négy héten belül üsse nyélbe az adás-vétel ügyét.

Buda, 1789. március 3. A Helytartótanács közli, hogy a bábolnai birtok adás
vételi szerződése elkészült. A vételár 450.000 arany forint és néhány -folyami ré...,
illetve átkelőhely vámszedési jogának átengedése.

Arról nem esik szö a szerződésben, hogy a birtokon dolgozó banai jobbágyok
saját igaerejükkel és vetőmagjukkal vetettek el mintegy ezer holdat a Szapáry
birtokon. S míután ez a szerzódésból kimaradt, a jobbágyok kárát sem a császár,
sem a gróf nem fizette meg. '

Atnde nemcsak a múlt, a ménes születésének imént ismertetett előzményei

érdekesek, hanem a jelen is. Sőt, a mai Bábolna példamutató útjelző mezőgaz

dasági üzemeink számára, de a külföldieknek is. Ezt még Burgert Róbert vezér
igazgató ellenségei sem tagadják. Ne feledjük el: alótenyésztés fellegváraként
emlegetett régi Bábolna híre messze túljutott országhatárainkon. Ezt a tényt a
krónikásnak, de másoknak sem szabad elhallgatni.

GADÁNYI JENŐ FELJEGYZÉSEIBÓL
A materiális és a transzcendens kultúratalálkozásának hivatása lesz a jövlS

egységes, oszthatatlan világképének megteremtése és annak a nagy átfogó stílus
nak kialakítása, melynek útján a ma élő múvészek közössége az egész vilá-
gon elindult. 0,

A ma múvészete' kii.lönösen változ6, fOTTrYng6, új utakat kereső. Ez a kiala
kulatlansága az értéke, mert a fejlődés folytcmossága állandó aktivitást eredmé
nyez. Hogy milyen lesz a jövő múvés;zete, azt senki sem tu.dja. Leonardo korá

. ban elképzelhetetlen vólt, hogy valq.mikor megszületik a kubizmus.
A haladás feltétele, hogy semmilyen körülmények között nincs megalkuvás,

nincs megállás. Aki előre akar jutni, csak előre nézhet. .
Ha van az új múvészetnek tradíciója, akkor az a formarombolásnál kezd()

döft, - a futurizmus, expresszionizmus, kubizmus már történelmi fókuszok. Az új
utak innen keletkeztek, eredmén1leik az, élő múvészetben ma is megvannak.

A futurizmus az aktivitást, az expresszionizmus az intutciót, a kub~ az
értelmet eredményezte, Tehát a három tényező: aktivitás. intuíció, értelem a
progresszívalkotótevékenység alapkövei. Az analfzis korából eljutottunk a szinté
zis vágyához: kifejezni a lényeget - tisztaságot a formában, komponcióbaft,
szublimált gondolkodást.

Nem igaz, hogy csak a technika kordt éljük: minden vonalon szétsugárzó
er()k múködnek. A kultúra összes tényezője egy sfkon halad.

A kísérletezés nem azonos a próbálgatásokkal. A kfsérletező szellem céltu
datos, konstruktiv, épít/J. Az utóbbit II tudatosság hiánya, bizonytalanság, a kü-
lönböző elméletek összezavllrása jellemzi. '

Elmény az II szellemi és lelki mozgás, mely II természet és II benső hatások
fol)lamatos kapcsolatát létrehozza. Jöhet villámcsapás-szerúen is, de legtöbbszÖf'
a szemlélődés hosszú sorozatának eredménve. A természetnek itt éppen olyan
fontossága és jelentősége Vlln, mint II sokszor ellenőrizhetetlen benső érzetek
nek. A természetet mint valóságot nem lehet letagadnj; benne élünk, maga az élet,
és az ember része annak. Gondolataink a természeten keresztül gazdagodnak,
tevékenységiink összefüggésben van vele. Még az. álom tudlIt alatti állapota is
természeti jelenségeket közvetít. Ezen tények- elemzése eredményeképpen tudafosan
elérkezünk oda, hogy a természet teljes kikapcsolása a múvészi ábrlÍZolásból,
- nem mondom, hogy hel1ltelen, - óriási kifejező erőtől fosztja meg 1Izt.

UgyanIIkkor világossá válik bennünk az az igazság, hogy belső világunk
ti külső világgal szemben végt.elen; él a mi végtelemégünk belekapcsolódik
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• világ végtelenségébe. HtI ezt tudjuk és megértjük, egy pillanat alaff megváltozik
számunkra a térmészet jelentősége,. ha azt művészi kifejezésre felhasználjuk.
Természet, egyéniség és a művészet ktlpcsolatban vannak Iltn/mással: egységet
lcépeznek az élméJ}1I erejével. '

Az élmény nem külső látván1losság ránk gyakorolt hatása., Az élmény belső

tJilágunkban meginduló, kifelé sugárzó folyamat. Ha a természet formáinak ránk
ható áramlása találkozik belső világunk kisugárzásáveil, megszületik az élmény.

Az élmények megszületését nem' tudjuk ellenőrizni. .Sohasem vagyunk tu
datában annak a pillanatnak, mikor termékenyült meg belső világunk. Az él
mények, észrevétlenül lépnek be lelkiségünk tudat alatti ktlmráiba, hogy később,

hosszú idő múlva az emlékezés határáig hatolva, a fantázia világosságánál rea
lizálódjanak. A művész kifejezi, formába önti élményeit. Atélés nélkülművé
szet nincs, mert jelenléte nélkül üres természetábrázolásba tévedünk.

A nem művészek (a szemlélők) a műalkotásban találják' meg élményeiket,
lelki és szellemi tartalommá egyesülve, kölcsönös feloldásban.

A valóság a külső látszat mögött "van". Nem mutatja magát, ha érdektelen
szemlélő áll előtte. Minél banálisabb a szemlélet: annál banálisabban hat vissza
ti látszat.

Mindennek van határa, még a művészetnek is. Ha túllépjiik, lJ legnagyobb
hatóerőtől fosztottwk meg magunktIt.

A művészeteken keresztül 1smerheti me'g mindenki a 8zépBéget. mely magtl
a halhatatlan örökkévaló.

HAROM PROBU~MA: TÉR, FORMA, SZtN

Ha azt a három problérnát, mely eddig a festészetet érdekelte: tér, forma,
szín; megosztom három művészettel, vagyis mindegyik problémát a helyére
teszem ahová- való, akkor a következőképpen alakul. Építészet: tér. Szobrászat :
plasztikus forma. Festészet: szín. Képzőművészeti forrongások és kísérletek ma
már beigazolták ennek igazságát. A művészet eddig az érzésekre hatott, az ér
zés volt a lényeg, ezzel fejezte IP a, művész mondanivalóját, ezen keresztül
adta önmagát. A modern művészet nem az érzésből indult ki, tehát nem erre hat.
A szellem a kiindulás, tehát az értelemre hat.

Építészet, zene, 'szobrászat,' festészet már egy úton halad: törekvés a szel
lemi szintézis, - az ember felé. Ez természetesen kizárja az egyénieskedés
túlságos fontosságát, mely óriás fejlődést jelent a modern művészet haladásában.
Az előbbi három probléma elosztása nagyon ésszerű és természetes következ
ménye a három szóban levő művészetnek, -Az építészet alkotásai valóságosan
a térben történnek, térrel dolgozik, azt alakítja, teret teremt. A szobrászat a
plasztikus forma művészete: mível plasztikus. kézzelfogható, megvan a lehető

sége, hogy alkotásai a valóságos térben jöjjenek létre. A festészet egy sík
terrénum, ahol a művész a sík törvényei szerínt alkot. A mai festészeti törekvé
seknél történtek OlY 'tévedések, amelyeknek alapján a teret és formát a szín és
vonal, de leglényegesebben a "sík" kedvéért teljesen mellőzték abban a hitben,
hogy a sík törvényével merőben ellentétben áll: vagyis a sík felületén ábrázolt
tér csak a valóság "látszatát" adja. Ez a felfogás helytelen, mert amint fent
említettem, a művész a sík törvényei szerint alkot, tehát a sIk törvényei sze
rínt kell megalkotni a teret és formát. A:L így fogltlmazott két formaprobléma
egyáltalán nem a valóság "látszata", hanem a natúra alól felszabaduItművész

képzeletkonstrukcíója lesz. Az új festészet (szándékosan használom ezt a szót,
mert a modern megjelölés nem elég precíz) nagyon is a tér- és formaproblé
mában mélyül el a színmegoldásokkal együtt. Tér és fonna nélkül az új festé
szet el nem képzelhető. Én eggyé alvasztom ezt a két problémát, és azt mondom
tér = forma.

A szín minden esetben a forma szerint változik. A kialakuló új művészetben

a szín igen nagy fontosságú, Tisztaságával és erejénél fogva a legmagasabb
esztétíkaí erény. Csodálatos, hogy ennek megértéséért menny.i harcot kell vívni
a nyárspolgári ízléssel. Ma különben nagyon sokan hiszik, hogy az új művészet

kialakulása megbukott. Ez a hit természetesen igen felületes. Kiállításokon itt
nálunk egy év alatt sajnos csak kétszer' van ilyen irányú bemutatás. Azonkívül
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igen kev~ vannak azok, akik nem akarnak egy kialakultabb úton haladni,
mert felál~ozz,ák ezt a folytonos aktivitásért, mely lüIandóan problémákat hm
felszínre. Mindenesetre ez a legértékesebb út.

Kevesen vannak, de értékesek. És éppen ez 'a kevés szám bizonyítja az flj
művészet jövő gyózelmét, mert mindíg a keveseké volt az igazság. A~ a sok
más' festő pedig, aki közülük •tehetséges, az évek múlásával átváltozik, mert
belátja a szükségszerű örök művészi törvényt: "a művészet a kor tükörképe".
A többi pedig el fog tűnni, nincs is' rájuk szükség,

Soha '. nem volt annyi művészetí egyesület, mint ma. 'Mindegyiknek más a
jelszava, a '. felfogása, a törekvése. Én csak két felfogást ismerek el: konzervatív
és progresszív felfogást. Az utóbbiba azok a kevesek tartoznak, kikről fent írtam,
az elsőbe pedig mindenkl. Sok támadás éri a ma fiatal művészeit. A legelter
jedtebb, legtudatlanabb ráfogás, .hogy "mindenáron modernek" akarnak lenni. Hát
kérem, az újszerűség nem az akarattől. hanem a felfogástól' függ. Hiába "akar". va
laki modern és új lenni, ha egész lénye, gondolkodása, világnézete nem az, akkor á
feje tetejére állhat, akkor sem fog síkerülní, Altalában úgy állítják be az új
művészeti törekvéseket, mintha az csak könnyűszerrel megcsinálható játék, vagy
humbug, becsapás lenne. Azok a lelkiismeretlenek pedig, akik az új művészet

hangoztatásával cégéreskednek, igen kevés hozzáértéssel is már messziről felis
merhetők. A7. igazi, komoly művészetben szemfényvesztésről beszélni sem lehet.
Ezt megtalálhatjuk a műkereskedők íparüzö képbarikádjaiban, ahol művészet

soha, de még véletlenül sem fordul elő.

1935-38(1)

GONDOLATOK A MűVÉSZETRŰL

A mai élet nyugtalan tempója a müvészetre is hatással van és ezen keresz
tül realizálódik. A művésznek korszerűen kell gondolkodnia. l!=z a haladás tör
vénye. Képeinek gyökere mélyen 8 realitásban .fogan. Én éppen úgy nézem a
természetet, mínt más ember, de másképpen látom. A természet, a létezés, az élet
~ülsó megjelenési formája mögött: a rnélységet, a dolgok lényegét keresem.--

Minden gondolkodó embemek rá kell jönnie arra, hogy a dolgok látszata a
művészet síkján ábrázolva üres, külsőséges marad. Szerj.ntem a haladást a művé

szetben három tényező irányítja: intuíció, aktivitás és' értelem. Ezen az elgondo-.
láson alapszik a művészet elvontabb megjelenése. Az élet, különösen a mai élet
dinamikus. Felfogásom: \lj szemlélet, gondolkodás. .

1. OA formák dinamikus ellentéteinek megjelenése a kifejezésben, - alkotásban.
2. A formák, színek, vonalak összkomplexumának organízálása,
3. Rejtett, vagy tiszta konstrukció.
4. Minden tárgyban és élőben energiafeszültség van: ennek a feszültségnek

kifejezése. Pl.: egy hatalmas hegynek, ha azt az alkotás szempontjából nézzük:
érezzük annak belső, szinte vulkanikus erejét, Szerintem ez a fontos és nem a
rajta levő fák, háZak, stb, ~

5. A diszharmóniák meglátása és (újra harmonizálása) egyensúlyozása: új szép
ségek, új utak felé vezet. A művészet napjainkban alakul, változik, gyúródik.
Lehetnek hibái, tévedései azonban nincsenek: az akció döntő a Jövő kifejlődésében.

A szép definíciója nem örök. A változásban van a szépség, Minket arra ta
nítottak, hogy minden úgy jó, ahogy van. Rájöttünk a nagy tévedésre, és jo
gunk van a bálványok lecüffltésére. Új utakon járunk, van hitünk, mely bir
tosítia, hogy soha meg nem alkuszunk. Törhetetlenül hiszünk a művészetben,

melyet mi csinálunk. Azt mondják, hogy a közönség nem érti az új művészetet,

tehát az nem is lehet jó. Csak arról van SZÓ, hogy a déli éghajlaton előbb hajt
bimbót a tavasz, mint északon. A nagy tömeg nehezebben érik. Még olyan mű

vészet nem termett a földön, melyet ne értettek volna meg. Ezt is meg fogják
érteni, csak később tavaszodik.

Mináen új kísérlet a művészetben az egész univerzálisban feloldódik, ered
ményei megmaradnak a jövő számára;

Azon az úton járunk, mely a jövőben megoldja a nagy problémát; mely.. "
élet, az ember és művészet viszonyának nagy szintézisét eredményezi.
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Ha egy naturalista festményt kiviszünk a vaIóságba(mondjuk egy kertb'e) és
ott nézzük meg, észre kell vennünk, hogy a festmény a valóág közvetlen ha
tását nem bírja el. Formájával és színeível együtt megsemmisül. Szánalmas az
összehasonlítás: milyen a képen egy fa, és milyen élettel teljes a természetben.
A természet semmi formában nem túri arcának másolatát.

Ha 'egy elvontabb képpel tesszük meg ugyanezt a kísérletet, éSZi-e' kell ven
nünk, hogy az elvont forma kibírja a valóság ráhatását, E,gyszerúen azért, mert
két ellentétes törvényszerűség került egymással. szembe.

A naturalista' szobrokat ugyancsak tönkresilányítja a természet és a tér.
Azért pöffeszkednek emberfe'ettí méretekben, emeletes talapzatokon,. hogy tö
megükkel agitáljariak a valóság ítélete ellen. Az elvont szobor azonnal meg
találja helyét: beleilleszkedik a természetbe, mint odavaló ésf-orma és arányo
san kiegészítik egymást. Ugyanez vonatkozik az épületekre is. Csak a stílus
-építészet harmonikus a természettel. A stl1.ustalan épületek kétségbeejtő kérdő
jelek: mit keresünk mi itt a természetben? "=' Semmi közünk, és ha tudnának,
menekülnének a megsemmisülésbe. '

• • *

Ha a realizmus kérdésével foglalkozom, kiderül, hogy horizontális és verti-
kális irányban osztható. Felszínes és mélybehatolö;

A horizontális tagozódás: tematikus, romantikus, optikai, realizmusa objektív.
A vertikális tagozódás: szubjektív, intuitív és vizuális realizmus.
A művészet ranglétráján a legalacsonyabb a tematikus, a legmagasabb a

vizuá1.is realizmus.
Műalkotás. Közerthetó (művészet) nincs. ,
Egy műalkotás akkor érthető, ha a szemlélő esztétikaI állásfoglalása egyezik

egy. alkotó esztétikai állásfoglalásával. . -
Jobban kifejezve: ha a szemlélő viszonya a művészethez érielmi, az alkotóé

vizuális, a szemlélő részére már nem közérthető, mert az egyikhorizontálls,
a niásik vertikális beálIítású. .

Teljesen ki van zárva, hogy ha egy müvésznek az optikai látszatvalóság a
döntő képi forma, a művészettel intuitív viszonyban képzett szemlélő számára
érthetetlen, mert esztétikailag' élvezhetetlen mű előtt áll.

A realizmus többrétegűségét összevonni, oszthatatlan realízmussá sűrítení,

teljesen lehetetlen, mert a vertikális és horizontális realizmus változhatatlanul
ellentétes Irányúak.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a közérthetőség az ábrázolás félre 'nem érthető

fogalmazásától függ. A fentiekból következik, hogy szövődményes, bonyolult, meg
levő és nem létező ténye~k egymásra hatása határozza meg a műalkotás és a
szemlélő viszonyát.

* • •

Az igazi müvész nem a képszerűségre törekszik, hanem művet alkot. A
képszerűség nem elegendő ahhoz, hogy műalkotás legyen: - a műalkotás szük
ségképpen magában foglalja a képszerűséget is.

Több nagyobb ~ kompozícíómból tanult tapasztalatok azt igazolják, hogy a
kép születésének önmagában kell megindulnia: tehát nem esetleg vázlatból. A·
vázlat az egész képelképzelés egységéból letör egy darabot. Minél több vázlatot
készítek, annál kevesebb marad meg az elképzelt képből. - Az elképzelés tisz
taságát a vásznon a 'megíndulástól a befejezésig meg kell őrizni úgy, hogy minden
felesleges külső eIókészülettólmentesítem. Az előkészülés belül történik és nem
kívül. A természet, a modell csak: a kezdésnél, vagy befejezésnél jöhet szóba,'
akkor is csak orientálódás végett. .

1935-38(1)

• • *

A rajz kevés eszközével lehet monumentális és nem kevésbé hatékony, mi..
a festmény. Mindenkiben megmozdul valami ősi ösztön, ha műalkotással talál
kozik. Érzi titokzatos vonzását; a művészet közelsége átmelegíti egész lényét.
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Következésképpen ha valaki a rajz varázslatos nyelvezetéhez hozzáfér, szenve
délyes gyűjtője 1ehet.

Természetesen rajz és rajz. között különbség van. Kétféle kategóriáról beszél
hetünk: önálló fogalmazású és tanulmányrajzról. Az önálló rajz szerkezetí fel
építése szigorúan komponált, tartalmában a formaelemek szintetikus összhangja
él, - tehát képi'igényekkel rendelkezik. A tanulmányrajz valamihez. készül, elő

készület egy kompozícióhoz, a kompozíciónak egy részlete, az egésznek töredéke
képi igényesség nélkül. Az egyik műalkotás, a másik vázlat egy alkotó munkához,
A két kategória különbsége nyilvánvaló értékkűlőnbség,

Fekete és fehér: mégis sokféle színességet asszociálnak. A formálás folya
mata a rajzokban kezdettől a befejezésig jelen van. A miivész tevékenysége a
fantázia segítségével míndíg más formában jelentkezik, nem ismétli önmagát.

Ai rajz lényegében a kihagyások művészete: tőmondatokban fejezi ki a rnon
danivalót. Ennek az ellenkezője a többrétü vonalrendszerbe foglalt szerkezetes
ritmusú rajzfogalmazás. AJZ. egyik kevés eszközzel, a másik a fantázia gazdagságá
val komponált.

A természet állandóan szabálytalanul formálódik: nem szimmetrikus, nem
párhuzamos, nem egyenes. Hasonló a rajzmúvészet is. Ha valaki a szabályosságót
erőszakolja, a dolgok szabálytalanságát rontja el.

A papíron egy vonal következménye a másik vonal; a kettóből alakul a har
madik és egymásból erednek a következők. Egyik forma alakítja, befolyásolja
a másik formát és így tovább. A vonalak és formák: elrendezése, kompozícióba
művelése a művész nagy feladata. A rajz transzponálása közben a vonalak, formák
nem maradnak eredeti helyükön. A művész állandóan beavatkozik; ami nincs
a helyén, annak keresi fix pontját, a dolgok összefüggésének rendjét. Minél tem
peramentumosabb a művész, annál erősebb beavatkozása, a rajzi elemek hullámzása.

A rajzi határozottság a belső, és külső gátlások elhárttásától függ. Az anyag
állandóan ellenáll, ennélfogva a művésznek is ellenállásban kell lennie~

'anyaggal szemben, hogy akarata alá kényszerítse. '
Az ellentétes vonalak hatása fokozódik, ha -a közelünkben levő vonalakkal

rezonálnak. Ha több rezenanelát sikerül létrehozni, hullámzásaik kimeríthetetlen
rajzi képzeteket alkotnak.

Minden vonalnak megvan a maga helye, de hogy hogyan kerülnek oda,
arról a művész nem tud számot adni: nem számításból, nem előre elgondolt
tudatossággal rendeződik a maga helyére. Az intuíció befolyásoija a kompozíció
teljesedését. Legfelsőbb fokon a rezonanciák finomsága vagy ereje teszik éret
té az összhangot.

A művész gondolatáramlása folytonos vizionálása a valóságnak. Belső vilá
gunk kapcsolatban van a külső világgal és mennél kiegyensúlyozottabb a kap
csolat, annál erősebben él bennünk az emlékezés.

Minden, ami születni készül, lassan érlelődik, élményekből. sokrétű átélé
sekből alakul; - ami maradandóvá válik bennünk, az a művészí tevék~nység
alapja. Nem vagyunk tudatában a pillanatnak, mikor vagyunk megtermékenyítve,
Az élmény észrevétlenül él bennünk. Később, vagy hosszú idő múlva az emléke
zés és fantázia segítségével az alkotó tevékenység folyamatában realizálódik.
Minden dologról annyiban van mondantvatönk," amennyiben azok az emlékezés
képzeteiben léteznek.

A fent elmondottak alapján bizonyítani kívántam, hogy a rajz igen komoly
miifaj, és nem kevesebb a festménynél.

Budapest, 1958, VII. ll.

330



HUNYADI ISTVÁN VERSEI

Három verse maradt

Három verset jegyzett le pólika.
!;gőpirossal az elsőt

a másikat reménye zöld színével
koromfeketével a harmadikat

A legkorábbit akkor írta le
hogy rávéste tűzjeiét az első féTfics6k,
szédült,· vacogva adta vissza;
később, a.mint tejhabbal szája szélin
ránevetett szelíden kisdede;
utolsót, hogy a csiszolatlan, durva
deszkaládát gödörbe tette le,
megingott és döngölt }őldhányáSTa MIt,
de Pólika színes tintája kifogyott
és elrejtőzött szemeink elöl.

A rildconcsoh estédet hiobáljáh

Mikorra beteltél mérges párlatokkal
és vakhiteddel társakhoz vinne ősvény

s a drótokon az áram akadoz,
a véraukortól szédelegsz az utcán
Tikkancsaid estédet kiabálják.
Töprengsz, dohogsz, hogy ennyire lekéstél
szűkösen mérték életnedveid, időd kiporciózták
II vegykÖnyhán, a mérleq nyelve csalt
(a holtra ne kend esélyeid hibáját)
rikkancsaid estédet kíabálják!
Nincs több varázsigéd, megtartó mondatod,
hasztalan dicsekedtél szétnyűtt idegcsom6,
mit rádosztottak, val6di mestermunka volt.
Véred ecet, de elcsurgott az is,
a minden-mindegy nyomakszik sejtjeidbe,
csúcsaid nem lázítanak, mivelhogy nincsenek:
a rikkancsok, amerre jársz, estédet kiabálják.
Támfalaid ledőltek,

főlfalta idő acélvázaid.
A turlsó paTton soktoTnYos város épilE
s Od4jutnod nincs meg a húll

Kiltigetés

Ha rán~etnek'marékkal homokot
valami ittmarad az elfeledtból.
Tán párák laza foltja sŰTŰlne gondolattá,
"tIf1II úszó deszkaszál az elmerült hajÓTÓl,
olyan lehetsz.
Vagy elnagyolt szobor, derengő pillanatban,
fejed van és tagod
és rácsodálkozol az ittmaradt1'a.
Kontár képzelet rovásolt véletlenekb61
a sohase-volt anyagba;
te más lehettél, ahogyan felvetít,
megpróbál élőnek hazudni, költeni,
maradsz lombik-kísérlet
az élő tévedése:
emlékezet már meg se közelít.
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MONDANI VALAMIT
Irta KENDE SANDOR

.:.- Beszélni akarok a bátyámmal!
il:zt mondta az előző hét szombatján. Többre ném volt hajlandó. Ennyivel

indokolta, hogy miért akar elmenni.
- Meg akarom keresni.
- A fronton 1 ... Megbolondultál ? Mintha a kávéházba mennél utána!
- Beszélnem kell vele;
A tényleges katonai szelgálatra abban a világban általában huszonegy éves

kortól fölfelé került sor. A. háborús események és az erőviszonyok egyre vészesebb
eltolódása azonban arra késztette a hadvezetést, hogy kedvező engedményeket
tegyen. vagyis alkalmat és-lehetőséget kínált a húsa éven aluliaknak, hogy ön
kéntes jelentkezéssel kikerülhessenek a frontra ők is --s ezt falragaszokon
~udatta alakossággal.

Azon a szombaton járt le a jelentkezési határidő, éjfélkor. Este még rend
ben vacsorához ült az anyjával, aki fehér bort és pálinkát is tett' az asztalra;
elég nehezen szerezte be azt a kemény kisüstit, járatlan volt az ilyen dolgokban.
Lebeszélni úgysem tudta volna a fiát semmiről, de bízott abban, hogy egy
ilyen erős elhatározás végrehajtása előtt - majd csak fölhajt valamennyit, búcsú
zásul, az ő egészségére, meg hát bátorsággerjesztésül is a: pohárhoz nyúl tán
egyszer-kétszer.

T~án a fehér bor volt a hibás - mert egyébként, ha olykor úgy hozta az
alkalom, csak a vöröset bírta, abból is keveset s legföljebb holmi kamaszos
hősködés hamis virtusával -, a pálinka meg végérvényesen fölkavarta mindig.
Vagy egyszeruen csak az vollt a baj; hogy ilyen fiatal korra még nem érik rá.
az ember az italra. A szülői uriszolásnak azonban nem sikerült ellenállnia; érezte.
hogyan gyengülnek a lábai, s végül nem tudott fölállni az asztaltól. Éjfélkor.
a plakátokon közzétett jelentkezési terminus lejártakor, előrebukott a feje a kar
jára, a tányérok mellé, és horkolva elaludt.

Reggel aztán már hiába loholt, nem jutott be a Mária Terézia laktanya
kapuján.

. .. Most szombaton, ahogy hat -óra után a ,Thököly úton az özvegyasszony
leszállt a villamosról, a házmesterné egészen a megállóíg elébe csattogott, a
fejét fogta, a haját túrta, és lihegve, fulladozva igyekezett visszanyelni a jajgatását,

Hogy a fiatalúr!. .. És hogy tessék már jönni! És hogy kapaszkodjon csak
meg a karjában! Jaj, így, erősen, .. _ ~

- Az özvegynek. a jajveszékelés közben eszébe jutott a fiáról, hogy délelőtt

belépett hozzá' az üzletbe, és megmutatta az új nyakkendőjét, ott vásároltá
szemben, teljesen értelmetlen, hogy minek vette meg ezt a kék, virágos vacakot,
mondta is neki, hogy legalább árulná el, mire kell ez most i igen, mást nem
mondott neki, azt se, hogy most nem ér rá, láthatja, mennyi a dolga, nincs
ideje az ilyen játékra, majd este elmesélheti otthon szépen, nogy miért jutott
eszébe, s teljesen míndegy, hogy mennyibe került.

A kapuban rendőr állt, s fönt az emeleten is. Meg a szomszédok. És mások,
akiket nem ismert.

A házmesterné már az előszobában elengedte a karját.
Oda se tudott zuhanni a sealonhoz: nem engedték, akik körülállták.
- Katonai pisztoly... - hallott valami ílyestélét.
....::. Honnan szerezte? - lehet, hogy ezt kérdezte valaki valakitől, de ő nem

értette, nem is neki mondták, nem is várt más szöt, semmit."
Csak azt -látta, hogy a testet pokróc takarja. És hogy egy helyen fekete a fal.
Mégis inkább csak azt, hogy nem is pokróc az, hanem azongoráról lerán-

gatott sárga takaró. _
És hogy ruha, ing, kabát sehol. Sem a szék támlájára vetve, sem az ablak

kilincsre lógasztva, ahogyan annyiszor odaakasztotta a nadrágját este s amiért,
oly sokszor meg kellett szidnia, sem az asztal alatta zoknija, sem a sarokban
a cipóje, vagy a rádió tetején a zsebkendője. Nem. Semmi.
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A szekrényhez tántorodott, mintha más se érdekelné, és fölrántotta, majdnem
elesett a Iendülettől, a zár kiszakadt. Igen, a zakó. amelyben délelőtt belátoga
tott hozzá az üzletbe, ott lógott rendben az első vállfán. .A nádrágja élre húzva,
a helyén. Minden inge, alsóneműje szépen összehajtogatva, ahogyan máskor
soha. - Mi"ért? Kivel dacolt? Kinek szólt ez a groteszk rend?! .

Becsapta a szekrényajtót, és fölszakított egy mástkat. 1:8 külön~f16kokH

kezdett rángatni. Azt a nyakkendőt akarta megtalfrlni.
Nem értették, mit művel. Maga se' tudta, miért teszi.
Akkor esett' össze, amikor vissza akart fordulni a székrényW.
- Katonai pisztollyal... ,

~ Mi történt? Jézusom! Lehetetlen... Mikor? - forgolódtak,totx>gtak az
előszobában, nyújtogatták \ a nyakukat, elsomfordáltak, mások .jöttek, s tágul',
merev ~kintettel sugdolóztak, pusniogtak. Ki a kezét tördelte, ki rémülten, barn
bán koto1"ászott a zsebében. Mindenki a másiktól várta, hogy az talán többe' ....

- Rémes! Ilyen fiatalon! - csóválták a fejüket kint a .lépcsőházbaa: 
Ilyen szép fiú; most érettségizett, a nyáron! Mi történt? .. Mikor? ..

S egy sánta ember úgy'vé1te, míntha látott volna berohanni yalakit,még
a házmésterék előtt: holmi katonanövendék lehetett, olyan kadétféle, talán csak
azért a pisztolyérttörtetett annyira veszettül,' azt akarta sürgősen vissza, azért
is tűnt el aztán azonnal. .. Hová lett, a pisztoly is hová lett? .. Vagy a readÓl"
vette magához?

De miért tette?!
Ml törrent?! Mi volt ez?!
Szerelem? ..
Az is volt. Bíztosan.. Szerelem míndíg van.
Hát még egy ilyen stramm, erős fiúnál hogyne lett volna! Hiszen a hizbaa

Js neki szurkolt mindenki, még a házmesterné is: hogy egyik kislátlT, másik
kislány, szőke is, vörös is, hosszú hajú feke~ is, milyén sard rendben váltogat
ták itt egymást! Aztán kuncoghaJ;tak is, , amikor amolyan hegyes járás'
fiatalasszony vagy élemedettebb korú, gömbölyded hölgy emelte meg büszkéa
a fejét ennek a barna ftúnak a karjába csímpaszkodva; - Istenem, milyea
hivalkodó magabiztossággallépkednek "ezek a nói személyek ilyenkor, CSiák úgr
kopog a sarkuk végig a folyosón!

De ki haragudott volna rá, ugyan kit nem vett le a lábáról. a mosolyával,
a szemtelen kedvességével? Az· anyja is csak veszekedni tudott vele, hogy tniért
hagy akkora rendetlenséget maga után, legalább lefekvés előtt rámólná el a
holmiját! Mert olyan köLtői összevisszasággal hányta szét a dolgait mindig, hogy
szegény asszony tulajdonképpen azon se csodálkozhatott már, amikor a fia
zokniját a csillárról kellett levadásznia, a cipőjét az erkélyről, az iratait me&:
az ágy alól. Hiába kiabált vele ilyenkor, mert mielőtt elsírta volna magát,
vigasztalásul átölelte az óriási fiú, odatartotta az arcát két nagy békítő pofonn,
pimaszul nevetett, és jókedvében ugrott is egy magasat, annak láttán, hóa
mennyire erőlködik az anyja, lám, még a foga is összekoccan, csak hogy tisz
tességesen csattanjon az a pofon! -' hát akkor tessék, legyen meg. a kedve, rajta.
Majd csókok körbe-körbe a homlokára, az állam, a verekedő jobbkézre is: 
nem, akkor már hiába kiabált vele, nem lehetett erre a gazember kö!yökr'e
igazán haragudni.

Most meg minden összehajtogatva, és minden a helyén, mint soha. - A rend!
Akkor is erre eszmélt, a rideg rendre, amikor föltámogatták a szekrén.r

mellől és le akarták ültetni a fotelba. Kitárták rá az ablakot. Ahogy fölnyitotta a
szemét, csak azt látta, hogy nincs elöl a szobában semmi. - Ki rakodott itt igy el ?l

De valami mégis. Egy cédula i.az asztalon. Egy lehasított újságszé1e. - S-d:
nem vette észre senki? ! .

1:rte nyúlt. Hagyták. Elhúz6dtak tőle, a szőnyeg szélére hátráltak, 0IUWl kf
váncsiskodtak.

Irás volt rajta; ezt messziről látta.
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Hogyhogy nem fedezték föl eddig?! Mindent elmozdítottak, mindent 'Vissza
betlyenek - II ezzel nem törődtek?! Vagy éppen hogy nagyon is figyeltek ri.
J'öljegyezték, de itt hagyták. .. Számontartják, de maradjon csak úgy, ahogy volt. .•

Csak a bátyámat és téged szerettelek.
A szövegnek csak az elejét látta, mást még sokáig nem. - Csak II bátyámaf

- ezt írta hát a papírra először, igen; de mikor?! Mindenekelőtt, önkéntelenül, a jó
ság kényszerével, a legbensőbb, a tudat nélkül is robbanni kényszerülö ' kapkodással,
és igen,' talán nem is akart már mást Irní, Istenem, mekkora az üres fehérség 8
legelső szavak után, mintha befejezte volna, mást nem üzent, csak hogy a' bA
tyámat. .. - aztán a többit valahogy mégis odavéste, a hosszú hézag után
hozzátette az anyját is, még egyszer az eszébe jutott, de csak azért.••

A múlt héten is, azon az 'előző szombaton, amikor megtette volna még azt u;
ahogyan mondta, hogy el kell menníe, meg akarja keresni... beszélni akarok CI
bátyámmal. • •

Hát velem?!.- gyűrte, morzsolta ujjai között a papírszeletet, majdnem a
saonyegre ejtette, de a szoknYája gyűrődésében utolérte. - Envelem nem /tudotl:
lteszélni?! Nekem nem mondhatott el mindent?! Ennekem, az anyjának, nem?

:tn, aki...
~ egyre szűkebbre húzta a vállát. Kisebbre, még kisebbre görnyedt a fotelban,

s más sóhaj vagy nyögés nem fért már a. szájára, újra meg újra csak ugyanaz;
-:tn, aki.•.
Ahogyan odakuporodott egy-egy este. őmellé, az ágya szélére, egy ilyea

nagyfiú, és pikáns, megbotránkoztató történeteket mesélt, neki, az anyjának,
bizalmaskodva, cinkosan sugdolózva, és milyen jóízűen nevette ki saját virgonc
kis ügyeit, a lányok butaságát s az asszonyok még nagyobb butaságaít! Tudta.
hogy nem.irtene ilyesmiről beszélnie, másnak nem is hencegte volna el a hős
tetteit, de azt nagyon élvezte, ha sikerült meghökkentenie őt! És hogyan hízelgett
ilyenkor, mílyen könyörgősen gyerek volt, csak hogy kibékíthesse! Pedig a fele
se volt igaz semminek; de kitalá1t és megint kitalált mindenfélét, hogy meg
ijessze, s hogy aztánfsmét hízeleghessen. Milyen örömét lelte ez az örökké
mosolygö istentelenség abban, hogy megbotránkoztassa, főlháborftsa ót! S .6
belement a játékba míndíg, soha nem szegte a kedvét - tudta a csirkefüll6.
hogy ilyenkor végül úgyis mindent megbocsát neki: hülyéskedett, pusmogott hát,
és pletykált a végtelenségig. - Ez a megértő boldogság mind hiábavaló vol\
s a sok-sok nevetés, az is mind-mind hazugság lett volna? ..

Ki ítélhet el egy anyát azért, hogy annyi mindent megengedett a fiának?
A kisebbnek, igen, mert őhozzá már nem tudott olyaI), kemény és következetes lenni,
mint a bátyjához. Régen, a nagyobbiknál még bírta erővel; persze, olyan korai
özvegységból még talpra lehet állni valahogy, s ő megpróbálta, a nívót is tar
tani akarta, amit il férje biztosított, amíg élt; a bankigazgató fiait úgy kellett
nevelnie, hogy megállják a helyüket a társaságban és meg lehessen jelenni velük
a régi emberek közt ezután is, ne éreztethesse velük senki, hogy keresked6
asszony az anyjuk.

A szigor! Ogy gondolta, ez a legtermészetesebb. Hogy erős szigorral, jó ke
ményen, rövid pórázra fogja őket. És nemcsak a különbö~ tilalmak, megvoná
sok és más fegyelmezési praktikák magától értetód6 eszközeivel élt rendszeresea.
hanem a tollseprő nyelét is megragadta néha, a főzőkanalat pedig még gyak
rabbankapta elő, s a gyerekeknek bizony szótlanul kellett eltdrniök, amit
megérdemeltek!

Igen, eleirite. Az öcskösnél azonban már nem mindig futotta az erejéb61.
Mert ez mindig nevetett - de nem, dehogyis nevetett, azzal csak fölborzollli
lehet a felnőttet, még jobban! - nem, ő nem nevetett az ember szemébe, hane.
mosolygott, a pofon után is, és kacsintva, csücsörítve nyújtotta oda arca másik
fejét is; - nem, őhozzá már nem tudott elég szígorú lenni, ez igaz. MáS ie
hiába erőlködött· volna: ennyi kedvességet, ennyi szemtelenséget nem lehet
megtorölni.

Könnyű azt mondani, hogy másképp kellett volna. - De ki látta őt éjszaká
kon' át, hajnalig kuporogni a hallban, pongyolában.. lesni a sötétben, hogy mik..
állít már be ez a kegyetlen csibész, pedig tudta jól, hogy anyjának leragad a
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szeme; hogy mennyit dolgozott, gürcölt, alkudozott egész nap; hogy mire haza
dől, alig marad ereje a saját fehérneműjekimosására,de nem bízza másra soha,
azzal csak ő hajlonghat este a kád fölött; .aztán hanyattvágná magát az ágyban.
de nem teheti, meg kell várnia a fiát, nincs-e -valami baja, hol csavargott ilyen
sokáig megint? - kikapcsolja a rádiót, behúzza a függönyöket, leoltja az összes
villanyokat, és beül a hallba a fotelba, fázik, de nem teken be a lábát pokróc
cal, különben elatudna a sötétben - és amikor lön végre, olyan halkan motoz
a kuleesal a zárban, és olyan nesztelenül tárja föl az ajtót, senki se tudná
utánozni, világosságot nem gyújt, .a cipőjét már a folyosón lehúzta, a kezében
hozza, a fűzőjén hintáztatja - és várja az esedékes pofont a sötétből, tudja
jól, hogy mi következik, a fotel előtt megáll és vár... - nem., nem lehet az
már igazi pofon ilyenkor, félre is csúszik a füle méll~tt. .•

Igen, néha már valóban nem ismerte ki magát a fiúnevelés különféle elmé
letei között és a gyakorlati kudarcok ellentmondáSainak szövevényében. Miért
nem természetes hát, hogy végül másokra is hallgatott, rákényszerült, igen. és
egyedül volt, és a hajdani bankig-azgatói szintet már alig bírta tartani, taláB
nem is igen maradt abból addigra más, mínt hogy ijedten, reszketve és félve,
és olyan éhesen, de annál naivabb reménykedessel kapkodjon azoknak a taná
esaíért, akiknek a szavát már csak azért is illett megszívlelníe, hogy el ne
veszítse a jóindulatukat, ne higgyék, hogy kiesett akörból a fiaival. Mert ha
az apjuk élne, ő is így rendezné a dolgokat.

Igen, talán így. Sót biztosan így. De mindenesetre egyféleképpen. Neki vi
szont míndenkíre hallgatnia kellett, bármekkora áldozatokba és anyagi erőfeszí

tésbe került ez. Két évre például a premontrei gimnáziumba íratta be az id6
sebbet, bentlakónak, Gödöllóre, majd a következő két évre egy egészen más
természetű iskolába, egy csaknem ellenkező előjehí elvek szerint nevelő, evan
Itélikus, budapesti internátusba, nappali benttartózkodóként, hátha az jobb lesz.

így történhetett meg, hogy amikor a soron következő tanácsot megfogadva,
a kisebbiket jóhiszeműen az esztergomi intézetbe íratta be, ő két hónap múlva,
vasárnap délelőtt váratlanul beállított, nem hozott magával semmiféle csomagot,
az első székbe levágta magát, és a szeba közepén álló asztalra föllendítette a
lábát. A cipője sáros, agyagos volt, a nadrágszára is. A feje meg egészen kopasz.
Akaratosan, csúnyán összeszorította a száját, egyetlen szóra se volt hajlandó.
Két napvműlva derült ki, hogy az elegáns intézet helyett, tévedésből, Esztergom
-táborba került, ami holmi hazulról elfajzott kölykök javító-nevelő intézete: ezért
szökött meg onnan. gyalogosan, és nem indokolva meg semmit, majd lerázva
magáról az egészet, legyintve legföljebb, de az ablak felé, hátat fordított az
asztalnak, ha netán később is széba került otthon az ügy. A bátyjával nem
beszélt erről; a bátyja abban az évben egy másik intézetben tanult, érettségi
előtt állt. Utána meg már nem volt érdekes.

A következő években. ahogy ebből a kamasz zárkózottságb61 kifelé haladt,
úgy lett egyre kedvesebb. Akkor kezdett tréfálkozni, és rákapott a heccelődésre.

Az idősebb fiúidóközben elkerült hazulról, s anya és kisebbik fia között meg
szokottá vált lassanként az esti nevetgélések szertartásos, begyakorlott rendje.

Ilyen pajtásinak hitt és - látszatra - majdnem cin,kostársi kapcsolat után
ugyan mi jogon tolakszik most föl az a hívatlan hang, hogy - beszélnie kellett
volna vele... mert hiszen beszélni akart? Mit? Mi az, amiről vele, övele nem
beszélgethetett?! Hiszen többet is mondott, mint ami igaz; dehogynem hallgatta
meg, hogyne figyelt volna rá, soha nem aludt el közben. amíg az ágya szélén
ülve szóval tartotta! Nappal? délelőtt? - akkor másnak sincs ideje a butás-.
kodásra. ,Mi egyebet válasiolhatott volna neki hétfőn, amikor beviharzott hozzá
az üzletbe, és már az ajtóból. íntegette, hogy pénzt kér! - mennyit? - tízezer
pengót! - Kezdett volna alkudozni vele, faggatózni talán, hogy mire kéll neki?
- Mire?! _ ~ízezer pengő! Nevetni se lehet ekkora viceen; hagyj a hülyés
kedéseiddel békén, látod, hogy nem érek rá!

Másnap, kedd délelőtt meg a zuglói reszelőgyárba állított be, azzal, hogy a
vezérigazgatóval akar tárgyalni, meg szeretné vásárolni az üzemet.

- Hogyhogy?! - dadogott míndenkí, és furcsán elhúz6dtak tőle, mások meg
harapdální kezdték a szájuk szélét.

Úgyhogy! - nézett kajánul a szemükbe. -Ahogy van!
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Negyvennégy nyara volt; - -honnan szímatolhatta meg ~gy ilyen jó kedélyű

fiatalember, hogy a tula,jdonosok valóban foglalkoznak a vagyonnak az ország
~ való kimentésével, s a háborús szorításban minden ajánlatot meg kell hall
gatni, bár nem sok fölösleges idejük maradt a körülményes fontolgatásra, A
vezérigazgatónak talán imponált iS,hogy valaki, rögtön az érettségi után, ilyen
magabiztos megjelenéssei és elgondolással lépjen az önálló élet küszöbére. Mintha
komolyan vette volna: türelmesen hallgatott - 'hallgatta, igen; nem nevezte
fantasztának, nem tréfálkozott, nem rökönyödött meg - csak hallgatta. S ó
beszélt, beszélt, beszélhetett, ülve, keresztbe vetve a lábát, majd fölállva, jár
kálva és -vissza-visszafordulva, újra elmerülve a' puha fotelban : - és várta,
hogy végre mikor fognak ellenkezni vele? Hiszen azért jutott eszébe az egész 
meg más ilyesmi is mlndíg, csak mínél bizarrabb legyen! - talán semmí másért,
csak hogy kérdéseket provokáljon. Ellenkezést szítson, hogy utána meggyőzhessen.

Elutasítást várt, hogy azért is megkísérelje a bizonyítást. Mert az ugyebár nem
beszélgetés, ha csak az egyik fél beszél. Úristell, mit tegyen, mit kelljen már ki
találnia, hogy végre válaszolJon is már valaki?! Mindegy, hogy kicsoda, és nem
fontos, mit - de beszéljen az is,kapesol6djék Valaki valakihez: válaszoljon bátI

-Igen, szerdán megtudta az anyja, újságolták neki az üzletben. és ó is elbüsz
kétkedett vele; - de hát erre igazán nincs idő ilyen forgalmas déie1óttl Külön
ben is, vigyázhatna arra, hogy kiből csinál bolondot: nem mindenki szokta
meg akabaréit! - Jó, majd este· m~beszéljük...

Csütörtökön nem- történt $eIlUIÚ. Pénteken sem.
Nem hoztak hírt az üzletbe a fiáról. S nem is toppant. be hozzá délelőtt.

NY\lgodt volt tehát; otthon egy. cédulát talált este, figyelmesen a virágváza
elé álUtva, hogy moziba ment, .igyekszik haza..

Aztán szombat reggel az a képtelen szinti, viráges nyakkendő. - Neveteij;,
peJ'llZ8, hogy nevetett, hosazábim eda is tibbentette az arca ~ olyan büszke
volt rá. ..

. .• A hadapród urat egyik reggel az alkalmi katonai kórh~ paranesnoksé
gAra rendelték.

Egy bete sebesült, a tábori köWzóhelyen nYerte vissza az eszméletét, majd
más tehetetlenel$el együtt szekérre rakták és hátrább szálHtott.ák, itt másodszor
vége~tek. azóta műtétet rajta. sokan voltak: egy régi tornateremben,hosszában
a földre terített .szalmán, pokrócok melegében, félkábultan lestek a uórváRyOAn
megnyíló ájtó irányába. .

Hordágyon vitték át a másik épületbe. Furcsállotta, nem tudta mire vélni:
- nem szokták itt a sebesülteket a paranesnokságra előállítani, a járóképtele
neket különösen nem. Vizit, kötözés, fölül~gálat éppoly ütemes rendben történt
ezekben a termekben. mint egyébként a szokványos betegellátó intézmények nap
nap utáni gyakorlatában bárhol - nem a parancsnok dolga volt, hogy egyenként
foglalkozzék mindenféle kéz- vagy Iábtöréssel, amputálással vagy tüdólövésse!.

Az irodában. a- szőnyeges és világos szobában, az íróasztal mögött két katona
lebontotta karjárol és melléról a. kötést. Akkor lépett hozzá egy orvos-ezredes.
Lehajolt és megérintette. Egy hadnagy állt mellette, ugyancsak orvos. O nem
hajolt le. Várta följebbvaIója utasítását.

Nem tartott sokáig. Az előbbi két katona ellátta a sebeit újra, és máris
vlsszakötözték. Nem értette: - ezért kellett ót ideszálIítani? Mit akarnak vele?

Az ezredes és a hadnagy váltott pár szót, ebből alig hallhatott -o-alamit.
Ennyit legföljebb:

- Nem szállítóképes.
- Igenis.
De lehet, hogy nem is ezt hallotta. Ugyan miért mondták volpa? .. A láz;

láza WIl megint? Szomjas. Biztosan nem is erről beszéltek,
Es az is :liurcsa volt, hogy miközben vitték visszafelé, a hordágyon ríngva,

az öccse jutott az eszébe. Szentimentális barom! _Miért pont most?! És szerette
volna megmozdítani a karját.

Az öcskös. Aki most egydül van otthon. Egyedül: mert rnindíg egyedül van. •.
Igaz, itt is egyedül van az ember. Ez azonban érthető. tgy jobb. Itt jobb, ha sikerül
egyedül lenni. O már tudja. ÉS ő is tudja. Ok ketten. akik alig beszéliettek
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egymással, máskor se, sose, épp a lényeges dolgokról soha - mégis rníndent
tudtak egymásról. A lényeges dolgaikat mindenesetre Igen. Mindig. Szótlanul
egymásra nézve. És várva.' És hálásan a megtakarított szóért,

Ahogy egyszer rányitott a fürdőszobába, nyakig ült "az öcskös a forró kádban
- legalább egy óráig maradt odabent, ha egyszer belemászott, ilyenkor nem
lehetett kivárni, folyt az arcáról a veríték; nem is látszott a sűrú- góziól, de csak
bámészkodott az izzadó csernpékre; - akkor se mozdult, a fejét se fordította
a nyíló ajtó felé, úgy' mondta maga elé, mint egy áhított verssort: ,

- Ha most fölvágná valaki az ereimet... Szép nyugodtan... Beleszivárogna
lassan a vízbe, és elmerülni... pirosan szétfolyni. ..

Vagy máskor ~ ez is milyen furcsa, hogy most ködlik föl megint: - amikor
ó már nem lakott otthon, és .belátoaatott egyszer az üzletbe; anyjuk olyan in
gerülten tuszkolta ki azonnal a folyosóra, színte lihegte, hogy tüstént menjen haza.
és nézze meg, mit művelt az öccse újra, este öngyilkos lett, vagyis ákart lenni.
megpróbálta, nem tudni míért, teljesen érthetetlen, megőrült, végül még a házat
fogja magára gyújtani;beszéljen vele, a legfőbb ideje, hogy egyszer már ko
molyan beszéljen vele, rá talán még hallgat!

Ezt az egyre sűrűbben víssza-vísszatérő figyelmeztetést jól ismerte. a vádat,
hogy nem törődik az öccsével, nem vonja felelősségre a szertelenségeiért, nem
beszél vele, hanem ó is csak ráhagy mindent. az a legkönnyebb.

- Beszélhetnél vele! - így szokott kezdődni.
Aztán ezzel folytatódott: .
- Te vagy az idősebb! Apátok helyett az apja!
De hát miről beszélt volna vele? Most. vagy bármikor! Va1óbaa képtelenség

fölfogni, hogy ők mindent tudnak egymásról?!
Tehát legyintett végül, és keserűen elfordult.
Anyja pedig kétségbeesetten kapaszkodott meg ~gy szék tám1ájába:
- Mert egyformák vagytok - sóhajtotta. - Neked is míndegy,
- Megyek - próbálta szegényt megnyugtatní, és elindult haza; jól van,

hát beszél majd vele.
Magában jól tudta, m~értette öccsé sorozatos . hecceinek az lndftórugóját.

Egyik oldalról az erőszakos és természetellenes szígor, másfelől a játékos és
ugyancsak nem természetes kény-eztetés: rokonindfttatású tévedés mind a kettő,

lázadni kell ellenük, egyformán. Ez volt az ó véleménye míndíg, A heccek, a
rémtettek mind-mind ezért történtek. A szígor, a rend megtorlására. Ijesztésül,
azért is!

ott ült ai öcskös a nagyszoba közepén, az asztalfőn, és négy társával, öríásí
hangerővel, kegyetlenül verték a lapot, A cigarettafüsttól alig lehetett látni,
a pálinkagőz és izzadságszag keveredésében pedig sejthető volt, hogy órák óta
folyik a csata. A szegény "öngyilkos" derékig meztelenül, egy szál lenge alsóban,
s a mellén meg a nyakán kiáltó rúzsfoltok, egymással fe1eselve - de a lányok
'már eltűntek, ,.

Ez a tivornya is csak amolyan azért ls-ügy volt tehát! - látta ő azonnal,
fölmérte, persze, hogy valójában semmi se történt. Csak dühítení, megijeszteni
megint, az volt a fontos. S nem is őrá várt a gyerek, hanem abban remény
kedett, hogy netán az anyja állít be váratlanul: .az lett volna az igazi, ha ő ta
lálja így, itt; a rúzsos maszatok is azért kerültek a mellél'e...

Hívták az asztalhoz, osztottak a következő fordulóban neki ls; leült hát
közéjük, csak a zakóját dobta le, és kérte, nyissák ki az ablakol Igy tartózko
dott ott egy óra hosszat, jól (s esett ennyi.

Az alkalom viszont ezúttal sem volt a legmegfelelőbb arra, hogy kérdezős

ködni kezdjen. Néhányszor ugyan keményen szembenéztek, keményebben, mint
a lapjárás indokolta volna; - de miféle hangon beszélt volna vele másképp?
Komolyabban például, ahogyan az anyjuk kérte...

Később, napok múlva derült ki, mi is volt az az "öngyilkosság"? Bekapta
az otthon föllelhető gyógyszereket, valamennyit, válogatás nélkül:' így aztán
egyik ellent mondott a másiknak, óriási gyomorgörcs következett, kimosták, kész,
jÖhetett a kártya!...

De hogy ez is miért most zuhant elő, mire jó az ilyen emlékezés... - A
láz? Láza van? Reggel mérték, följegyezték. .•
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Nem szálIítóképes.
Jó. Hagyják békén. Kinek fontos, hová szállították volna? Minek?
Nyugtatót fog kérni a katonák közül az egyiktől. Mihelyt a hordágyat le-

teszik és' megszúnik a ringás. Altatót inkább... '

... Mennyien jöttek ki a temetésre! A házból, az üzletből, a volt iskolatársak
közül. Es idegenek is, milyen sokan!

Az özvegyet mindkét karjánál fogták, támogatták. de azért látott mindenkit..
Mindenkit idegennek. A lányokat, a nőket, tizenhat-tizennyolctál negyvenig és

. még túl- is talán, csaknem nagyságrendben fölsorakozva, és sirt ez is, az is, mind
egyik, könnyek nélkül, mint az orgonasípok ; - a könnyeiket nem akarta látnj.

Fogták, támogatták. hogy össze ne essen, ő' meg nézte, amazokat, a zsebken
dőjét a szájához szorította, és kutatott közöttük. - Egynek kell ott lenni, rnő

göttük vagy még hátrább, valahol ott. Valakineki egynek okvetlenül. Egy, aki
több volt. Valakinek föltétlenül többnek kellett lennie... Es arrább, a kalap
talan férfiak között, melyik az a kadét vagy micsOda? Miért nincs itt, ezek
között ; most már nem kell a barátjától semmi? - Barátja? Volt hát barátja
is? - Visszakapta tőle, visszalopta. Es azt is; azt az egyvalakit is vissza? ..
Katonai fegyver, azt mondták. De lehet, hogy nem igaz. Semmi sem igaz! Nem,
nem így volt, nem ez történt, nem igaz! Azért is nincsen itt; biztos, hogy
nincsen itt.

Senki sincs itt... A bátyja sincs itt. Éppen ő nincs itt. Hogy végre megmond
hatná neki. Legalább most. Igy, ha másképp nem ment.

Ezért is rnennyit futkosott és telefonált hiába. mindenhová hiába, a legjobb
vevőihez. méltóságokhoz és különböző magas rangokhoz: ki képes elíntéznl, köz
benjárni valahol, hogy a fiát hazaengedték? - biztosan van ilyesmi, nincsenek
lehetetlenségek, pár napra csupán, az öccse temetésére haza kell engedníük: nem
állhat itts , a sírhant előtt ő, csakis ő, egymagábant. ..' Ehhez a hadjárathoz is
neki kellett erősnek lennie, sírni, könyörögni, mindent megígérni, nem összeesní,
hanem kílíncselrrí és rírnánkodní tovább.

Amikor a tábori lap megjött, zöld" egyszeru lap, épp azokban a napokban,
a fia helyett egy olyari kifakult lap csupán, az is épp akkor, mínden egyszerre,
nem is, valószínű. ez ugye nem is vele történik talán, csak:újságolta valaki,
csak azért mondták neki, hogy...

De hiszen ez nem is az ő írása a zöld lapon, úristen! Ki írta helyette?!
Hogy semmi baj, ne ijedjen meg, legközelebb már maga is tud majd írni.
semmi az egész...

.Bemmt, semmi! De _miért jött ez később, mint a futkosásaira és a könyörgé
seire az az értelmetlenség, hogy: nem szál~ítóképes?t." Előbb íródott; de később

érkezett? Mi ez? Ki érti? Miért mondják? Ezért nem tudták neki elintézni
azok a fontos emberek sem, ezért nem lehetett hazakönyörögní ? Ilyesmit talál
nak ki, vagy, minden hazugság, rnert vigasztalni akarják, hogy ne értse meg,
ne, mert amit nem értünk, abba bele kell nyugodnunk? .• Nem látják, milyen

. erős? Ne vigasztalják, hanem feleljenek!
Semmi! Minden csak semmi, az öccse már nem is olvashatta el a zöld lapot;

- nem olvasta, de tudta! - mit? - mindent, egymásról míndent, 'míndíg azt
mondták, hogy míndent, nincs semmi baj, mert ők mindent... '- Csak meg
akarta keresní.- Nem találta volna meg; ott kellett volna keresnie, ahol más
írta helyette, hogy ne ijedjenek meg... ott nem találta volna meg, nem enged
ték volna hozzá.

Ott, pont ott engedélyezték volna nekik, hogy - beszéljenek?1
Minek, ha eddig nem?
Es miről, ha tudták?
- Valamit még mondani 'akart.
Mit?
- Azt neki akarta.
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DOKUMENTUM

DSIDA JENŐ ADYRÓL

Dsida Jen(} kora ifjúságától fogva lelkesedett Adyért, és nagyon sokat tett
a költő erdélyi népszeTŰsítéséért. Az ottani magyarság egy része, kivált az idc5
sebb generáció, idegenkedett Adytól. nem értette, f)agynem akarta érteni. Innét
Dsida cikkének polemikus hangja; miközben Adyt magasztalja - joggal állítva
őt (már akkor!) klasszíkusaink sorába - míntha kimondatlanul is támadná CI
nagyságát elismerni vonakodókat, köztük a Pásztortűz nevÜkön persze nem ne
vezett olvasóit. is. A cikk ugyanis ebben a Kolozsvárott megjelenő kétheti folyó
iratban látott napviZágot, 1927-ben, Ady szülefésének ötvenedik évfordulója al
kalmából. A szerző, mint cikke naivan lelkes hangjából érezní is, nagyon fiatal
uott : mindössze húszesztendős. Srthető,_ha néha a szólamok ellen küzdve maga
is szólamokba téved; írásának ezeket a részeit .• .-'ql jelezve -., elhagytuk; a
mintegy· harminc sor (ZoZáról, Ady "magyar támadóinak nyílzáporáról", meg
arról, mi lett volna, ha Ady nem magyarnak születik) inkább terheli, mint
előbbre viszi a cikk mondandóját. Az Ady-évben talán érdemes fölidézni ezt a
szerény dokumentumot is, mely éppúgy jellemzi a két háboTú közö.tti -erdél1/Í
magyarság szellemi víZágát, mint a pályáját kezdó Dsid4 Jenőt.

Dsida Jenő

A FÉLSZÁZ ESZTENDÓS 1\.DY ENDRE

A sohasem' pihenő nagy fekete madár, a suhogó' Idó ötvenszer lebbentette
meg szárnyát azóta, hogy a sötétszemű, szomorú titán ellátogatott hozzánk. A
negyvenedik szárnylebbenésre már el is távozott: talán nem találta érdemesnek
tovább időznie ezen a bánatba borult sárgolyön, Mire magunkhoz térhettünk
volna a világon végígsöprő, szörnyű vérzivatar után, - a mesebeli óriás már
seholsem volt. Ú gy szülték a' csillagok erre a keserves erdélyi földre, hogy "sem
boldog őse, sem rokona, sem ismerőse" nem volt senkinek. A gondolatai külön
gondolatok voltak, - az álmai, a vágyai, a hitei: külön lélek. Ha Ici közeledett
hozzá, csak azért tette, hogy legyen kibe ütni, harapni egyet s így kí-kí levezet
hesse lelke feszültségét, mely a különös záporszagú idők jele volt.

Tény igaz, hogy ma még túlságosan benne élünk ebben a zűrzavaros század-'
eIóben, a felkavart világhullámok még korántsem simultak el az általános meg
nyugvás szélcsendjében, de ebből a tényből az Ady megbírálhatatlansága mellett
kovácsolni -érvet, esztelenség. Esztelenség, mert maga a történelem bélyegezte
esztelenséggé, Mint ahogyan az emberélet rövídségét és hosszúságát sem tisztán
az esztendők száma határozza meg, hanem a benne kifejtett tevékenységek meny
nyísége, az élmények összesűrúsödött, avagy azéthígult .egymásutánja, éppúgy a
történelmi korszakok mártékegységének sem lehet csupán az évtizedek mennyi
ségét számítani be, hanem a történelmi eseményütemek andante-ját, avagy
allegretto-ját. Aligha volt még olyan korszak il történelemben, maly. olyan rap
szodíkusan mutatta volna föl a legkülönbözőbb jellegű tömegpS'Zichológiai,' faji.
politikai és kulturális alakulatok hullámzását, mint jelen századunk eleje. A
spanyol inkviziciók kora talán közelebb állt Petőfihez, mint mihozzánk a háború
előtti Ady-korszak. S éppen ezért bízvást állíthatjuk, hogy Ady- kora bármily
közel áll is hozzánk az időben - most már minden bűnével, erényével, minden
szereplőiével, kulísszájával és rendezőjével történelmi távlatban áll előttünk.

Mert ném lehet akkora változást és olyan irányú változást elképzelni az emberi
lelkek összességében, mely valaha is paralízální tudná azokat az értékhatásokat,
melyekbe Ady abszolút művészí nagysága beágyazódott. Ami Adyban érték, az
éppen azért érték, mert örök és elkophatatlan s az éppen olyan ma, mínt volt
tegnap, s lesz holnap és egyforma tisztán megítélhető immár a szépet sóvárgó
és önkéntelenül esztetízálö lelkek ablakából az idő bármely távlatában. ••
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Keserűen nagy meg nem értések között énekelte szét életét a huszadik század
aladdíg legnagyobb magyar vátesze. .akinek korszakalkotó nagyságát ilyen szűk

keretek között még csak sejteni sem lehet. Különben is távol áll tőlünk a
közvetlen Ady után következő nemzedék eruptív, ma már szükségtelen lelkese
dése, mely... hasonló lélektani törvényeken alapulhatott, mint az ősi katakombázó
keresztények. rajongó önfeláldozása. Ma már Ady alakjának kontúrjai körül
belül tisztán rajzolódnak 'elénk s ha valaki még hébe-hóba meg is próbálja
ezeket a vonalakat el rajzolni : kísérletét nem lehet többé komolyan venni.

Nekünk erdélyieknek különös jelentőséggel bír aza tény is, hogy Ady Erdély
szülötte, A Makkai püspök Ady-könyvében remeleüt kifejtet: "humanumot", "VoX
humanat" csak Erdély levegőjében lehet úgy felszippantani, mint Ady halló
fülei és érzékeny lelke beitták. De Ady sem tudott többé Erdélytól menekülni;
már a háborús idők közepén belesajdul valami:

Fáj a közelség: messzire megyek
S az ősi Tuhutum-hágta· hegyek
l"e.lejtődjenek, halványodjanak
S minden az itthoni pusztulásból:
Nekem elég marad.

Egyik prózai munkájában, melyet vallomásoknak nevez, Erdélybe veti a meg
jobbulás minden bízalmát. - Es Erdély mai Urájából, bár tompán és messzírő!
zöngve, de mindenhol kíérezhető az Ady-intonálás.

A jelen Adyt olvasó ifjú nemzedék szinte sóbálvánnyá mered arra a gon
dolatra, hogy lehetett valaha nem érteni Adyt. Minden szava élesen elhatárolódó
és keményen kijegecesedett. Ami pszícholanalitíkaí tudatalattiság és álomszerű rap
szodikusság van írásaiban, az a mai múélvezó ifjúságot korántsem hozza -zavarba.

De nem hozza őket zavarba az sem, hogy Ady emlékének kicsinyes közömbösei
- rníután az érdemi viták. nem adták számukra a kívánatos eredményt - egy
semlegesítő gesztussal próbálják elodázn4. generációk _ítéletét. A megformulázott
jelszó: Igen. közel áll még hozzánk Ady forradalmi egyénisége egész jelentősé

ge, hogysem végleges ítéletet tudnánk mondaní nagyságáról. Majd a jövő.

Ez kényelmes így, de valótlan. Mert... a nyelv zenéjének, sz6kapcsolásának,
gondolatfúzésének, általában annak, amit a költészet testének nevezhetnénk, Adynál
nagyobb mesterét mai fogalmaink szerint nem lehet elképzelni. Az átlagművelt,

Adyt olvasott embernek ez oly világosan és tudottan tűnik szemébe, hogy minden
fejtegetést feleslegessé tesz. '.

Hiába jön dadaizmus, futurizmus és más izmusok rengetege, ezek csak azt
teszik nyilvánvalóvá, hogy· a jelenben senkinek sem szabad többé úgy írnia" mínt
Ady tette. És nemcsak azért nem szabad, mert már Ady megtette, mert az általános
korízlés ma ismét egyebet kíván. Értsük meg jól: a kerízlés csak a mindenkori
jelennel szemben változó, a rnúlttal szemben soha. Ma már nem írunk époszt,
de Homérosz örökszép marad,' ma. már fejlett verstechnikánk van, s a nyelvi
zsonglőrködés ezer eszköze áll rendelkezésünkre, ám a primitív Balassi öröknagy
marad, - ma már nem írhatunk az Ady Endre hangján és ez a hang mégis
örökké tiszta csengésú és el nem halkuló marad.

Mindez pedig összefoglalva azt jelenti, hogy Ady örök emberi és örök magyar
emberi új lírája a mai ember szemében már csak a múlt forradalmát jelenti.
Vagyis, hogy Ady a mai művelt közönség, főképpen pedig a múélvezó ifjúság
szívében nem "modern" többé, akinek irodalmi létjogosultsága még vitára adhat
alkalmat, hanem sötét magyar homloka körül babérkoszorúval, a nagy lelkek
glóriájával belépett a klasszikusok mozdulatlan, de míndig lelket mozgaté
glédájába.

Közli CSISZ~R ALAJOS

340



GYEREKKORI TELEKBŰL

trta M. JANOSSY MARGIT

Elsüllyedt éveimből ha olykor felmerült gyermekkorom" míntha a mesék
dagadó hálója hasadna fel, amelyből gazdagon ömlenek elő emlékeim. Derűsek,

sötétek, de történésükben én alszom, mírit a gyermek, akit költögeteke
- Mondd, emlékszel-e?
E kérdéssel már ki is léptem mostani magamból, gyermek lettem újra,

gondtalan vidám; ott szánkázom a hegyoldalban, szembe kacagva a csípős szél
lel, a vadul kavargó, hópelyhekkel. Idefenn a Hargitán, ahol óriásifeny<ík őrzik

a csöndet, zord a világ. A hó vastag szemfödele alatt élettelennek tűnnek a kis
zslndelytetős házak, a pásztorkalyibák. Lélek is elvétve jár, de annál törne
gesebben a farkasok...

Házunk "foglyok tanyája" - ahogy az itteni favágók és szekeresek hívják,
ott húzódott meg a hegy egyik hajlatában. A falai omladozók, kosaras ablakú
boltíves szobáiban kongnak a léptek, zegzugos folyosóin eltévedtem olykor és
árnyékaikkal megfutamitottak a sarkok; és telente, ha a hóvihar és a szél dühöd
ten hajtatott odakünn, nyiszorogtak az ereszek és furcsán dorombolt a vén cse
répkályha kéménye.

Kis román szolgálónk keresztet vetett, és sápadtan suttogta nekem:
- Hallja Doamme sare... Hallja?.. Gonosz szellemek járnak •••

, - Ugyan, ugyan te, bugyuta! Nem a szellemek, / a szél ... - ~s továbbra
iw ott maradtam az ablak öblében kifelé bámészkodva a csodálatos tájra, amely
nek csendjét egy-egy megfagyott madárka puha lehuppanása és a fenyókre tele
pedő varjak bontották meg, hangosan kárá1va: kár, kár, kárl

- Beste varjai, jelzik az újabb havazást, míntha :bizony nem volna máris
elég! - szólalt meg nagyanyám. Ott ült a kandalló mellett kezében az újság
gal, az okuláréval. s várta a lámpagyújtást. Reánéztem. Máskor derűs arca, ame
lyet a kandallóban égő fahasábok fel-fellobbanó lángja éppen lJlegvilágított, most
aggodalmasnak tűnt. & én tudtam, hogy ezt az aggodalmat nemcsak a varjak
és nem a félelmetesen növekedő hó, hanem Andris szolgánk azokatlan hosszú
elmaradása okozta. Még tegnap lement volt a faluba postáért, de mindmáig
nem tért vissza.

- Farkasoktól tart, nagyanyám?
- Azoktól is ... Demeter, El hegyi pásztor újságolta, hogy már a falulg

bátorodnak és pusztítják a jószágot, jóllehet az embereket is. De most mástól
tartók ••.

Elhallgatott, majd átment a szobájába és megállt az Agya fejénél, amely fölött
a fegyvere függött. Kissé hosszabban nézegette, azután nyugtalanul fel-alá jár-
kált -a szobában. ;

-. Még ~ost sem 'jött vissza Andris? -,fordult a lámpást hozó gazdasz
szonyhoz.

- Biza nem, ínstálom '" Most már IUgyanvalóst baja eshetett .•.
Ilyenkor, amikor a lámpás fénye sugaras köröket rajzolt 'előttünk az asztalra,

szokta behúzni a zsalukat.
- Hagyd az én szobámét behúzatlanu] l Odakünn pedig ügyeljetek, hogy

minden jól be legyen _zárva, reteszelve, sohasem tudhatja az ember ...
- Instálom, ne maradjak ide bé a. tekéntetesasszonnál iccakára?
- Maradhatsz, ha puskázní tudsz!' - mosolyodott el nagyanyám.
- Puskázni? Krisztus Márjám. há' mér? - olyan ijedelem szaladt szét

fonnyadt bőralma képén, hogy e1nevettem magamat.
- Ejnye, micsoda kuncogás ez? - feddett meg nagyanyám. Takarodj a sz0

bádba!
- Úgy, úgy küsasszonka! - kapott a szön a gazdasszony, feküdjék Ie,

Lenuca béhozza a vacsoráját, a tét meg a piritóst.
Nelens-velens a szobámba vonultam. Jó ideig olvasgattam. De sehogy sem

bírtam elaludni. A fegyverre gondoltam. miért nézegette oly hosszan nagyanyám,
azután a farkasokra, de volt más ellenség is... Az újságok cikkeztek a hegyi
rablókról. Bizonyára ezek miatt a fokozott elzárkózás s figyelem mínden neszre,

341,



A fegyverrel jól bánt nagyanyám. Nyaranta még almát, paradicsomot is célzott
le vele a karók tetejéről. Bá tyámat is tanította, - de miért nézte ma oly elgon
dolkozva? - töprengtem. m íg elaludtam ...

Álmomban Andrist . láttam zuzm arától övezetten . szalmával bélelt csízm ájá
ban, amint jődögélt hazafelé a keskeny hegyi ösvé nyen. A fordulónál, néhány
farkas ijesztő üvöltéssel fogta körül. Reá ron tottak, hogy acsarkodva vá jják
foga ikat húsába,- ám Andris úgy rázza le magáról őket, mint kutya hátáról a
vizet. Egy ik bestiával nem bír sehogy sem. Folyton kerülgeti. Hol előtte, hol
oldalán van, vészt jelző . szemmel, csattogó fogakkal, majd hirtelen lendülettel .
reá szökik, torkába harap - fegyver dörren , a beste visszazuhan, Andris fel-
szakítot t torkából gőzöl ögve buggyan elő a vér... .

Mindezt azonban csak álmodtam. Ám a lövés valóságosan ott dördült el a
közelemben, és én dermedt ijedelemmel vetettem ki magamat az ágyból, s futot
tam át nagyanyám szobájába. Ott állt, hosszú, fehér hálóköntösében, a holdtól
szinte világos hajnali szürkületben az áttört ablaküveg előtt, s kezében még
füstölgött a fegyver...

És az ablakon túl?
Házunkkal szemben, a lejtős úton a fenyők mellett - mintha. ma is látnám

- három vad külsejű havasi favágó állt. .. Bőrtüszőjük gombjain, vállukra
vetett szekerce fokán megvillant a holdsugár. ' Bajuszuk deres, dértől fehérlett
olajos, nyakba lógó hajukon a: magas báránybőr süveg is... Kettőjén, mert a
harmadikét nagyanyám lőtte le a fejéről, s a süveg úgy akadt fenn a mögöttük
álló"fenyők egyik havas ágán, mínt egy csonka szárnyu fekete varjú...

Az ijedtségtől elájultam. Pár nap múltán - ekkor már el is fogták őket,

rengeteg bűnnel Tístájukon - tudtam meg, hogy Andrist, egyetlen férfi védel
mezőj ét házunknak. hazafelé jöttében megölték, hogy szabadabban rabolhassák
ki nagyanyámat. aki egy jól célba talált golyóval, amit ijesztésül szánt - való
ban megfélemlítette, elriasztotta őket...

Ut óbb tudtam meg azt is, hogy az a golyó volt az egyetlen és utolsó a
háznál, mert a többit a bátyám kíszedegette a dobozából és mindet ellövöldözte
a nyáron...

Mohácsi Regös Fererfc: Szeretet
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NAPLÓ

A SZERETET JEGYbEN·

Szabó Ferenc új könyve szerves foly
tatása az előzőriek, a Párbeszéd a hitról
-nek, legfeljebb annyi különbséggel,
hogy ebben az újban nem annyira esz
méket és .vélekedéseket ütköztet az
igazság minél alaposabb körüljárása vé
gett, hanem kivált il. "Miért élünk, mí-,
ért hiszünk?" címú előadássorozatban

a modern, zsinat utáni keresztény élet
érzést, világnézetet és magatartást igyek
szik megfogalmazni. Mondanunk sem
kell talán, mily jelentös- e törekvése.
Hiszen a mai kor embere rendszerint
odáig jut el, hogy kérdéseit és kétsé
geit fogalmazza meg, néha döbbenetes
erővel és hittel, IIPnt például az eg
zisztencialisták, de az emberlét végső

problémáinak megoldására vajmi kevés
megnyugtató kfsérlet történt, hisz még
az örök kérdező, Heidegger is jórészt
követhetetlenül bonyolult azokban az
utolsó eImélkedéseiben, melyekben a lét
lényegéhez vélt közel jutni. Ném cso
dálkozhat ezért senki, ha Szabó Fe
renc is a kérdező embert állítja· elénk
könyve bevezet6 fejezetében, a huszadik
századi embert, aki oly sok változat
ban mondta el Babitscsal:

••• "al11l -vedel példá114k II plcfntl fi1s%d14t:
miért n6 a fil, hOf11Jha majd leszcú4d?
mié11 s;á7'illS le,. hoín/h4 újra fIÓ?

A' század embere ilyen "és hasonl6 kér'
désekkel "veszi két tűz· közé a léte
zés képtelenségét" . (NeniesNagy Agnes
nagyon finom meghatározása ez), nem
engedve Gabriel Marcel filD'eImeztetésé..
nek, aki pedig nemegyszer nyomatékGSall
hangsólyoaa, hogy a létezést ne tekint
8ük megoldandó problémának, hanem
mindent, a mi személyes létünket is it
logóval6ságnak.

Az ember azonban szüntelenül szembe
találja magát a lét és a ·létezés problé
májával, s a legnagyobb paradoxíával, a
halállal. ;,Mit ér az életünk, ha halálra
vagyunk ítélve?" - fogalmazza meg a
kérdést Szabó Ferenc, és PilinszkY In me
moriam N. N. című versét idézi, melyben

. a költó ugyanevvel a kérdéssel viaskodik:

S~ját végeddel kérdelek:
a góggel égő évek,
az olthatatlan büszkeség.
na végűl úgy se véd mea•

•az egész életünk mit ér?
Szólj, rovarok ilrá;a,
ha öröklétre születtünk,·
mért halunk meg hiába'

lCét$égtelen, hqgy a tizenkilencedik és
husZadik század embere egyre inkább
önmaga felé fordult, s mint Gabriel
Marcel írja: "elveszítette· isteni tám
pontját". Mi maradhat hát vigaszta
lásul? sokak számára annak elfogadása,
1.l&gy életünk egyszerre lét és nemlét.
s ha ezt belátjuk, rögtön értelmét
veszti a hagyományos hamleti kérdés, a
"lenni vagy nem lenni?" vívódása. (Ezt
a gondolatmenetet járja végig· a Szabó
Ferenc által idézett C. Lévi-Strauss.).

"Hogyan kerülhetünk ki ebből ~z ~r
dögi körből7" - veti fel a jogos kerdest
Szabó Ferenc, és így válaszol: "Csak
felfelé van kitörési lehetőség - a hít
által". A sokszorosan elfásult, hitében és
vágyaiban csalatkozott embernek min
denekelőtt magában az életben kell
hinnie. Hiszen Jézus azért jött el, "hogy
az embereknek életük legyen, és minél
több legyen". Vállalnunk lrell tehU az
életben va16hit kocklzatát. Mégpedig
a teljes kockizatot. Teilhard de Char
din nagyon szellemes példázlitára hi
vatkozik itt Szabó Ferenc. A Boldog
úgról {rt refleXíókban olvashatjuk ezt.
TeUhárd de Chardin az élettel kapcso
latos emberi magatartást, három csa
~rtra osztja. El kell képzelnünk, hogy
az élet :olyan, mint egy kirándulás. ló
kórán kell indulni a hegycsúcs meg
hódltásm. Vannak, ákik fáradtak:
.Zke~kusak, 6k el sera in4ulnak. Van
nak, akik szívesen lendülnek neki, de
inkább élvezik a zöld mezőt éS a szép
virágokat, no meg a magukkal vitt ele
rD.6zsia kfi'lálta örömöket, letelepszenek
hit a' csúcs alatt. ~s az igazi vállalkozók
mindvégig a hegycsúcsra . tekintenek, s
végül eljutnak oda.

Hogyan 'válhatunk mí ls ilyen lelkes
vállalkoz6kká? Mint éledhet újra ki
égett szivünkben a megrongyolt hit! 
elsősorban ezekre a kérdésekre . ad vá
laszt e!óad,ássorozatában Szabó Ferenc.
J61 látja az életet fenyegetó veszélyeket,
melyeket· oly félelmetes evidenciával fo
galmazott meg Konrad Lorenz. S ha
ezek. a tendenciák els6sorban a nyugati

.Szabó Ferenc: A 8zerete& b1lU4mh0l8z4D (A Szen:t5 kfadáaa. Róma. lJ'I1)
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embert fenyegetik, nem lehet tagadni,
hogy a szocialista társadalomban is akad
nak olykor példái az elidegenedés
nek. Csak akkor maradhatunk meg
teljes értékű embernek",:"," mondja Sza
bó Ferenc, Teilhard de Chardin fejte
getéseire támaszkodva -, ha bensősége
sebbé válunk, megnyílunk mások szá
mára, és megnyílunk Istennek. "Nem
vagy enyém, míg magadé vagy" 
frja Szabó Lőrinc, s A, szeretet hullám
hosszán-ban Szabó Ferenc nem tagad
ja, nagyon hosszú időnek kell eltelnie,
rníg az ember ráébred a versben meg
fogalmazott evidenciára. S még újabb
benső érlelődés hozza meg· az abszolú
tummal való találkozás lehetőségét, Itt
Urs, von Balthasar rendkívül szép és
figyelemre méltó gondolatát idézi a
szerző ; "Ha a szerétetben semmiféle
szellőcske nem hozza felénk a végtelen
illatát, ha nem tudom szeretni felebará
tomat olyan szeretettel., amely sokkal
messzebbről jön, mint 'az én véges sze
retni-tudásom, ha tehát találkozásunk
ban az, ami joggal' viselheti a szeretet
kiváló nevét, nem Istentől jön és nem
hozzá tér vissza, akkor nem éri meg,
'Rogy megkíséreljük az emberi kalandot."
Az ember állandóan tapasztalja a megélt
relatív és· ~ vágyott abszolút feszült
ségét. "A hitetlen számára ez a feszült
ség a végtelen felé csupán meddő S2lE!O
vedély és szenvedés; a hivő itt felfe
dezi Isten jelenlétét." Itt, ez a felismerés
választja eI végérvényesen a hivő em
bert a lét peremén álló és a halálra
figyelő egzisztencialistátóJ.. A hivő

ugyanis a magáénak érzi Martin Buber
sokat emlegetett meghatározását a ke.
resztényi életről: "Élni annyi, mint hal
lani, hogy valaki szól hozzánk; csak
arra van szükségünk, lJogy készen le-
gyünk a hallásra." '

. Persze a "palló" embert is megkísér
tik a lét értelmetlenségének kérdései.
Maga előtt látja Krisztus kereszthalálát,
és arra kell gondolnia, hogy ősi átok
nehezedik az emberiségre. Ez az ősi

katasztrófa .nem más, mint a világban
nagyon is' meglevő bűn súlya. Pál apos
tol fejti ki, hogy a bún egyetlen ember
által lépett a világba, s az ő vétke
miatt a halál minden emberre kiter
jesztette érvényességét. De ez a halál
kettős jelentőségű --'- mint erről Rah
ner ír a halál teológiájáról szóló mű

vében -, hiszen a mi perspektivánkból
eldönthetetlen, vajon örök kárhozat vagy
az örök üdvösség vár-e valakire. Egy,
ember győzte cSak le a haiálnak ezt a
kettősségéte Krísztus. A hivő számára
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tehát az egyetlen megoldás a teljes rá
hagyatkozás gesztusának vállalása és
gyakorlása.

Ezt a gondolati utat végigjárva döb
ben rá az olvasó Szabó Ferenc érvelé
sének világosságára. Ez azért is oly von
zó, mert minduntalan az emberiség
legnagyobbjaira hivatkozik mint példák
ra, mintha a gyarló ember ugyanolyan
magától értetődő természetességgel jár
hatná végig a katharzísnak ésa
megigazulásnak vagy éppen a szenve
désnek útját, mínt ők. S ha a mí
utunknak a mélysége talán más is, nem
lehet kétséges, hogy a végső konzekven
ciák a mí számunkra valóban ugyan
úgy felismerhetőek és ugyanúgy adot
tak.

Ne kövessük tovább Szabó Ferenc
elöadéssorozatát, melynek legizgalma
sabb pontjait talán igy is sikerűlt meg
Világitanunk,anélkül, hogy ennek a
valóban minden fzében modern, egységes,
következetes építménynek valamennyi
összetevőjét megvizsgálhatnánk. Rend
szere azért oly izgalmas, mert arra
készteti az embert, hogy keresse a lélek
csöndjét, s hogy vállalja végre szemé
lyes létének azokat a konzekvenciáit,
melyeket a világ zajában oly ~vesen
felejtünk el. Szabó Ferenc szeretné
visszaállítani az elmélkedő, a gondolko
dás kockázatát vállaló ember becsüle
tét, s ezért fordul könyvének második
részében korunk valóban nagy gondol
kodói felé, akik a maguk inódján
végigjárták már ezt az utat. .

"Miért élünk, rníért hiszünk?" .- kér
dI könyve alcímében a szerző. Pedig
nemcsak azok félé fordul szomjas ér
deklődéssel és rokonszenvvel, akik hisz
nek, hanem azokat is nyomon követi.
akik küzdve, lázadozva igyekeznek egy
minél teljesebb, mínél emberibb világké
pet kialakítani, s ha talán nem jutnak is
el az élet már idézett "hármasságán~"
legmagasabb csúcsaira, de a másik em
ber iránt nyitottakká válnak, figyelmet
szentelnek a "te"-nek is. Alighanem itt,
ezen a ponton teljesíti ki Szabó Ferenc
a párbeszédnek azt a vonzó készségét,
mely eddigi .műveit is mindig jellemezte,
s amely nyitottá, a kor égető kérdései
iránt fogékonnyá tette magatartását, . A'
világ elvárja a keresztényektől; h~
keresztények maradjanak" - idézi köny
ve bevezetésében Camus szavait. De
hogy igazán felelős keresztények lehes
sünk, ahhoz olyan gondolkodókra van:
szükségünk, amilyen Szabó Ferenc is.
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P1LINSZKY JANOS-MAAR' GYULA:
StREML1M

Kinek a. síremléke? Aki önmagáé.'
Akinek nincs titka semmi. Közszem
lére meri tenni testét is, lelkét is. A
boldogtalanoké. Annyira kitakaratlanok,
annyira védtelenek. .• Es a Medve? Sze
retetre vágyik, szeretni akar. De mín
den, minden idegenkedik tőle. Az élet,
az asszony, a pillanat, .,..- még az emlék
is. Lehet-e a boldogtalan boldog, s le
het-e az emlékből valóság? Az egyetlen
ból, amely nemcsak a múltat vagy a
megeshetót idézi föl, hanem a minden
szeretetnek útját, bárhol s bármikor, a
minden szeretetnek útját - a felisme
réstől a meggyalázásig. Aszeretet-sze
retetlenség örök örvénye eL," az önfel
áldozásnak és az áldozat elutasításának
kálváriája. Utólag míndíg megbánt, de
mindig újra és újra ismétlődő, mert
feledésbe ment, embertelenség. Vajon
nem az Istenember sorsát éljük s haljuk
meg naponta, testben, lélekben, lelki-o
furdalásban? Nem ót vallatja minden
!JIegcsúfolt éjszaka, ,melyről azt hisz
szük, az utolsó, és minden gazdagító
vendégség, melyről azt képzeljük, mínd-

'.untalan, 'ám csakhamar kiderül, hogy
nincs több ugyanolyan, csak egyetlenegy.
Es terítünk a vacsorához, és ágyazunk
az éjsza.kához. De rnegszólal valaki a
közelben: "Eresszétek szabadon a ku
tyákat". Es tudjuk, hogy még sok éj
szaka lesz, és tudjuk, h()gY. a vacsora
- utolsó.

Pilinszky János darabja nem a meg
szokott színházat kínálja. Van, aki úgy
wli, a Síremlék is, akárcsak többi szín
műve, elsősorban olvasmány, testesebb
versezet, és nem alkalmas színpadí meg
elevenítésre. Inkább nevezhető azonban
filozofikus példázatnak, melynek ab
szurd logikája mögött nagy érzelmí tar
talékok húz6dnak meg, vagy élőkép
szem allegóriának, mely neoklasszikus
festők kompozíciós rendjét, színek és
formák méltóságtedes atmoszféráját
ilyújtja. Párbeszédei vísszarogottak, sűrí
tettek, már-már közel állnak ahhoz,
hogy retorikába forduljanak, de a köl
tészet sugalmazó és átszellemítő ereje
továbblendíti a buktatókon. Líra, amely
nek verssorai között nincs azonnali,
szabályos kapcsolat, az összekötő, felol
dó bővítések hiányoznak; az olvasónak
-nézőnek kell egésszé formálnia, kiegé
szítenie és hozzáadnía, vonatkoztatnia a
sorokat a mü egészére is, önmagára is.
Pilinszky színháza mindenekelőtt a ben
nünk lerakódó s fel-felpergő képekre,

a 'bénnünk vmegült hangulatokra. vég
letes metaforákra épít, arra a belső

tapasztalásra, ami már bennünk is fel
gyiilt annyi kínból, szennyból, kétség
beesésből,hogy nem kell előttünk min
dent kimondani többé, jobb elhallgatni <

a részleteket, csak a lényeget, a lénye
get... Jelzésból, fintorból, háttérból ép
pen eleget értünk. A szavak itt nem a
nyílt történést fedik, hanem annak
kol)klúzióját. Mivel Pilinszkyt nem is a
vilag, hanem a lelkiállapotok foglalkoz
tatják: mi lesz vele, veled, velünk, ha
ezt meg azt megéltük. megszanved
tük, vagy ha "az életet még el lehetne
rendeznünk, de a léttel nincs mit ten
nünk" - az igazi cselekmény, a szá
mon kért "fejlődés" nincs -rnegjelenítve,
összefüggései rejtekben maradnak, elénk
csupán a végső, kihegyezett konfliktus
kerül, a tételes alaphelyzet. Akinek hiá
nyosak a belső élményei, érzelmi tarta
lékai soványak, aki a maga passióját

. még nem járta meg,,a SíreInIék tömbje
nem fogja mélyen érinteni. A Síremlék
~z is, hasonlóan a többi Pílmszky-da
rabhoz, evangélium-ismeret, lélek-szel
gálat - -azt is mondhatnók, kozrníkus
sorstudat - és megértő emberség szük
séges, Ha híjával vagyunk, hogyan tu
dunk együtt sírni azokkal .:... mínt a da
rab kívánja --, akik számára a lét kár
hozat, a lét a mi súrii éjszakánk? Ami
kor csak magunkat tudjuk meggyászolni,
másokat meg átkozni? Még akkor is, ha
bizonyosak vagyunk abban, semmi sem
utolsó az .életünkben, ha úgy tetszik is,
mindig van folytatás, következik más,
mindig csak az utolsó előtti... Követ
hető ez - követhetetlennek?

A rendező, Maár Gyula meggyőzött

arról, hogy Pilinszky színpadkéPes,
játszható szerző, csak éppen olyan ki
vételes érzékenységű, látomásos művész

re .van szüksége, mint ó. A. többféle
lehetséges megoldás közül az egyik el·
képzelhetőt választotta: nem engedett
szürrealisztikus esábításoknak, és a da
rabot jórészt a r.ealitáshoz, a ténybeliség
hez közelítette, noha nem hagy kétséget
afelől, hogy parabolát játszat, legalább
is egy parabolának általa értelmezett
variációját. Hogy valószerűségét erősítse, i
nyitányként egy angol slágert tétet a
lemezjátszóra a szerelemről, mintha va
lamilyen közhelyet intonálna, s nyilván
ezért is zárja . le zenével a felvonást, a
fináléban a Piramis együttes énekel:
"S~j, szállj, szállj fel magasra..." Ami
a kettő között van: tragédia, Minden
szerelemé, mínden szereteté. Hacsak a
zárókép kórusa - az éneklesbe bekap
csolódnak a szereplők is - és a Medv~
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. nek a közönséget invitáló közbenjArása
szerínt nem adjuk fel nyomban összes
beidegzett bizalmatlanságunkat és nem
tanulunk meg végre bízni egymásban.
hogy higgyünk, hogy szóljunk és élhes
sünk végre emberhez.rönmagunkhoz mél
tóan. Hacsak nem lesz mindjárt késő,
mindjárt, az előadás után, gondoljuk
meg most, míg tart az ének... Nehogy
akkor, amikor már "minden és mindenki

.egyenletesen fehér lesz" - kítakarítva,
meszetve, gyolcsba öltözötten...

Maár Gyula úgy indítja a művet, mint
egy automatizmust, egy zenegépet. amit
majd múködése alatt vesz kontroll alá,
irányítja, kísegítí, finomít ja, tudatosan
fejleszti tovább,. s így a mindjobban
kidolgozott összhatás, egy többé-kevésbé
laza.. struktúra keretei közt és a bíbli
kus hevületú rnotívumutalások révén
olyan asszociációkat kelt a nézőkben,"

amelyek menthetetlenül a katarzis felé
sodorják. Továbbírja a már kinyomtatott
darabot: PilinsZlqr-verssorokkal toldja
meg, a szöveget itt-ott rövidíti, másutt
viszont ismételtet szavakat, mondatokat,
helyzeteket, új szereplőkkel bővíti, a há
rom latorral, akik hóhérmunkára jönnek,
megölni a szépséget, ledönteni a sírt,
elpusztítani minden emléket. Zajok, zö
rejek lépnek múködésbe: a hátunk mö
gött döntik a kapukat, zúzzák. az ab
lakokat, morajlik a tömeg IB .,feszítsd
meg"-et kiált. Mint tegnap, mint ma
is. De mikor kiált egyértelmii, vitatha
tatlan "hozsannát" ? &I feiszárnyal az
ének, és hull az ámen, görnyed a térd,
hogy biztasson: "Hát légyégül is bízzunk
ebben az ígéretben".

A szerepl6k: közül három név. Az el
l!I6 TÖTócsfk M4rié. O a síremWk. A Nő

-szépség és~ olyaA elhit:et;ó

A BBANDENBUBGI VEBSENYElt

Bac4 zene1c4ri m4t1ÚZ'etb&ek allgJla
nem a CBÚcs4Ta vezet a BT4ndenburgi
l'eTseavek* SOTomta. V 4lómn4leg KaTZs
badban találkozott 4. ~TandenbuTgi .6r
gTóllal, é:s 4% Ó feW:6lít4s4Ta fTta $OTO

zat4t, melyet 1721-ben kíUdött el Chris
tian Ludwign4k, 4 her.t;egnek aj4nlH.
Nem legenda, hOmJ (I-s~ daTd;ai
4UtlJli, zenének készültek. Persze, erede
ti Tendelteté$Üklm meuze - túI1l6v., 4
bachi életmű .kivételes ;elentóBégii ci4
Tab;aivá váltak. Mintha ebben 4z egvet
lea sOTozatbllft T4;zolta VOIM meg II ze
ne1QöU6legteljesebb ÖfU1.Tclcépét, melv~en

erővel és intelligenciával, hogy Vanessa
Redgrave-et és a fiatal Tőkés Annát
egyszerre képes 'megídézní, egyetlen test
ben, természetesen egyéniségének hason
líthatatlan színeível. Előbb, Fejes Endre
Cserepes Margitjában is értésünkre ad
ta, hogy túl a sablonokon, a reá kény
szerített típus-szerepeken, jóval többet
ér, mínt amennyire becsülik, hogy sze
repés rendező válogatja: ragyogni tud,
ha kell, gyötrettetni, ha muszáj, és gyó
gyítani, ha hiszünk a vigasztalásban.
Iglódi István Medvéje ember akar lenni
s maradni, de liogy emberszámba ve
gyük, a szeretetét kell tanúsítania. Úgy
látszik, ehhez kevés nekünk a szó, ke
vesek a csodák.' elkopottak az imák és
a vallomások. Más kell döntő bizonyí
téknak. Ölni is kell tudni, áldozattá is
kell tudni válni. A néhol sztoikus me
ditációknak tűnő monológjait is akkora
meggyőződéssel,hittel mondja, hogy nem
tétovázhatunk - a barátunkká kell fo
ga'6nunk, amikor pedig a figurát belső

tű~l, lobogó szenvedéllyel fűti s nö
veszti fel, egy csapásra öneszmélésünk,
öntisztulásunk társává szegődik. Bósze
G1IÖTW Postása üzeneteket hoz, visz,
innen is oda, onnan is ide - egyik
világból másik világba. Leveleket, ame
lyek nem fontosak, feleslegesek mínden-.
kinek. Mi magunk vagyunk fontosak
- mint egyetlen ígéret a megjavulásra.
Angyal1s lehet, hírhozó és hírvivő, tás
kájában a jelenne! és a jövöveL cmlk
egyetlenegy levelet, ajánlottat őriz meg
a táskájában. Erre van írva az a. titok,
amely végső válaszokat és változásokat
ajl\nl, mert így, eddig, ennyire az éle
tünk egyre hiábavalóbb. Lehet, hogy
angyal, de még inkább az élő" lelkiis-
meretünk. HEGYI BtLA

Cf. vi~ voú.lok éppúml helyet 1c4p
nak, mint a máT-m4T purit4n, esz1Wz
telen ocizlatok il (gcnuloljunk csak ti
H4todik bTandenbuTgi VeTsenv Tendkf
vilI et11IsZeT'i1 h.&ngsZeTeléBéTe, melyMl
mégis c.odá14toa váltomto:s:ságú és éT
zékenység'i zenei szövetet alkot Bach).

Ha val4ki végig14pozgat;a II má:sodik
vil4gh4bOTÚ előtti hangveTsenllek ml1
:sorát, döbbenten veheti tudomá:suI, hogy
a BTandenbuTI1Í veTsenyek ;ÓTészl hiá
nVOZWk. O1lnan. LeggyakTabban még 4
sorozat HanruJdik veT:sentl~nek megszó
14U4t4S4TtI v41l4lkoztak 4 kaTmesteTek,
talán mert ebben ti zene1c4T vonós já
~ékCWli mutathatt4kmegképe:s:ségeiket.

• :S. S. Bach: Brandenbul'lli versenyek. (HURga roton, SLPX 11848-10)
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Kivételes eseménynek számított, ha CI
~bbi koncert bármelyike felhang;wtt.
, Manapság gyökeresen megváltozott a
helyzet. A Brandenburgi versenyek SOTO
zata talán a legnépszeriibb m'4sorsz4ma
a .zenekari estéknek, tt.em szólva a
nagy világjáró kamaraegyüttesekról,
melyek olykor egész estét szánnak a
hat mű megszólaltatására. A hanq
versenyrendező szervek és a menedzse
rek: pedig - telismertJe a $OT02J(J,t nép
szeTÚSégét - szívesen ösztönzik a kü
lönböző egyiitteseket és zenekarokat
megszólaltatásukra. Igy aztán napjaink
,.Ii sokféle elöadási gyakorlatwk alakult
ki: egyfelél egy klasszikusan kiegyensv
Iyozott, melyet Otto Kle'T!tperer felvételei
képviselnek a legjobb színvcmalon, má,s
teldl egy nyugtalanabb, mozgékontJQbb,
,mode,.nebb, mely Karl Richter ,es ki
vált Nikolas Hamoncourt lemezein f'tl
gadja el a hallgatót.

A két p6lus között, sz4mtalan árnua
lat létezik. Hiszen még a legspeciali
záltabb lemezgyűjtők sem tudnak P01I.
tosan sz4mot qlini a,.,.61, hány felvétele
jelent meg a Brandenburgi versenyeknek
az utóbbi esztendők során. A Moszkvai
Kamarazenekar 'sötétebb tónusú, nyug
talanabb, olykor a kiegyensúlyozatlanság
érzését keltQ elóad4smódjának épPÚfN
megvannak a hí:»ei, mint MiJ,an MUlIlc
linger együtteséének; nem is szólva az
olyan izgalmas ritkallágoJor61, mint A
magyar Rei1Je1' FriQ1Jes feluétele vagy
August Wenzinger vezényletével a Séhola
Cantorum BasiIie1l$is együttesének kitú
nIS lemezei.

Talán elegen46 enntPt e16re 'bocsátatú
annak bizonyságául, hogy az utóbbi
évek egyikleSNOal71l(&SQ.bb, Zegnépsze:'
riWl fTUIJTIIar lemezének ígérkezett 4
B,.andénbu,.gi ver,$enyek felvétele, l me
Jvel a Liszt Ferenc lt4mar~kcl,.élén
Sá~ Frit17JU.teh6.t (AZ ~'kg14vato'-

pAHRI ZOLTAN: MAGYABOK

Vajoe ld érti meg e Héles világban
a nyakig gombolt fehér ingú, sötét
ruhás rpagyarokat, ahagy idegenül áli..,
nak a tenger partján? ~t, akUt
nem tudják, hol van :PátUs, ~ azt
aem, kivel áll háborúban' a német.
csak annyit tudnak, hogy abbaa az
idegen országban, amelybe kerültek,
megkereshetnek egy tisztességes házra
Yalót. hazaküldhetnek egy vastagyázas
bíeíklít, I a férfiakat nem hívják be
katonának. Van-e valahol fesztiválZSÜl'i,

tabb. együttes és vezetője vett' lemeZ1'e.
Ha összefoglalva a lényeget, egyetlen

szóval' jellemeznénk az új lemezt, min
denekelőtt Azt mondhatjuok eI róla: szép.
Nem kelti az· újdonsÁg döbbenetes ér~

zését, viszont mindvégig- kiegyensúlyo
zott, homogén, érezni, hogya kclrmester,
nagyon vigyázott a hangzás ~nlített
Bégére, s a sz6lamok pl4sztikvs éroénye
sítésére. Ka1'CSú hangzáskép, fi1lOfn, íz
léses tónus születik keze nyomán. A
hallgató 'UfJ1I4n' bizonyos esetekben szí
vesen venne egy Jqesit.e,Iementdrisabli.
Zá.za$4bb, dinamikusabb eIDadást. mely
ben a szenvedélyek nem ilvén kulturált
keretek között ;utnak érvényre. De nem
kétséges: ez ti korhű tolmácsolás! Ma
gunk előtt látjuk ti brandenburg1 herceg
udvarát, amint a meghívottak finom és
elegáns csevegésbe ~ kezdenek egy-egy
fogás után, miközben az udvari, zene
kar halkan, mintegy az előtérbe.,. ját
szódó .események hátterét szolqáltatva,
rövid szünetek közbeiktatásával elá,ad.
;a a hat ve,.senym'Úvet.· A hölgyek lefl1Je'
ző;ük mögé rejtik tölheviiU arcukclt, az
urak finombókokclt suttognak, a zene
pedig sz61, sz61, míg elő nem parancsQl
ják a fogatokat.

Igaz, azóta két és fél század ·telt el,
s ki tudja h4nv megrendit6 kríZis ,.áz
ta meg fl viZ4got. A n,.andenbuorgi ve7'
senllek azonbcmmegszakitás nélkül éIik
,.eneszánszukat., Aki az új magyar fel-,
vételt hallgatja, néht1ny pillanatTa el
;liuzhat azzal a gondolattAl, hOflll egy
sze1'encsés kéz oJ.ukor megálUthatja. az
idő múlását.

Bár . 1<.i tudja. Lehet, hogy éppen az
Q,Z izgalmas, ahogy G "emekml1vek s%em
besill1U!k a múló idővel. ahogy ezek a
ltlz4Jcl7i tovahömpölyg6 id61011/tlmok.ott
haQ1lják jelüket az íg(JZán fI4f1JI 711.11
vet zenei 'S%Ö'Deúben. '••

(It. L.)

amelyik eB a magyar vaill8ágot tudo
másul veszi 'l

Fábri zoltán új ffunje sok tekintetben
kötődik hagycxnáByokhOlZ. LegelsOOor'ban

. saját alkotói módszeréhez marad hű a
reJldezó: islllét irodalmi fOlTist do~oz
fel (Balázs József azonos dmi regé
nyét), az fr6i UeIlem iránti tisztelet
tel, híven .követve gondolatmenetét,
mint valamennyi korábbi munkájában.
Témaválasztása a Vihar, a Körhinta is
a Húsz óra láneolatába illeszkedik. A
megjelenités eszközei ezúttal sem ye.-'
zetnek túl a filmi realiZImIS határain;
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szilárd epikus vázra építkezik:, PQJltos
kristályszerkezetet alkot. Ebben a vég
telenül puritán megformáltságú külső

héjban a mag legalább ennyire egy
szerű: az emberség és magyarság lé
nyege van ott, a szétszakíthatatlan
struktúrában fogva tartva. A film egyet
lenújdonsága - és korszakos értéke
is - ez a lényeg, melynek megragadása
természetesen az író s a rendező közös
dicsősége.

A történet ennyi: egy magyar faluban
aémetországi uradalrnakba, a hadba hí
vott parasztok helyére vendégmunkáso
kat toboroznak. Összeáll tíz 'ember, vo
natra szállnak:, hogy esztendő múltán
gazdagabban térjenek vissza. Eltelik az
év, a vonat hazahozza őket, a férfiak
behívót kapnak. A lényeg azonban nem
a történetben, hanem sokkal inkább az
apró mozzanatokban, a gesztusokban fe
jez.ódik ki. A film szerkezetileg négyes
tagolású - az évszakok. váltakozása
'szerínt - s a gesztusoknak is négy
körét iigyelhetjük meg. E szférák szem
besítik a nézőt az e'zredév során kiala
kult vagy hiedelemmé vált nemzeti ka
rakter valamely vonásával, hogy míto
szokat romboljon, igazoljon és építsen.

Az első kör a munka, a nagy utazás
közvetlen céljának szférája. Amikor el
Indulnak, ettől félnek leginkább. Aztán
megállják a helyüket. Rájönnek, a mun
ka ugyanolyan, mint otthon: az ístál- •
16, a lovak, a föld; van gazdatiszt és
van gazda. Egységbe fogja őket a kö
ZÖS cél, az izzadságukárán megvásá
I'Olható hazai boldogság. Am a boldog
ságnak van más ára is. Mindaz, ami
nem olyan, mint otthon - az apró
mozzanatok második köre - mindaz,
amitől fölébred a honvágy: más ízd a
pálinka, a dohány, hideg á föld, nin
csenek fák a határban, s ahogy Kis
Dani mondja: "Itt még a madár se
jár". Míg az első mozzanatkör azt
sugallja, hogy nincsen különbség a ré
gi és az új környezetük között, hiszen
a munka mindenütt munka; addig a má.
sodik kör már tudatosít bennük bizo
nyos eltéréseket. Igazában mégis a har
madik motívumkör. tágítja ki horizont
jukat.

A tanyára érkezésük első napján két
részre osztják számukra a -világot, sza
bad és tiltott területre. Szabad a kas
tély, tiltott a távolban látható, beke
ritett tábor, ahol francia hadifoglyokat
őríznek. A Föld izolált, csöndes zugából
érkezett magyarokhoz aggasztó titkok so
rozataként jut el a' történelem, a rnoz
zanatok harmadik köre. Először Fábi-
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án András les rá a táborra az istálló
tetejéről, aztán fogoly lengyel asszo
nyokkal ismerkednek meg. Egy éjszaka
lövés dördül, reggelre eltűnik a német
kocsis, s kérdezősködni sem szabad fe
lőle. Más alkalommal lerongyolódott
orosz katonákat terelnek a mezőn, köz
ben egy német katona lelövi szökő baj
társát. Végül pedig - együtt a francia
foglyokkal - közeli légitámadást élnek
át. A hábórú fokozatosan, mind súlyo
sabban. telepszik rá "hétköznapjaíkra,

E három szféra, a munka, az idegen
környezet és a történelem alkotják a
hősök számára teremtett valóságközeget.
Fábti Zoltán úgy szerkeszti meg a
szférák kapcsol6dását és olyan személyek
kel népesíti be filmi míkrokoemoszát,
hogy szemünk előtt egy, a mütaíban
eddig nem volt, nálunk teljesen szo
katlan kép alakul ki á negyvenes évek
első felének valóságáról. Szokatlan, mert
hiányoznak belőle a harminc év során
agyunkba ivóclott történelmi ítéletsffiták.
Először azon csodálkozunk, hogy a né
met gazda nem fasiszta, aztán azon,
hogy nem antifasiszta ellenálló. Ehelyett
egyszeruen: német gazda, aki az ott
honinál jobb körülményeket biztosít por
táján a vendégmunkásoknak; aki lehe
tőségeihez képest emberien látja el a
nála elhelyezett francia foglyokat s a
lengyel nőket; akinek valahol az orosz
fronton elesik a fia, és aki a tüdőbaf

ban meghalt magyar Kon~or Abrisban a
saját fiát temeti; de ugyancsak ei az;
aki néma döbbenettel, a német gazda
nemzeti öntudatáva! veszi tudomásul a
hírt, hogy a háborút el fogják veszí
teni. A magyar gazdatiszt jellemformá
lása szintén finoman árnyalt, sem po
zitív, sem negatív irányban nincs elraj
zolva. Mindenütt ügyelnek a szerzők II
valóság pontos arányaira. A viszonylag
jó sorsú franciák el1enpontjaként látunk
halálosan elcsigázott orosz foglyokat, az
emberölés elől megszökö német katoná
val szemben hidegvérrel mészároló tár-
sát. - .

A legszokatlanabb azonban talán nem
is ez a patikai gondcsságú arányérzék,
hanem inkább a. film történelmi né
zőpontja, a magyarok tudati horizontja :
az alulnézetben megmutatkozó történe
lem. Az. ideológiai képzettséggel alapo
san felvértezett néző hajlamos ide
genkedve és hitetlenül fogadni azt az
elemi tájékozatlanságot, avagy - a fo
galmi ellenpontozás kedvéért - azt a
tudati manipulálatlanságot, amivel a ma
gyarok szemlélik az idegen világot. Fo-

• galrnuk sincs Hitlerről, a fasizmus osz-



tálytartalrnáról, sőt arról sem, hogy a
háborúban ki kinek az ellensége. Kö
vetkezésképpen azt sem tudhatják. mi
volna az osztá1yhovatartozásuk szerinti
kötelességük az adott szítuácíókban, te
hát azt sem; mi okozhatna bennük mo
rálís konfliktust. Ú gy gondolom, kár ar
ról vitatkozni, létezhetett-e Magyaror
szágon bárhol a világeseményektól eny
nyire érintetlenül hagyott falu, hiszen
a hangsúly nem a dolgok megtörtént-·
ségén, a tényhitelességen van. sokkal in
kAbb azokon az erkölcsi reflexeken,
amelyek gesztusaikat motiválják. Azon.
hogy Fábián Andrásné forralt tetet ad.
majd gyógyszert szerez egy lengyel
asszonr kisgyermekének, hogy a· fér
fiak .mind nyíltabban keresik az,
eltúnt német kocsist ; hogy megoszt
ják ebédjüket a francia foglyokkal; hogy
Kondor Abris temetésére papot és ko
porsót követelnek. Történelmi értéktu
dat h,eIyettaz eposzi hősök természetes
morálís igazságérzéke mozgatja cselek
..,.éseiket.

Abban látom a film legfőbbértékét,

hogy következetesen hű tudott maradni
ehhez a szemléletm6dhoz, és mégsem
engedett meg indoktalan gesztusokat.
Amikor a film elején Fábián András
az elkerített táborba szeretne belátni
akkor ebben a szándékban az 'ideg~
világba érkezett ember megismerési vá
gya (a szellemi alapkaland) jelentkezik.
Fábián Andrásné ajándékait az anya
-ösztön motiválja. A kocsis eltűnésekor

a sorsközösség tudatosulása szü! bennük
Iétbízonytalanságot, ami a bombázáskor
fenyegetettség! élménnyé' teljesedik ki.
Ezekhez az alapösztönökhöz járulnak
az asszociációként megjelenő otthoni
emlékek és beidegzódések. s az említett
természetes morális igazságérzékkel

együttesen alkotják a világban tájéko
2Ódás, a cselekvés iránytújét.

Hiba volna azonban azt gondolni,
hogy teljesen hiányzik e tíz magyar
tudatából a tanult társadalmi értékrend
minden nyoma. Legjobban talán éppen
akkor döbbennek meg az új környezet
igazságtalanságán, amikor a francia fog
~ok .között egy papot ismernek meg.
ugy érzik: ha őt fegyverrel lehet te
relni, akkor ez a világ istentelen, és
akkor ebben a vílágban rninden . meg
eshet. Másfelől viszont többször leintik
bigottságáért Kis Daninét.

Részben a tanult értékek irányítják a
mozzanatok negyedik körének számos
cesz1lusát is. E negyedik körben 
Kondor Abris történetén keresztül 
az emberlét és a. nemzeti lét élménye

fonódik egybe.· Kondor Abris temetése
keményítí meg igazán a félénk csapat
geríncét: ellentmondást nem tűrve kö
vetelik meg a halál tisztességét, tudván
tudva: az ember felebarátja sírjánál
önnön életének szerez értéket. Azáltal,
hogy a ravatalt körülállók a halandóság
gal néznek szembe, az idegen temetőben

beléjük hasít a végzetes otthontalanság
fájdalma, és a háborútól fenyegetettség
félelmével eltöltve immár úgy fejtik
meg Kondor Abris álombéli találkozását

. az utolsó magyarral, mínt hazahívó
jelt.. Mindez azonban nem ölt szavakban
teStet, csak benne van az agglegény
Gáspár Dániel mondatában, amikor vá
laszol a gazda marasztalására: ..Várnak
bennünket".' E két szóban összegeződtk

tíz parasztember minden érzése és gon
dolata: a szerzők teremtette új magyar
ság-mítosz, Ez a mítosz természetesen
nem totális igényű -:- elég csak a hősök

tudati horizontjára gondolnunk -, a
választás keretein belül azonban két
ségkívül hiteles. Egy falu ,maroknyi
magyarja kiszakad térből és időből;

túlemelkednek a mindennapok ügyeletes
Igazságain. A minden .esetlegességen túli

.magyarok. Amennyire konkrét az arcuk
verítékével művelt föld, annyira légsze
rün stilizáltak ők maguk. A szó leg
szebb értelmében stllizáltak, ahogyan a
művész csak a megfoghatatlant tudja
ábrázolni.

Am Fábri nemcsak mítoszt teremt,
de rombol is. Filmjének van egy másik
dímenzíöla, másik tudati horizontja ; az,
amellyel a hősöket mi szemléljük. együtt
a rendezővel: a külső nézőpont. Előt
tünk leleplezódnek az apáról fiúra szálló
magyarság-k.özhelyek - ..Még nem ta
nulták meg a népek, hogy a magyarok
kal nem érdemes címborální ~ ma
gyarázza Szabó János. Mert -fi
gyeld meg: mikor győztek magyarok,
melyik csatában, hol ?" - leleplezódnek,
mert Szabó János ajkán hamisan esen
genek. idegenek a film egészétól, . jól
lehet a hős őszintén mondja. Szintén
kettős hatású a zárójelenet, amelyben
a bevonul6k az átvirrasztott éjszaka al
koholgőzös kábulatában eléneklik a Szó
zatot, aztán egy fotográfus megörökíti
őket a vonat ablakában. Fábián András
előtt már talán dereng az apjától tanult
szokás hazugsága (hogy tudniillik had
bavonuláskor a Szózatot illik énekelni),
de a hazafias gesztus mégis a néző tu
datában travesztálódtk igazán, akár a
falra tűzött búcsúfelvétel, amelyen az idő

hajlamos lemosni az arcokról a részeg
séget, hogy csak bizakod6 mosolyt lás-
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SOD az emlékeZet. Mi azenban egyszerre
látjuk a pillanatot és születő emlékét.
Igy aztán, visszamenőleg, a többí almá
riumi kegytárgy hitelére is következte
tünk: egycsallld, egy nemzet történel
mének rekvízítumaira, A befejező kép
sorban végleg szétfoszlanak a hősiesség

mítoszai, hogy helyet adjanak a bombá
zási jelenet záró tablójára való emlé
kezésnek, ahol - repülők és robbanások
zajában - a magyárok árokban mene
kültek, a franciák örömtáncot - jártak,
"egyedül Lyon, á pap ült továbbra is
a ládán. Maga elé bámult, a kereszt
előrecsüngött a nyakából. a haja a hom
lokába, a szemébe hullott." Csak nekünk
van, nekünk lehet, kell hogy legyen rá
látásunk e hármas freskóra; kell egy
szerre értenünk a félelmet, a hozsannát
és a hallgatást. Ezt az egyszerre lét
-mítoszt, magyarság-mítoszt teremtő-

-romboló filmet. Nem közelíthetünk hoz-
zá korlátozott érvényességű kategóriák
kal. nemkényszeríthetjiik bevált sablo
nokba. Fábri Zoltán munkája alighanem
új korszakot nyit a nem-zeti önvizsgálat
Jegyében fogant művek történetében.

Nem tartoZik szorosan a filmkritikai
tárgy~oz, de érdemes néhány összeha
sonlító gondolat erejéig Balázs József
regényéról is szólni. Fábri híven követi
a cselekmény fő vonalát. csupán silrítő

dramaturgiai össsevonásokkal él olykor,

KURTAG-PILlNSZKY·

Hosszú ideig úgy látszott, hO{11l a
század zenéjének meghatározó, egyben
jolytq.thatatlan pillanata volt Bartók
Béla" fellépése és művészi kiteljesedé
se. Halála után jó néhány évig sem a
Kodályt, sem az őt követő islcqla nem
tudott igaz'Íf& nllgy el17/énúéget felmu
tatni, olyat, aki kitereli medréb6l a
~gszokott, egyhangú zenei fol'llamot.

Ma már világosan lát;uk, hogy ezek
nem a stagnálás, hanem az eró(lJIÚj
tés évei voltak. Aztán a fejlődés egy
bizonyos pontján új nemzedékek ;öt
tek, melyek ugvanolyan magától érte
tődő természetességgel váltak eu1'Ópai
vá, mint annak idején Bartók, s ugyan
úgv maguk mögött tud;áka magvar
zene hagvomcíl1yait, mint Kodály. A
legtehetségesebbeknek közös ;ellemző;e,

hogv átérezték: a második világháború
után nem lehet úgv szólni, mint ~nnak

A film szígorűbban, tagoltabban szer
kesztett- az évszakváltozások kiemelése,
illetve a keretes szerkezet által. Kame
rája hitelesebb miliőt teremt: az ábrá
zolás részletrealizmusa pontosabb, -tisz- .
tább Balázs József esetenként modoros
népiségénél. _Lényegesebb különbség,
hogy a rendező kevesebb információt
ad a nézőnek, s így az epikus folyto
n06sághézagai valamiféle homályt te
remtenek (innen az a hiedelem,hogy
a Magyarok fílmballada), ebből eredően
a regény inkább az egyedi konkrétság,
a film a szímbolíkus általánosság hatá
sát kflti. Talán a legfontosabb eltérés:

.a regény túlvezeti a történetet önmaga
keretein, amikor a 16. fejezetben életsor
sokat kerekít le. A film ebben követke
zetesebb, ugyanakkor hiányzik belőle

Fábián András, a kis életeket nyerő,

minden tragikus helyzetet túlélő hős

sorsrajzának lezárása. Balázs József vég
szava azt sugallja, Fábián Andrásban
ölt testet az összetörhetetlen magyarság;
ahogy Gáspár Dániel gondolja: "Ez a
Fábián András, ez sohasem fog meg
halni. .." Osszetörhetetlen, ugyanakkor
kisszerű is ez a lét. Fábri Zoltán 
úgy tűnik - nem akart eljutni a de
mítizálás e fokáig.

BALOGH TIBOR

előtte. Á kifejezésnek új eszközeit ke
resték hát s ami igazán i;zgalmas'cí
teszi váLLatkozáswkat: nemcsak kijeje
zetten zenei inspirációkat vallanak ma
gukénak, hanem szívesen és ered~
nyesen terméken1/Ülnek meg a társmu-

. vészetekből is.
KUTtág György kiemelkedő jelentc5sé

gú. képviselője. ezeknek az új törekvé
seknek. Művésii pályájának jontos ál
lomása a Pilinszky János' verseiTe kom
ponált Négy dal (Op. ll.), mert a
maga szuverén zenei világa ezúttal
ugvanolyan öntörvén1/Ú, hasonló indít
tatású költői képv~lággal találkozott,
melyben nemcsak a szavaknak van
meg a ;elentéstartomcínyuk, hanem
mögöttes, asszocicíciós1"endszerilknek
is. Az Alkohol címu vers például ma
ga is a társművészet, a film eszközeivel
él, amikor az emlékek birodalmából /I

tudat falára fényképezi az egymástól
látszólag független, valójában azonba1l
szervesen összetartozó mozq,ikképeket:

.Xurtág György: Négy dal Pilinszky János verseke. Op. 11. - Bornemissza Péter mon
dasaí. Op. 7. - Hungaroton (SLPX 11845)
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Előhívom a lehetetlent,
egy ház áll rajta s egy bokor,
egy némá, néma állat és
egy nadrágszár a szürkületben,

Az alkoholista képzelgése lenne ez csu
pán? A zene sem egyértelmúen ezt
sugallja. Sokkal inkább _hihetjük a ma
gányos, a lét peremén- álló ember me
ditációjlÍnak, melynek reménytelenségét
enyhíti az utolsó sor groteszk látomá
sa, melynek furcsa vibrálását meste
rien emelik ki a zene eszközei.

Az a végtelen egyszerűség, mely a·
Négy dalt áthatja, ugyanakkor nem
jelent' zenei $zárazságot: Kurtágnak
egyetlen kitartott hang is elég, hogy
az emberlét wagikumát ábrázolni tud
ja. Ez alatt a tragikusan kietlen hang
alatt csúsznak a fúvós és vonós hangsze
rek elnyújtott sikoltásai. Olykor azonban
ezek veszik át a főszerepet, mint az
In. memoriam F. M. Dosztojevszkij cí
mú versre írott dalban. E nyolc sor
ban az énekes· jóformán prózai szerep

-re van kárhoztatva, mégis az az im
pressziOja a hallgatónak, hogy egy nagy
passió evangélistájának szerepét hall
hatja, ez a passió valahol az első ke
resztényü1.dözéseknél kezdődik, s vég
pontja alighanem a. második viláfJhá
ború_ sárga lángqkat kilövellő. haláltá
boraiban keresendő. Ez a nyolcsornyí

A . GyOm LEANYKAR KONCERTJE
.~ CIIDIER

A Muzsika cimú folyóirat a múlt
évben közölte Szabó Miklósnak. a Győri

Leánykar dírigensének cikksorozatát
(Reneszánsz polifónia - egykor és ma).
Az alábbi sorok - az első tanulmányból
- olyan szempontokra világitanak rá,
amelyek régi mesterek műveinek tolmá
csolásában immár alapvetóen fontossá
váltak: "Régi zene elóadásában három
lehett5ség adódik: 1. pontosan követni
a szerző szándékait, 2.' a legkorszerűbb

eszközökkel újjáformálni a művet, 3. az
előadó korát megeIózt5 valamelyik stílus
eszközeivel. interpretálni a kompozíciót
mai hallgató szdmá,.a. E há,.om út kö
zül az utolsó - kettt5s közvetítettsége
miatt - ef11l1'e inkább elfogadhatatlan
nak tűnik, bá,. a koncertéletben • (a
mienkben is) még mindig umlkodik. A
második megoldás megviZágosít6 erejű

előGdást eredményezhet (főleg alkotó
.muuikusok vállalkozásában), de ilyenkor
inkább azt tudjuk meg. hoavan hallotta

."dal", melynek zenei eszközei szinte
zéróra redukáltak, az embe'l'iség "szé
gyenének" döbbenetes erejű megszólal
tatása:

Hajoljon le. (Földig hajol.)
Alljon ,föl. (Fölemelkedik.)
Vegye le' az ingét, gatyáját.
(Mindkettőt leveszI.)
Nézzen szembe.
(Elfordul. szembenéz.)
öltözzön föl.
(Fölöltözik.)

"Csak te meg én" ez a végkicse1U1ése
a Négy dalnak, .. amelyben Ku:rtág
Györgyn~k sikeTÜlt teljesen egyértelmű
vé tenme, hogy a zene nem szükség
képpen mond le hagyománya eszköztá
ráról, ha netán tanul is. az elektroniká
tól, s a humánumot .sem csupasz!tjuk
le, ha elszakitjuk egyfajta romantiku!
hevülettől, s a kifejezésmód végérvénye!
tömörítésével igyekszünk a lényege kö-
zelébe hatolni. .

A Négy dalt Gáti István adja elő, né
hol torkot szorító erővel, átéltséggel. A
kitűnő .mű1,észekből álló együttest Mi
hály András' vezényli. Rendkívül szép a
borító kivitelezése és az ismertető szö
veghez illesztett fényképválogatás. A le
mez technikai kivitelezése viszont néhol
igefJ gyenge.

(R. L.)

Sztravinszkij Gesualdót, Webern Bachot,
milyen az "én Bach fugám«, mi az,
ami a mai komponista~előadót a régi
pályatárs zenéjéből inspiráIta - s nem
azt, amit az egykori szerzt5 stílusának
teljességével reprezentálni akart. Az
utóbbi egy-két évtizedben azonban egy
re szaporodik azoknak az előadóknak és
euyütteseknek a száma, akik és amelyek
a régi zenét eredeti hangzásban pró
bálják felidézni, gondosan utánit járva
a legapróbb részleteknek is. Esetünk
ben zenetudományi kutatómunka és elő

adói fantázia kéz a kézben, előadásTól

előadásra hitelesebb és élőbb produkciót
eredményez. Nálunk ezek a tÖTekvések
kevéssé éreztetik hatásukat. Ebben a te
kintetben főleg k6ruséletünk marad el.
a legújabb külföldi eredményektól. ..

A Győri Leánykar estjén a Zeneaka
démián ÍZelítőt kaptunk ebMI a hiteles
előadási stílusból Monteverdf Sacrae
Cantiunculae (Kis vallásos énekek) cimű,
26 motettából álló művének hallgatása
kor. A mester tizenöt esztendós volt,
amikor ez a kompozíciója megjelent, ~
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-ezért is sokan iskolagyakorlatként emle
getik. A zenetudomány kideritette: Mon

.teverdi zsenije ezekben a motettákban
már érezteti hatását, hiszen technikája
szemben áll az akkori zeneszerzési gya
korlattql. Honnan valók a motetták szö
vegei, mi a tartalmuk? A Bibliából. az
offíciumból. Szent István vértanú, Ilona
antifóMja, Krisztus életéről szóló szent
irásiszövegek (a születés és a' halál
drámai képei), Aquinói Szent Tamás
himnusza (Lauda Sion), MáTia-köszön
tók (Ave Maria, Quam pulchra es). Az
.előadás során egységes, szépen megfdr
mált motetták hangzottak el, érvényesít
ve a karvezető értelmezését: "Az előadó,

aki a szerző által belekomponált arányon
belül, vagy annak túlhangsúlyozásával
csúcspontot formál, szép dallamokat
emel ki. a szöveg kifejezését keresi (az
expresszivitás későbbi értelmében), e ze
ne lényegét érti félre. Lehet, hogy meg
ajándékozza o hallgatóját egy-egy ..nagy..
pillanattal, de I megfosztja őt a kompo
zíció teljességétől." Hozzászoktunk a TO-

o mantíkus felfogású Monteverdi-éTtelme
zésekhez; s a diTigenseket csábítja is
még jó ideig ez, a zeneköltő alkatából
eredá kísértés, ami a legegyszerilbb, hi
szen jóval nehezebb a kottakép mögé
tekinteni, s "megvÍZsgálni minden adatot,
melyo a Teneszánsz Auffiihrungspraxís
-ára vonatkozik": tudományos irodalmat,
ikcm.obráfiát stb. Szabó Miklós példát
adott erre az interpretáci6ra. A karoeze
tó nélkül megszólaltatott Monteverdi-cik
lus szólamainak kiegyensúlyozott hang
zásával, "egymásmellettiségének finom
tagolásával", határozott indításokkal (az
egyetlen tévesztés is a kóms erősségét

igazolta: azonnal visszataláltak a helyes
mederbe) "kárpótoltak" a romantikáért,
ahoutian költői remekműveket hitelesen
megszólaltató kiv~lasztottak a sokféle
előadói téuedésért,

Kalmár László '4 legjobb mai kórus
művek szerzőinek egyike. Motetták ci
múkompozíciójáról ő maga mondja:
"Szeretném, ha a két kiszámíthatatlan
rajzú dallam kiszámított, szimultán já
téka Európa nagy találmánya, a tiszta

.ellenpont, a vonalvezetés hajlékonysága
kárpótoIna az eszközök puritán egysze
TÚségéért." Kezünkbe adja kilenctéte
les kórusművének zenei kulcsát, s fel
hívja figyelmünket kompozíciós eljárá
sára: kétszólamú miniatúrökről pan szó,
hagyományos feldolgozásban. Van benne
a reneszánsz szigOTÚságából,amely éppen
törvényeivel enged utat 4 költői fantá
ziának. A Szentírás. és a liturgia a szö
vegek forrása (In illa, Regnum meum,
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Círcumdederunt me, Ecce lignum stb),
amelyek töredékes felbukkanásai a cik
lusban az emlékezésnek (a liturgia kor
szerű értelmezése!), a benne élésnek
olyan váratlan pillanataival lepnek meg,
mint mikor egy költő az önmagában épí
tett világot színte percenként fogalmaz
za meg anélkül, hofry gondolna a forrá
sokra. A 'források pedig éppen azáltal
források, hogy már beleáradtak, s belül
ről öntözík a teTmÓ k~et. Azzal cl

finom "rá~ajlással", af~yan Szabó
Miklós megközelttefte a kilenc motettát,
s ahogyan megteremtette 'k6ms és diri
gens kapcsolatát, feledtette velünk a mű_.
'vek nehézségét: a könnyeds~g és az egy.;.
szeTÚség lett emlékezetes élményiLnk.
1II!utat6s darabok Rossini. Három vallá
sos kórusa, s hogy nem lett hivalkodóan
csillogó a győriek előadásában (szélsősé

gesen Tomantikus), megint o csak -iL kar
vezető érdeme: Szabó úln/ tiszteli a mű

veket, ahogyan; tisztelni kell. (Enélkül
még Tomantikus műveket sem'lehet hi
telesen tolmácsolni.) Rossini nem tarto
zik abban az értelemben vett egyházi
szerzők közé, ahogyan az egyházzene fel
ismerhető sajátságos kritériumairól. Az
izzó o romantika azonban nem nélkülözi
az ünnepélyességet az' ő esetében sem. A
három vallásos tétel meglehetósen bo
nyolult keletkezéstörténete a szerző al
kotói kCJJ"szakának egy Tészletére is fényt
vet, történetesen az 1830-1845 közé es6
időre. Rossini saját maga kérte fel 4
$zövegírókat (Goubaux, Hy. Lucas, L.
eolet), hogy a három fő erény teológiai
foglalatát adják verseikben. A két ko
rábban meglevő zenei tétel (természete
sen más szöveggel) kiegészülve -4!gy har
madikkal, a szeretetről sz61ó imádsággal,
éppen a szövegi együvé tartozás révén
lett egységes, bár zenei stílusuk eltér6.
A fiatal zenetöTténész. Grabócz Márta
irja a harmadik - kétségkívül legszebb
- tételről: "... az ima formájában el
énekelt *szeretethimnusz« nemcsak Ros
sini utolsó remekmű?)einek, a rOmanti
kus nagyoperák szertartásos és imatab
lóinak méltó testvérdarabja, hanem szer
kesztését, stiláTis leszűrtségét tekintve is
mestermű". A Három vallásos kórus
zongorakísérettel hangzott el. A rendkí
vüli képességű Győri Leánykar azt a
hajlékonyságot és kultúrát reprezentálta
(kitűnő szólistájával), amely nem csupán
ének-felkészültségük magas fokára, ha
nem a századok zenéjében tapasztalt stí
lus-jártasságukra is vall. Az ÍZléses

.mértéktartás, a koncentráló képesség
még inkább emeli rangját a határokon



túl is ;ól ismert egyilttesnek. Dícséret
illeti Komlós Katalin elegánsan muziká
lis zongorakíséretét.

•
Az André Chénier cím'Ú Giordimo Ope

ra eimezerepét március 30-án az Erkel
Színházban Gaetano Bardini olasz teno
rista énekelte. A már tőbb hón4ppal ez
előtt felújított ope-rát, tísztán hazaiak

.előadásában, e sorok írója nem látta.
Bardini ebben az előadásban olaszos
temp6jával, sajátságos frazeol6giájáva!
hangjának szépségével atmoszférát te~
remtett. s a különben más művekben
is. remeklő Miller Lajost (Gerard), Hor
vath Esztert (Magdalena) 'ez a sajátsá
gos tempó még tündöklőbbé tette. Bar
dini azt érzi legjobban, ami GiÓTcla.no
(s á.ltalá~an az olasz opera) "nemzeti"
tula,donsaga: a bel cantót, a sokszínű

zenei leleményt. Giordano stílusát itt
bár Puccini hatása alatt állt - nem

a széles dcillammotfvumok, hanem a fel
vett ~S mlil1s elejtett ötfe~k határozzák
mQg. (Ebben ta14n .R. St1'itiL'S'Shozhason
Ut.) Mindez iokozza a mű enekelhető
ségének néMZsegi fokát, 'konce1itriilt
pontossdgot, tqk~etesseget k<lvefel: dó:ra
bokból kell egy egész doml}ot its$zehcw
dani, hOfjy a Tészletekis tiItu!ököljenek.
Az imént az opera leghálásab!J szerl!Pei
"ől esett szó. De ne essünk végletbe. A
sok részcselekménlIt összefogó, idcThen is
arányos' felvonások "miniatűrjei". kóru
sok és mellékszereplók nélkül aligha ra
gyognának a főszwrepek, s egy-egy disz
ponált epizódfigura jelentősen meghatá
rozza a mű sorsát. Ezekben az apró sze
repekben találjuk meg a legfinomabb
hangulatokat. (S talán ezek kidolgozat
lansága is az oka, hogy annyi vád érte
az opera hazai premierjét.) Giorcla.no
nem harsogó művész, s az André Ché
nier sajátságosan pasztell-színekre ala
pozó művész belső világát tükrözi. A
költő figuTája inkább a művész-sors 1'0
~ntikus helyzetét sugallja. Tragédiája a
muvész tragédiája, aki nem láthat tisz
tán a bonyolt~lt helyzetben, hiszen zse
nije "hajtja". Giordano a francia f{)rra
dalom reális társadalmi világában moz
gatja hősét, aki a szerelem és eszméinek
útvesztőiben ellentmondások közé kerül
ve éppen annak lesz áldozata, amelyről

(a valóságos költő) életében így vallott
miközben a szekér a vesztőhelyre vitte;
"Volt valami mögőtte". Megkérdezhet-·
iiik: miért ez a téma vált legfontosab
b6 (legsikeresebbé) Giordano életében?
Talán mert az etgyénien újrafonnáÚ
költő alakjában az elejtett régi, s a ke
resett új csap őssze (nem látvdnyosan),

va~amiféle belső nosztalgiával, az új kort
beJe.lentők ösztönös bizonytalanságával?
("Ú,gondolatokat váltson -a régi ritmus"
- írta a forradalmi költő.)

Az Operaház művészei közül még a
Madelant éneklő Komlóssy Erzsébetet
Rozsos Istvánt (a besúgó szerepében)
említenénk, akik felnőttek a ./őszerep

lők .mellé. A többiekból mintha az
éneklési kedv, a hangulatteremtés
igénye hiányzott volna. A kórus re
m~kelt, ~ ze'!ekar - Bolb~ritz Ta
~s vezenyletevel - csillogoan, még
Ul

w
mértéktartóan töltötte be a kísé

ro szerep ét.

•
A Zenés TévészínMz EHéel Hunyadi
László dmú operdjdt mutatta "e. Amint
a rendező, Vdmos László elmondta nem
kis gondot okozott a sze-replők ' kivá
lasztása, hiszen megrögBött képek élnek
a nézóben egy-egy kules/'ÍOUráTÓl. A
Vcí~ztás kiválóan sikerült, s a pró
z/JÍ és Qi)emi sziftészek smnllltán je
lenléte megoldotta a nehéz,Mgeket. A
pergő, S'Íiritett (tehát 1eurtított) cselek
mény, az alakok természetes mosgá.sa,
b'efdW 1cépe~ OI'glmVlllósd4Pgá avat
ta az elátRUst, hOmI ti képernyőn meg
történt a csoda: ott 'Voltunk Temesvár
termeiben, Budún és Nándurfehérvárott.
Az ilfúzi6keltés l!Téntte volt az előadá.s

na~, és seflÍtett megétnillet,CJmi külön
ben is a történelem -volt. A rendezés
kitágította a lehatároltképmezőt.

Az ismerettérjesztésben sem lehet kö-
t Zömbös az ilyenféle módszer, főleg a

jiata.lok számára. (OTÜlnénk, 1J4 ezzel a
céllal is megismételnék a 'televíziós
programban.) A szi'l'lészi teljesítmények
közül kiemelkedő Benedek Miklós V.
Lászlója. Aki eddig nem ismerte en
nek a folyton gyanakVó, a maga félszeg
ségében alattomos királynak a jellemét
most megbizonyosodhatott Arany Jáno~
balladai jeZlem~ésének igazságáról. Pal
csó Sándor hangja, beletestesítve a já
tékba, telitalálat. Dicsérnünk kell Sár
'Váry Győzá alakítdsát (Hunyadi László)
aki Simándyt6l "vette kölcsön" a han~
got, Temessy Hédi Szilágyi "Ji:rzsébetét
(Horváth Eszter ragyogó koloratúrájával)
Menszátor Magdolna Gara Máriáját
(Kincses Veronika énekelte). Jó megoldás
volt az egyes részeket (felvonásokat) el
választó egy-egy kép, amely korabeli
vármetszeteket ábrázolt. A karmester
Medveczky Adám volt. A tőle measzo
kott lendülettel vezényelt, sokat adva a
megformálás pontossáf1CÍ1'a.

rora SANDOR

353



Tájékoz6clás

A :KULFOLDI KATOLIKUS KöNYVKIADAS
ŰJDONSAGAIBOL.

A Szolgálat 35. száma ,,211 is munkálkodom"
mottóval jelent meg, s anyagát a munka és
az élet témája köré épiti föl. M.-D Chenu
a munka teológiájával, Morel Gyula a munka
szociológiájával foglalkozik. Rendkivül izgal
mas témát dolgoz fel tanulmányában Al
szeghy zo\tán, amikor a munkát úgy elemzi,
mint a megváltás folytatását. Sántha Máté
Marcel Gallóról, a francia származású, szent
életi!. munkásemberröt rajzol rendkivül von
zó, emberi portrét. §zokás szerint megren
dítő és tanulságos, az emberi helytállás hő

sies példáIt kináló leveleket kö~öl a lap a
missziókban dolgozó papok és nőv~rek életé
t(ll.

A 36. szám mottója: ,,:en vagyok az út". (
'A bevezető elmélkedés és tájékoztatás segft
eligazodni a szám tartalmában. A folyton
változó életben és a meg-megújuló .erkölcsi
normák között a keresztény embemek és a
keresztény tannak ls bizonyos mértékig fej
lődnie, változnia kell, legalábbis annak a ré
tegnek, mely korhoz kötött, mely alá van
vetve az emberi természettel járó következ
ményeknek. A napi életben, a hétköznapok
sodrában megmaradni Krisztus elkötelezettjé
nek - ez a keresztényi élet' lényege, s ebben
a vonatkozásban ad tanulságos anyaget a
Szolgálat. A bevezető tanulmány Jean-Marie
Aubert professzor könyvének egyik fejezete;
lényegét körillbelül így foglalhatjuk össze:
csak teljes emberségünk mozgóSításával vál
hatunk Isten gyermekeivé. Mai problémákkal
foglalkozik p~pai Lajos és Rácz György ta
nulmánya: mindketten a keresztény erkölcs
tan fejl6désének lehetőségeit kutatják és nyo
matékosan hangSÚlyozzák, hogy e fejlődésre

szükség van. Nagy ",Ferenc "Az ,új ember'
élménye és küzdelme" címG írása pedig
azt bizonyitja, hogy a keresztényi élet nem
ismeri. a megállás és a megn)'Ugvás gondo
latát, a megtaláIt bizonyosság arra kény
szerít, hogy szüntelenül újrakezdjük életünk
felépítését, hogy mindig többre és jobbra
törekedjünk. Gazdag e szám "Eszmék és ese
mények" rovata, s szokás szerínt igen érté
kes a könyvek szemIéje.

Puskely Mária: AviIa! SzeDt Teréz (Róma,
1977). Avilai Szent Teréz az egyik legmoder
nebb szentje egyházunknak.. Sokszor halljuk
a panaszt: mintha csökken6ben volna a
szentek kultusza, a század racionális em
bere inkább kételkedik csodatetteikben, mínt
ösztönző példát lát bennük. Am Avilai Szent
Teréz hősi élete ma is tiszta fénnyel ragyog,
ösztönzöje az emberi gondolkodásnak. Pus-
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ke1Y Mária igen szépen megírt könyve nem
a szent "titkát" igyekszik megfejteni. mert
véleménye szerint.sokkal ésszer1lbb, ha nyo
mon követjük megpróbáltatásokban oly gaz-o
dag hősi életét, s máris magától értetődő

természetességgel Jelenik meg el6ttünk máig
gazdagító és eszményeket adó lelkisége. A bő

séges és mindvégig a források teljességéD
alapuló életrajz után rövid kis fejezet kö
vetkezik "Avilai napló" eimmel, metyben egy
mai hivő járja végig Avilai Szent Tezéz éle
tének nyomait, majd "Avilai Szent Teréz
az imáról" címmel egyre mélyebben hatol
hatunk a szent lelki életébe. Jóllehet - és
ezt nem árt újra hangsúlyoznunk - Aviliú
Szent Teréz nagy hatást tett irodalmunkra
is, a róla szóló magyar nyelvd irodalom
nem bőséges. (Lapunk 1977 februári számá
ban közöltük Belon Gellért tanulmányát á
szentröl.) Puskely Mária könyve ebbeii- a vo
natkozásban is örvendetes . és értékes gya
rapodást ~elent.

JAUes Ferenc: Tanuljunk ImAdkozn1 (Prugg
Vertag Eisenstadt, 1977). A szerző lelkipász
tori munkássága során eszmélt arra, hogy
szükség van egy tömör, világos, mtndenkí
számára érthető összetogtatásra, melyben az
lma lényegéről és módjairól van BZÓ. nyen
olvasmányoknak szánta érzésünk szerint alap
vetöen fontos könyvét. E műben "nem Isten
teVékenységéről van szó - írja bevezet6jében
a szerző -, hanem arra figyeljünk, milyen le
gyen az ember magatartása Isten keresésében".
Röviden összefoglalva a könyvecske mondaní
valóját, arra a meggy6ződésre juthatunk,
hogy különösen az ima különféle módozatait
tárgyalja alaposan Jálics Ferenc, s nem
hallgatja el' az imádkozás során felmertilő

nehézségeket sem. A jöv6 társadalma és az
imádság kapcsolatát tárgyaló fejezet, mely
különben abból a nagyon fontos felismerés
ből indul ki, hogy az egész életnek kell
ímává Változnia, leginkább aual ragad meg,
hogy újrs meg újra az emberi alázat gon
dolatát hangsúlyozva figyelmeztet: a jó ima
voltaképp a Lélek ajándéka, imádkoznunk
kell hát kegyelméért.

,J0Béf A. Jungmann: A szentmise (Prugg
Verlag, 1977). Az alcíme szerint "történelmi,
teológiai és lelkipásztori áttekintés", mely
Sántha Máté kiti!.nő fordításában jelent meg,
a liturgikus irodalom egyik legjelent6sebb
könyve. Bámulatosan gazdag történelmi átte
kintést ad mindenekelőtt a szentmise struk
túrájának fejlődéséről. PáraUanul izgalmas
fejezetekben ,szól az első keresztények eueha
mztiájáról, majd arról, hogyan változott ez
az ősi forma az idők folyamán. A könyv
második részében ;,Az eucharisztikus áldozat
teológiája" eimmel ugyancsak a történelmi
folyamatba . ágyazva tárgyalja a szerzö a
szentmíse-áldczat fogalmát, a cselekmény ösz-



-.etl!vlJit s általában a. szentmise értelmét b
értékét. A könyv következ(5 részében ("A
I4turgikUs forma") a szentmíse mai formá
JAnak kialakulásáról rajzol ugyancsak izgal
mas, történetileg a legapr-óbb részletekig meg
alapozott képet, majd "A mise lelki és lel-

ZSINATUTANI bTELMEZO K1SSZOTAB
A-Z-IG

PIETIZMUS. (A latinban: pietas ==
jámborság.) Egyháztörténetileg piétiz
musnak nevezzük a protestáns egyháza
kon belül a XVII. század végén fellépett
irányzatot, melymegelégelve a vallási
harcokat és hitvitákat, jáInborsági cse- •
lekedetre helyezte a hangsúlyt. Sokan
minden egyházi szervezetet és jogi sza
bályt elutasítottak, és ezzel kaput nyf
tottak .szekták keletkezésének. A protes
táns pietizmus a katolikus egyházra is
hatással volt, és kedvező légkört terém-·
tett bizonyos ájtatossági gyakorlatok el
terjedésének. Ma a katolikus egyházon
belül píetízmuson rosszalló értelemben
azt a fajta vallásosságot értjük, _ mely
egyoldalúan csak bizonyos konkrét
"erénygyakorlatokra" és "ájtatossági for
mákra" helyezi a hangsúlyt, anélkül,
hogy egész életét Istenért kötelezné el.

PLANETARIS. (A Iatínban: planeta ==
bolygó.) Planetárison azt értjük, hogy
"BZ egész földkerekségre kiterjedő". Ma
gyakran halljuk a kifejezést, hogy a
világ politikai és .gazdasági vezetőinek,

de a nagy eszmék (pl. kereszténység)
hordozóinak is "planetáris méretekben"
kell gondo}.kodniok.. .

. PLURALIZMUS. (A latinban: plus 
több.) Emberek, illetve embercsoportok
jógos többfélesége, valamilyen egységes
és egy célra tórekvő közösségen belül,
Igy pl. "planE;!táris méretben" beszélünk
az emberi fajok, nyelvek, kultúrák sok
féleségéröl az egységes embercsaládon
belül. Társadalmi vonatkozásban beszél
hetünk az emberek felfogásbeli, világ
nézeti, műveltségí, vallási többféleségé
ről valamely országon belül. Az egyház
ban pluralízmuson értjük különbözö fel
fogású és stílusú keresztények békés egy
más mellett élését, a mennyei Atya csa
ládjának, az egyháznak egységes közös
ségében. Teológiai pluralízmus is van,
sőt szükséges, mert éppen a küÍönböző

kipásztort oldala" címmel korunknak a szem
míséveí kapcsolatos leggyakoribb kérdéseit
veu! sorra. s ugyanakkor a gyakorló lelkt
pásztoroknak ad nélkülözhetetlen útmutatást
Dlindennapos munkáj\1khoz.

felfogások egészséges vitája biztosítja a
teológia fejlódését.

A pluralizmussal két véglet áll ellen
tétben. Egyik a harc és az intolerancia
(türelmetlenség, egymás el nem viselése).
MáSik az uniformizálás (= egyöntetűség

megkövetelése). . Utóbbit nevezzük
"gleichschaltolásnak" is, a nemzeti szo
cialista Németország rossz emlékű ki
fejezésével..

PNEuMA'Í'IKUS.. (A görögben: pneu
ma . lélek.) Keresztény szöhasználatban
Pneuma névvel a Szentlelket értjük.
~,Pneumatikus egyház": a Szentlélek ha
tásártl:, az .ó vezetésével .múködó. Ro
kon a "karizmatikus" fogalommal.

POLARIZACIÓ. CA görögben: palosz
= sark. Ebből a fizika nyelvén: pola
rizáció - sarkítás.) Ellentétes vélemé
nyek robbanásig éleződött IeszültSége. A
zsínatutání egyházban fmeg a konzerva
tív és progresszív felfogások polarlzá
ciójáról szoktak beszélni,

PoL~MIAi POLEMIKUS. (A' görög
ben: poleme6 = harcolni.) Egyh~ sz6
használatban kiélezett, szeretetlen vitát
jelent: akár különböző hitvallású ke
resztények közt (hitvita), akár az egyhá
zon belül is különböző felfogású teoló
gusok vagy hívek közlat.. Ha a vita a:l:
ellenfél személyét és rneggyőződését tisz
teletben tartja, nem polémiáról, hanem
dialógusról beszélünk. "Polemikus teoló
gia": olyan teológiai érvelési mód, mel,.
valóságos vagy képzelt ellenfelekkel
szemben, szenvedélyes elfogultsággal
küzd; nagyobb fontosságot tulajdonít az
elválasztó, semmint az összekapcsoló vo
násoknak. .

POLIGENEZIS; POLIGENIZMUS. CA
görögben: pollüsz = sok; genezis = ere
det.) Embertani és teológiai szakkifeje
zés. arra az elméletre, mely szerint az
emberiség nem egyetlen emberpártól
származik (monogenezís), hanem a föld
különböző pontjain egymástól fúggetle
nűl tűnt fel.
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POZITIVIZMUS. Olyan irány, mely
csupán a "pozitív" tudományok leírható;
mérhető, számokkal és adatokkal iga- o

zolható eredményeit és összefüggéseit
ismeri el, - de mit sem akar tudni
azokról a kérdésekről, amelyek a tapasz
talati világori túlra utalnak (a világ oka,
célja, a lét értelme, végső soron maga
az Isten). Ellentétben áll tehát a meta
fizikával.

PRAGMATIZMUS. (A görögben; prag
ma = gyakorlati tett.) Oly életfilozófia,
mely mindennek értékét 8.ZQn méri le,
hogy hasznos-e; nem pedig, hogy igaz-é,
Jó-e, erkölcsileg helyes-e. A \ vallási
pragmatizmus azt jelenti, hogy a vallás
ban is csak a hasznosságet nézi: jó befek-
tetés. mert megnyerhetjük vele a más
világot, ha egyáltalán van.

P.RE.')BlTÉRIUM. (A görög és latin
egyháü nyelvben: presbyter = főÍszenteJ.t
pap.) A "pr~bit'riv.m" szó szerínt p~pi
testületet jelent. A korábbí egybá~i szö
használat csuPán építés;leti vonatkozás
ban ismerte a szót: így nevezte nagy
templomokban (főleg székesegyházakban)
a papságnak fennu.rtott· részt, azaz a
"szentélyt". A Zsinat megújította a szó
eredeti értelmét: ~ egyh4zmegye pap
jainak közössége s~ját püspökük olda
lán. Az építészeti presbítériumok a li
turgikus reformmal kapcsolatos temp
lomtér-átrendezések során nagyr~zt meg
is szííntek. Protestáns nyelvhasználat
ban a gyülekezet által megv~t
egy~Ö7.6égi tanácsot hívják presbité
riumnak; presbiternek pedig a hivata
losan megbw>tt egyházközségi vezetőket,

Jelkészeket. Presbiteriánus ewháza.knak
nevezik azokat a protestáns egyházakat,
amelyek nem ismerik el a piispöki, azaz
"episzkopális" intézményt, hanem az
egyházr vezetést a prespiterek testülete
végzi.

PRI:MÁ'1'US. (A latinban: prim1fS =
elsö.) . Altalánosságban főséget, elsőséget

jelent, mint például ebben a 19fejezés
ben: "A szerétet primátusa". Leggyak
rabban azonban, mínt teológiai szakki
fejezést használjuk: így nevezzük a ró
mai pápa főségét a katolikus egyházban.
Ez a főség nemcsak tiszteletbeli elsőség,

hanem joghatósági. Azaz: a pápa - elv
ben - minden keresztény hivő közvet
len lelkipásztora, akit Intézkedéseiben
semmiféle "szolgálati út" nem kötelez.
ci a világ püspöki testületének feje is;
hozzájárulása nélkül e testület össze sem
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hívható és nem határozóképes, kivéve
egyetlen esetet: magát a pápaválasztást.
A pápai primátust már az ősegyház is
elismerte, gyakorlási módja azonban a
történelem során sokat változott. Az I.
vatikáni zsinat (1870) dogmaként mond
ta ki a primátust, és a pápai hatalmat
az abszolutisztikus (parlament nélküli)
monarchíák míntájára tekintette. A II.
vatikáni zsinat szükségesnek látta hang
súlyozni, hogy a püspökök is isteni jo
gon vezetik az egyházat, és a pápával
együtt közös testületet alkotnak. (Lásd
a Kollegialitás címszót.) Hangsúlyozta
azonban, hogy e kollegialitás semmit
sem vesz el a primátus korábbi értel
mezéséből.

A primátus nem azonos a pápai té
vedhetetlenséggel (lásd 'az InfaHibilis
cfmszót), de mindkettőt egyidejűleg

mondták ki dogmaként.

RACIONALIZMUS. (A latinban: ratio=
értelem) Az a felfogás, mely egyedül
az értelmet tekinti az ismeretek forrásá
nak. Szélsőséges :formája tehát csupán
ész-vallást" hajlandó elfogadni: ezért
~hí~tja a l$Y~latkozta1;;\st, a szerit
írást (Biint Isten üzenetét, nem mint
kultürtörténetí emléket), és elutasítja az
egési természetfeletti (transzcendens) vi
lágot. Van azonban a szónak jó értelme
is. A ZBÍnatutáni teológiai vit4k sorén
ugyanis nem egyszer "racipnalistáknak"
neveztek ~lyan teológusokat, akik (mint
pl. Karl Rahner), a keresztény hitet első

sorban °az értelem fényénél akarják kor
szert1en bemutatni a mai embernek. Ter
mészetes, hogy az ilyen "értelmes" hit
nek is életté kell válnia; nem relaedhet
meg az üres okoskodásnáL Nyilvánvaló
az is, hogy az emberek különböző

pszichológiai adottságúak. és ezért olya
nok is sokan vannak., akiket nem "ra
cionális" érvek' vezetnek el Istenhez. ha
nem személyi ráhatások vagy benső él
mények. Ilyenkor is szükséges azonban.
hogy minden ..nagykorú keresztényben"
a hit ,.ésszerd. meggyóződéssé" váljék.
(Róm. 12.1.).

REFORMIZMUS. (Nem azonos a refor
mációval !) Olyan szellemi magatartás,
mely nemcsak nyitva áll a refonnok
előtt. de azok megvalósítását sürgeti. Ne
vezik progresszív (= haladó) magatartás
nak is. Szélsőséges reformistáknak 
rosszalló szóval - azokat nevezik, akik
semmi érzéket sem tanúsítanak a régi
értékek iránt, sem nem hajlandók tu
domásul venni, hogy sok ember nehe
zen tudja befogadni az újat.



REHABILITACIO. (A latinban: re =
újra, habilitás = alkalmasság.) Összeté
telben: "Az eredeti állapot helyreállitá
sa". Közismert jogi és egészségügyi ki
fejezéS. A zsinatutáni teológiában Jézus
megváltó művéről mondjuk, hogy "re
habilitálta" az embert: vagyis jóvátette
azt, amit a bűn elrontott; Visszaadta az
istengyermekség kegyelmét.

RELATIVIZMUS, RELATIVIZALAS.
(A latinban: relatio = viszony, függés.)
Relativizmus. az a nézet, mely szermt
nincsenek abszolút, mínden időre és mín
den emberre érvényes igazságok és er
kölcsi sZabályok. hanem mindezek az
igazságok korok és egyének szerínt vál
tozhatnak. teh(l~ "függenek" biZOnyos
körülményektől. Valamely ig~ot ..re
Iatívízální" annyi, mínt abszolút érvé
nyét kétségbevonni. A relativizmus mín
denesetre téves, amikor elvileg tagad
ja absZCj>lút ~ágo.k létezését. Az er
kölestanban relativizmus volna, ha val.$i
tagadna olyan alapvető erkölcsi elvet,
mint például az él-et tisztelete. A gya
korlatban viszOnt előfordult, hogy a hi
vatalos egyház qlaga is ..rel~vUálta"
korábbi elv,i áJI~l),tját: így pj.dá\lla
pogány vallások megMlésében. R,égeb
ben e vallásokat és azok minden kultu
szát, -rítusaíkat önmagukban véve rosz
szaknak és bűnösöknek minősítette. Ez
zel szemben a zsinat, a nemkeresztény
vallásokról kiadott nyilatlwzatában, e
vallásokban az Istent keJJe.,(J embElri s~
lern tapogatőzásaít, és Isten felé v~tó

előkészítő utat lát.

RESSENTlMENT. (Ejtsd: rösszanti
rnan, A frandában resSWltil" = él"Zéh'
nyen vísszaemlékezní.) l'süct1oIQgia;. mű
szó: így nevezik azt az állapotot, amíkor
valaki egy régi sérelem emlékét nem
csak nem tud.j<l., de nem is akal"ja fe
lejteni, mindig qjra felid~ és s7.inte
lelkében melengetí, Okumeníkus vonat
kozásban így nevezik azt a magatartást,
amikor egyes egyházak még ma is fel
háD.Ytorgatják a sérelmeket, amelyeket a
történelem során egymástól el kellett
viselniök.

Rl1SzEGYHAZAK. (Lásd: helYi egyhá
zak.) Az. egyetemes egyháZhoz tartozó,
területileg egységes katolikus közösségek,
(például: "magyar egyház'")

REZIGNACIO. (A latinbán : resígnare =
megsemmisíteni, visszaadni, valamilyen
veszteséget "leírni".) Valamely küzdelem
reményvesztett feladása. Bár jelentése

szerint minden csüggedtségre alkalmaz
ható, mai egyházi szóhasználatban azok
kal kapcsolatban ernlítík, akik a zsinati
reformok késlekedése vagy elmaradása
miatt csüggedtek el. Ily értelemben hasz
nálta e szót az a kiáltvány, amelyet
1970-ben 33 neves teológus írt..alá "Az
egyházon belüli rezignáció ellen".

RIGORIZMUS. (A latinban: rigor = szi
gor, keménység.) Indokolatlanul szígorú
lelkiélet és lelkivezetői magatartás, Rlely
nem ismer kíméletet az emberi gyenge
ségekkel szemben. Lélektani hátterében

.többnyire aggályosság és benső félelem
áll, egybekötve humorérzék hiányával.
(Lásd, a Janzenizmus címszónál is.) Ri
gortsta: aki ilyen magatartást tanúait.
(U:gyaninn~n származía a "rigorózus",
azaz mogorva jel,ző is.)

RITUALIZMUS. (A latinban: rítus =
vallási szertartáa)" R0S5zalló értelmű saé,
maly a rít~bt s~Yo.W apr6\é~
egyhlW. előí~o~ t41wngéllét j~lentj,. A,

. katolíkus egyházb~ a reformáció ellen
hatásaként. burjwott et Merev egyön
tetlíBéget (= uniformitást) haaott sza..
vakban. ~ a ~sebb JnPZdulato~~
is. A lituriía (= nyilv~os istentisztele:nJ
ez által elveszítette életközelség~ és
elveszítette idegen kul1.úrákhóZ való al
kalmazkedó képességét. A Zilinat elindí
totta a lituntikus ~f9.rmQt, de első
eredményei .,után a reformot ismét új
rituaHzmU8 kezdt elnyelRi. A ritualiz
mussal 16n~~n azppos értelmű a
"Rubricizmus"~ is. CA l.~tinQan: r:ubrtc/\
- rovat.) EWházi nyelvben: valamely
rítust szabálYozó előírásOk egy-egy pont
.ia.

SENSUl\4 FIDELIU:M. (a latinb~n:.sen
9U.S = érzék: fidep.s = bívŐ.) A keresz
tény hívek ,:hii,-érZél&". A bennük mű
köd6 Szentlélék világosságával, saját· jó
zan eszük, keresztény meggy6z9d.ésük és
élő hiiijk alapján, szokatlan fogalmazá
sú, újszerűen hangzó tanításokról álta
lában meg tudják ítélni, hogy azok össz
hangban vannak-e az evangéliummal.
Részben hasonló kifejezés a. "Sensus
communis" (vagy másképp: "consensus
fidelium"), azaz a hívek közmeggyőződése.

Ha valamilyen tant mindig, míndenütt,
püspökeikkel együtt szinte rníndnyájan
vallanak, ezt a tant akkor is a keresz
tény hithez tartozónak tekintjük, ha
nincs külön dogmakén kíhírdetve, Ez
volt a helyzet például Mária megdicsőü

·lésének tanításával a dogma kihirdetése,
1950 előtt.
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SOMMAIRE

G YÖ r g y R ó n a y (1913-1978). Une deuloureuse nécrologíe ouvre notre
numéro de Maj: le 8 avríl, György RÓNAY, Directeur de notre revue VIGILIA,
est subitement décédé. En ce moment de deuil, le stade avanoé des travaux
d'ímprímeríe ne permet li la rédaction qu'une rapide néerologíe pour dire adieu
li son regretté dísparu. En attendant de rendre hornmagé que nous devons li son
souvenir, nous tenons li exprímer ici que nous avons perdu en' ~ui une person
nalité marquante de la vie intellectuelle 'hongroise. La culture européenne, en
particulier chrétienne, 'n'avait ni domaine, ni époque oü György RÓNAY n'aurait
pas été versé, qu'il n'auraít pas abordés avéc compétenoe. Talent multíple, il
~ excellé dans nombre de genres llttéraires, tels que le roman, la nouvelle,
l~essaj. Les volumes imposants de ses études Iíttéraíres témoignent de son désir
de communiquer il tous les ríchesses de son esprit. Majs le genre le plus cher
it son coeur étaít la poésíe, Son oeuvre poétique abondant et varié de ton occupe
line place de choix dans la poésie lyrique hongroíse du XXe sieele. ses tradúc
tions littéraires - tant en prose qU'eaverS - donnent la mesure de ses dons
d'intérprete fin et de styllste brillant.

Ka~n DAvID: Contributtons A l'histoir~ de$ abballes de Bénédictins a Hahót
et d Csatár. Dans son étude, l'auteur rend" compte des recherches qu'elle a
poursluvíes au sujet de ees deux abbayes lesquelles, situées dans le Sud-Ouest
de la Hongrie (comitat .de Zala)" ont ~nu un rőle important dans la spiritualité
médiévale hongroise. GrAce, il ses recherches, de nouvelles données ont été
mises au jour li l'appui de l'lJtypothese selon laquelle le monastere de Hah6t
auraít été fondé avant la conquéte arpadienne et non ~as au XnIe sieele comm.e.
ón le croyait auparavant. Les investigations de l'auteur méritent d'autant plus
l'attention qu'elles jettent un jouÍ' tout nouveau sur le rőle que les structures
d'administration ecclésiastique héritées de l'Empire franc avaient tenu dans
l'entreprise du roi saint Etienne pour organiser l'Eglise de Hongrie. ~ Prof. József
BOROVI de l'Académie de Théologie cathollque de Budapest: L'EgUse teile
qu'ene futorganisée en Boh~me, en ~ologne et en Hongrie - Tibor SOMLYÓI
TÓTH: JocuJator Dei (portrait de saint. Fran~ois d'Assise composé il partir de
documents historiques) - 'Géza OTTLIK: A propO! des nouvelles de Kosztolányi
- FrJlgment tiré de la monographie de JÓ7Jlef DANCS sur la fenne d'Etat de
Bábolna, célebre pour son haras créé il y a deux eents ans - Notes sur l'art
par Jenő GADANYI (1896-1000), éminent maitre de la peinture hongroise
contemporaine.

Pour les belles-lettres, relevons le réeít de Sándor KENDE et M. Margit
JÁNOSSY, les poemea de Kálmán DUDÁS, r,.ász16 GALAMBOSI et István
HUNYADI.
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INHALT

G YÖ r g y R Ó n a y (1913-1978) ist gestorben. Mit einer traurigen Ankün
d.i~.mg beginnt die Mainummer unserer Zeitschrift. György Rónay. Chefredakteur
der Vigilia ist am 8. April plötzlich gestorben. Wegen der fortgeschrittenen
Druckerei-Arbéiten kann hiel" die Radaktion des Blattes nur in einigen Zeilen
von ihrem verewigten Leíter Abschied nehmen, György Rónay war eine bedeutende
.Persönlíchkeít des gesamten ungarischen Geisteslebens. Auf eine entsprechende
Würdígung seiner vielfiiltigen Tötigkeit werden wir noch zurückkommen. Schon
der jetzige kurze Nekrolog weist aber darauf hin, dass es kein Gebiet und kein
Zeitalter der christlichen und europöischen Kultur gíbt, Wo er nicht wohl
bewandert und mít der geistigen Atrnosphare dersetben nicht vertraut gewesen
ware..Hunderte von Studien und dicke Essaybande bezeugen wie sehr er diesen
beinahe unermesslichen geistigen Schatz zum Gemeingut machen wollte. Dabei
blieb ihm noch Zeit eine Reihe von Romane zu schreíben, nicht zu sprechen
von seinem . poetíschen Schaffen, sowie von den unzahlígen lyrische und Prosa
Oberse1zungen die einen reichen Kapitel der ungarischen Lyrík des 20. Jahr
hunderts bedeuten.

Katalin Dávid: Uber . die Gründung der Benediktiner-Abteien von Hahót und
Csatár. Die Verfasserin des Artikels berichtet über íhre Forschungsarbeiten im
Zusammenhang mít zwei mittelalterlíchen Benediktiner-Abteien. Diese For
schurigen bekraftígten die Annahme, dass das Kloster von Hahót nicht wíe man
bisher glaubte im 13. Jahrhundert, sondern noch VOl" der Landnahme gegründet
wurde. Höchst interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung der
Verfasserin, dass die ungarísche Kirchenorganisation nach der Landhahme sich
inviel grösserem Masse auf die bereits bestehende karolingische kirchliche Or
ganisation stützte, als man es bisher angenomrnen hat. - Józse' Borovi: Die
böhmísch-polnísche und die ungarísehe Kirchenorganisation. - Tibor Somlyói.
Tóth: Joculator D~i (ein geschíchtlícheaPortrat vonidem heiligen Franziscus von
Assisi). - Géza Ottlik: Über die Novellen von Kosztolányi. -- József Dancs: Ein
Gestüt wird geberen (Fragment .aus einer Monographie . über Bábolna). - - Jefl6.
Gadányi: Notizen über die Kunst des namhaften Malers.

Im Líteraturteil :eine Erziihlung' von ~ándor Kende, Gedichte von Kálmánt
Dudás, László Galambosi und István HunJlfJdi.

CONTENT S

G y ö r g y R ó n a y (1913-1978) dead. The May-issue of our review begins;
with a mournful news. On April 8, György Rónay, managing editor of Vigilia"
passed away unexpectedly. Due to the advanced stage of press-work of this
number, the editorial· board can only devote a few lines of farewell .to their'
departed leader, who was an eminent personnality of Hungarían intellectual life.
As to his activity, Wa will revert to it later. The present brief .obituary poínts
out .that there was no such. tiéId or epoch of Christian and European culture
where György Rónay was not well versed in, or familiar with; and hundreds
of essays aSI well as bulky volumes wítness that he was anxíous to make his
vast knowledge public property, Besides, he found time to write a number
of novels. not to mention the l'ich harvest of multicaloured poetry he bequeathed'
to us, which forms a chapter of hígh value of XXth century Iyrícs in Hungary:
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Katalin Dávid: The foundaltion of Benedictine abbeys of Hahót and' Csatár.
The authoress reports her research work into the history of the foregoing two
medieval Benedictine abbeys in Western Hungary. The results of her investi
gatíons corroborated the assumptíon that the monastery of Hahót was not foun
ded id the XUlth century, as suppösed, but prior' to the Hungarían conquest.
In this connection, Katalin Dávid makes an interesting statement, namely, that
the church organisation afber the conquest was reíyíng greatly on the exístíng
Frankish church organízatíon, - József Borovi: Church organízatton in Czechoslo
vakía, Poland and Hungary. -Tibor Somlyói-Tóth: Joculator Dei (historical
:portrait of St. Francis of Assisi. - Géza Ottlik: The world of Kosztolányi.
Józse! Dancs: A stud-farm comes ínto being (selection of the rnonography on
Bábolna). - Notes of Jenő Gadányi, well-known paínter of fine arts.

-'---The fiction part íncludes a short story by Sándor Kende,' as weil as poems
by Kálmán Dudás, Lá8zló Galamb08i' and István Huwyádi.

_ AFés'Lek Klub irodalmi estjeinék
sorában február 17-én rendezték meg
Rónay György estjét. Az est beveze~
előadáSát Rába György tartotta, rmg
a szerső kÖltemériyei.t és prózai ítliS8.1t
Bánffy György, Bodor Tibor, Sütő Irén.
és Szilágyi Tibor tolmácsolták. Közre
működött Hernádi Lajos zongoramű

vész.

r A CSED documentazion~. 1978
januári száma közli Rónay Gyorgynek
a Vigilia 1977 decemberi számában
megjelent, Hol tartunk? címií. tanul
mányát, továbbá Mi1GJós Imre állam
titkár' Magyar Hírlapnak adott interjú
ját, melyet a bolognai lap a Magyar
Kurir 1977.' szeptember l-i kíadásából
vett át.

- A Neue Zürcher Zeitung január
2-i száma a magyar állam és az egy
házak viszonyával foglalkozó cikkében
többek .között a Vigiliában- Cserháti

'.József püspök, Nyíri Tamás és Csanád
Béla tanulmányai alapján közölt
statisztikai adatokra hivatkozik, majd
a következőket írja: "Nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy a vallási
közösségak maguk is megváltoztak. Ez
mindenekelőtt a katolikus egyházra
vonatkozik, amely levetkőzte feudális
-és klerikális vonásait, és inkább ős

keresztény értelmű közösséggé vált.
Ezen a módon probál szembeszállni
korunk kihívásaival. Protestáns, vala-
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tnintkatolikus részről is pozitívan íté
lik meg az egyházak egymás közti
kapcsolatát, és ez olyan megállapítás,
amely valöszínüleg az említett körön
kíVül is érvényes. Például azt jelenti,
hogy egy református tiszteletes szemí
náríumot szervezett Teilhard de Char
dinről, s ezt mindenekelőtt katolikusok
látogatják .. , A helgzet de facto öku
menikusként jellemezhető, a nyugat
éUrópai sok, pusztán névlegesen öku
meníkus törekvéssel- szemben."

- Lukács Lászlónak a Vigilia, ez
évi januári számában megjelent Az
ember: ég és föld fia című tanulmá
nyát ismertette március 12-i számában
a Freiburgban megjelenő Christ in der
Gegenwart című katolikus hetilap,
"Igazság,' tevékenység, szeretet" cím
mel. Ismertetését így vezeti be: "A
Vigilia című magyar katolikus folyó
irat egyik szerzője, Lukács László egy
nálunk ritkaság számba menő kísérle
tet tett egy keresztény antropológia
kidolgozására."

- Nyíri Tamás professzor, szerk,esztő
bizottságunk tagja április hónapban
részt vett a Pax Christi Internationalis
vendégeként a szervezet évi közgyűlé

sén Hágában. Ebből az alkalomból elő

adást tartott a tílburgí katolikus főis

kola teológiai fakultásán a mai magyar
teológia feladatairól..
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