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!SOMLYÓI TÓTH TIBOR

Szegénység és intellektualizmus
III. Ince pápa a XIII. század egyháztörténetének Janus-arcu főszereplője:

amilyen mértékben irányt szab a pápák hatalmi politikájának, oly arányban lelki
pásztor is. A herezisbe kényszerített apostoli közösségek egész sorát téríti vissza.
Dél-Francia földön főleg ciszterci apátokat biz meg legátusi felhatalmazással a
heretikusok térítésére. Am eredmény nemigen mutatkozik. A főpapi díszben in
kább törvényt ülő, mint az emberi szó meggyőző erejével ügyködő "prelátusok"
csak irritálják az egyház megtartásától idegenkedő embereket. Domonkos, a kasz
tíliai Osma káptalanjának prióra, püspökével, Diegoval szem- és fültanúja egy
iyen gyászos erőlködésnek. rniközben Róma felé utaznak, hogya kunok téríté
sére kérjenek megbízást. III. Inc-e pápa a beszámoló nyomán nem engedi őket

Kumániába, hanem dél-francia terepre irányítja: ha már felismerték és látják a
missziónak ottani def'ektusát, - orvosolják is.

Még abban az esztendőben (1206) megindítja a mezítlábas apostollá let!;. Do
monkos Montrealban az első igazi eretnek-vitát, amely nem "kihallgatás" jé'ilegű.
hanem mindkét fél teljesen szabadon érvelhet a Bibliából. Annak lesz igaza.
akinek az érvelése meggyőzőbbI Püspöke hamarosan meghal s maga folytatja a
térítést. Rövidesen kolostorszerű közösséget alapít Prouille-ben megtért asszonyok
és leányok számára, hogy további inzultus ne érje őket egyik oldalról se. Tou
louse-ban az új püspök - a trubadúrból cisztercívé, majd az egyházmegye fejévé
lett -, Fulco érti meg vállalkozása [elentőségét. Az 1215. évi IV. Lateráni egyetemes
zsinat szerzetalapító tilalmát azzal sikerült megkerülni, hogy az ágostonos regulát fo
gadja el alapul Domonkos. Fulco püspök egyházmegyéje számára szeretné megtartani
a missziós közösséget, Domonkosnak azonban messzebb néző tervei voltak.

Alig szokott össze a toulouse-i dominikánus közösség, máris spanyol kérlel
hetetlenséggol szétküldí őket Európa nagy egyetemi .városaiba: Párizsba, Bolognába.
Persze, egyetlen fillér útiköltség nélkül; Bolognában a nyomasztó szegénység már
majdnem feloszlásra bírja őket - éppen búcsúznak a levální készülőktől. mikor
az egyetem egyik professzora: Rolando da Cremona zörget az ajtón. és felvételét kéri
a rendbe. Néhány év múlva ő lesz a párizsi egyetemen az első dominikánus
professzor.

1221-ben, kevéssel a Bolognában tartott nagykáptalan után meghal Szent Do
monkos. Rendje ekkor már nyolc provinciában működik: Angliától Magyarcr
szágíg, Spanyolországtól Rómáig.

Intellektuális környezetben - a szerzet vonzóerejére - a parizsi megtelepe
dés ad legjellemzőbb példákat. Nem sokkal megtelepedésük után (1218) az egyetem
egyik professzora, Jea!n· de Barastre rájuk íratja Szent Genonéva szígetén - a
főiskola területén - levőtelkét és épületeit: a Saint Jacques kollégíumot, (Innen
"jakobinusok" ők is, meg majd a francia forradalom itt szervezkedő pártja!)
E letelepítés kötelezettsége: a főiskola pasztorácíója,

A 20-as évek tömeges rendbelépéseiről Jordanus de Saxonía, Szerit Domonkos
utóda a generalátusban (1222-37) számol be. Csak egy télen (1224) negyven
egyetemi hallgató jelentkezik - közöttük több "magister artium" (= filozófiai
doktor). Két évvel később négy hét során huszonegy, akikből hat doktor; 1235
telén ugyanígy 72. Addigra már egyetemi professzorok, tekintélyes teológusok is
belléptek a rendbe - a már említett Rolandon kívül Jean de St. Gilles -, akik
megtartják katedrájukat. Ilyen. rnódon Párizsban 1229-től állandósulnak a domi
nikánusok az egyetemi tanszékeken - közben olyan képviselőkkel,mínt Nagy Szent
Albert és Aquinói Szent Tamás.

A dominikánus intellektualizmus nem véletlen sajátsága a rend életformájának.
hanem szerves tartozéka. Azt lehetne mondaní : ők az első tanítórend valójában.
Két jellemző mozzanata ezen sajátosságuknak: az összes antik és középkori szerzet
teológiai tanító módszere a már ismert monachális teológia volt: vagyis a kon
templáló, meditatív feldolgozása a hitigazságoknak. 'Ök lépnek le elsőként a
monachális teológia vonaláról : racionális, skolasztikus módszert használva, mely
éppen az egyetemeken dívik, különösen Párizsban. Másík újításuk - mínden egyéb
rendi szokástól eltérően - a stúdlum elsőbbsége- és kivétel nélkül kötelező jel-
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lege minden klerikus rendtag számára korra, tehetségre való tekintet nélkül. A
stúdíum azonban több, mínt az .íntellektus kiteljesítése - az értelem lelki érté
keket nyújtó- szolgálata, a megszentelődés sajátos útja. Teológiai "lektor" (pro
fesszor, tanítómester) minden konventben, minden prior (házfőnök) mellett mű
ködik legalább egy, de rendesen három. A teológia tanulása és a velejáró disputa
mindenki számára kötelező. A hét megfelelő napjain- ennek kedvéért a zsolozsma
megrövidül, vagy elmarad. (Az egyházban a dominikánus officium volt mindíg
a legrövídebb l)

A rendtagok teljes értékű kiképzésére tartományonként állít a rend ún. "Stu
dium Generale"-t, afféle rendi egyetemet, amelynek rendesen két kara van:
filozófiai és teológiai. Magyarországon 1390-ből szól az első biztos adat a budai
várban levő "Studium Generale OP"-ről, melynek kitűnő tanári karát, Mátyás
király idejéből ismerjük részletesen. A XV. században még egy magyar rendi
egyetemünk ismerős: a nagyszebeni. Ha meggondoljuk, hogy ebben az időben már
kb. 42 konventjük működik nálunk - hozzávetőlegesen ezer rendtaggal -, nem
sokaliható tartományi stúdiumaik száma sem, jóllehet egy sereg tehetséges fiatalt
külföldön képeztek ki. A dominikánus szerzet intellektualizmusa, elsődlegesen

tanít,Q jellege élesen megkülönböetetí a közösséget minden korábbi, sőt Korabeli
szerzetesrendtől, Azonban nem szabad szem elől tévesztenünk a rend életének
másik karakterisztikurnát, amely látszólag poláris ellentéte ennek: evangéliumi
szegénységet, és ezzel együtt "bibliás" elkötelezettséget. Az "apostoli mozgalom"
öröksége csak a XIV. században kezd radikális kezdeteiből engedni, hogy biztosabb
gazdasági alapokat találjon. Reformok sora következik.

A "vita apostolica" szegénységfogalmát Domonkos eredetileg a premontreiek
módjára képzelte el. Franciskánus hatásk$nt tért rá az 1220. évi bolognai egye
temes káptalanon a szegénységnek arra a radikális formájára, amely a közösség
nek sem engedi meg a közös tulajdont. Tehát a teljes gazdasági bizonytalanság
gondolata győz, akárcsak Szent Ferencnél. Arn a "fratres praedícatores" (a domi
nikánusok = O. P. = Ordo Praedicatorum) csakugyan koldulásból élnek, mert
szellemi munkájuk mellett nem érnének Tá manuális kenyérkereső munkára 
amit Szent Ferenc a "fratres minores" számára szabott meg. Ennek a szegénységnek
érezhetőnek kell lennie: a fráterek csak gyalog utazhatnak: sem lovon, sem sza
máron. Alsó-Ielső ruhájuk csak darócból készülhet, vászonból nem. Konvent épü
letet megenged ugyan Domonkos, de a hagyomány szerínt keserűen rátámad a
helyi priorrá, mikor egy ölnél magasabbra húzzák a cella falait: "Palotát akarsz
építtetní. .. !" (Vagyis egy szálasabb termetű barát éppen hogy kihúzhatja magát
CEllájában, 186 cm magasságig l) Böjtjük - az ebben a kérdésben nagyon libe
rális Szent Ferenccel ellentétben - szerfölött szigorú, Exaltatio Crucis ünne
pétől, szeptember 14-től húsvétig csak naponta egy ízben ehetnek!

Bibliai elkötelezettségről is esett szó: a "vita apostolica" rnozgalma életfor-
. mában is kereste a Iorrásokig, az őskeresztény közösségíg vezető utat. Ugyan
akkor prédikálni is akarta az örömhírt. Ennek érdekében a dominikánus intel
lektualizmus tudományosan is ráveti magát - az előző monasztíkus bibliaol
vasástól eltérő módszerrel - a Szentírás stúdiumára. Minden konventben "bib
likus lektor" szerepel elsósorban: hiszen a heretikusokkal is a bibliaértelmezés
ről kell vítázníok. Ha teljes a létszám (ti. a magisteriumé), akkor a biblikus
tanár a "lector princípalts"..Övé a heti négy fő-l~kció. A tulajdonképpeni sko
lasztikus teológiai előadó, a szentenciárius csak másodrangú katedrát foglalhat
el egy lépcsőfokkal alacsonyabb helyen.

Még a XIII. század második felében, a dominikánus skolasztika kibontako
zása idején is, nagyot alkot Párizsban a rend biblikus tudósa: Hugo a Scaro.
AVulgáta szövegjavításán kívül ő szerkesztí a mindrnáig legelterjedtebb és leg
használhatöbb bibliai konkordanciát (ABC-rendben szó- és fogalommutatő). Aqui
nói Szent Tamás sem egyedül Arisztotelész "megkeresztelésében" alkot újszerűt.

Summa Theologica-jában, a skolasztíkában eddig szekatlan módon, hosszú biblia
értelmező fejezeteket iktat be ......

"Kommentárok: Jób, Zsoltárok, lzaiás, Jeremiás, valamint Expositio super IV Evangelia
más néven catena aurea; Lectio super Mattheum (reportata) , Lectio super Johannem
(reportata) , Super epistolás Pauli.
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Az új szerzet életstílusának a két pólusa: modern intellektualizmus és abib·
liai forrásokig visszanyúló "evangéliumi" reform. A két .pólus egyikét sem hagy
hatjuk figyelmen kívül, ha egyetemi katedra-foglaló szerepüket akarjuk teljes
jelentőségének megfelelően értékelni - a XIII. századi kereszténység életében.
(A franciskánus magiszterek nyomukban szoronganak: majdnem egyidőben velük.
tűnnek fel Párizsban, Oxfordban!) Van ebben valami keresztény módra "forra
dalmi" elszántság. Mennyiben és miért?

Az egyetem, amint a XII. században kialakul, a XIII. század elejére pedig
már formális pápai megerősítés révén összes kiváltságait megnyeri, két szempont
ból is újdonság a középkor társadalma számára. Egyfelől szervezetében - vagy,
ha tetszik - szociológiailag új, mint szakmai érdekvédelmi testület. Olyasféle
masszív és autonóm társadalmi tömb, mint az iparosok és kereskedők szintén
akkoriban kialakult munkavédelmí szervezete: a céii vagy a gilde. Az utóbbi a
földesúri, vagyis a feudális alárendeltség állapotából szabadítja fel a város specíá
lis gazdasági termelő rétegét. Az előbbi - az egyetem -, a helyi hierarchia
(Püspök, káptalan) rendelkezési joga alól mentesíti a szellemi élet irányító ré
tegét: a főiskola magisztereit és diákságát. Ezt jelenti az "Universitas Magistro
rum" = "a professzorok szakszervezete". Helyenként a diákság is beletartozik
ebbe a kiváltságolt érdekvédelmi szervezetbe, mint Bologna egyetemén és a bo
lognai mintájú egyetemeken, ahol "Universitas Magistrorum et Scholarum"-ró!
beszélnek. Az utóbbi keretben a diákok választják a professzorokat és a rek
tort.** - Az iparosok és kereskedők céheinek privilégiumát a király biztosítja
a földesurak ellenében, az egyetem privilégiumait pedig a pápa. (Kivétel az első

"profán" állami egyetem, a nápolyi, amelyet 1224 óta II. Frigyes császár tart
fenn, hivatalnokképző céllal.) Másfelől feladatkörében az egyetem a tudományos
munka szakszerűsödését szolgálja. A tudományos nagyüzem magáért a tudo
mányért van: nem egyszerűen papképző. vagy hivatalnokképző "szakiskola". A
tudós disputáktól hangos Párizs és az összes rokonintézmény hatalmasat lendí
tenek Európa szellemi fejlődésén. Bármilyen lesújtó véleménye legyen valakinek
fl skolasztikus Iilozófíáról, a maga idején mégis a skolasztikus gondolkodás taní
totta meg okszerű és módszeres gondolatfűzésre a nyugati világot.

Ha a többi tudományágnak fejlesztője az egyetem hatalmas és önálló üzem
szerűsége, mégis kérdéses, javára válik-e. fejleszthetője lehet-é a teológiának is?
Míért kérdéses ez? Mivel a teológiát antik kezdetei óta a személyes istenkeresés
mozgatta és vitte előbbre. Isten és világ, Isten és ember viszonyának exiszten
ciális problémája dolgozott a teológusban. akár mert a maga számára keres
feleletet, mint Origenész és Agoston vagy a nagy monasztíkus istenkeresők, akár.
mert híveinek adósak voltak a felelettel, mint Baziliosz, Arnbrosius és más egy
házatyák, és későbbi lelkipásztor teológusok. Most azonban az egyetemen, az in
tézmény ,kerekei' adnak irányt a tudományos kutatásnak és módszernek mín
den szakterületen, így a teológiában is. Mínden veszedelme megvan. hogy szak
barbár íróasztaltermékké és öncélú ddsputaanyaggá válik a teológia - nem pedig
istenkeresésre adandó válasszá. Ily módon már érthető Kempis Ta\1lás kesernyés
mordulása (De Imitatione Christi 1. c. 1. nr. 3.): "Mit használ elmésen vitáznod
a Szenthárornságról, mikor hiányzik belőled a lélek törődöttsége, és nem tet
szel a Szenthárornságnak?" Ez a mondat célzás a későközépkori skolasztika lélek
telen "szakszerúségére", amely logikai példatárnak és elmeélesítőnek tekinti a hit
misztériumát. - Luther Márton reformátorí háborgása is innen származik. a teo
lógusok . ellen, akik szerinte "olyan pimasz tiszteletlenséggel beszélnek Istenről,

ahogyan legfeljebb a suszter beszélhet a cipőnek való bőrről",

Ennek a teológiai "szakbarbárrá" válásnak ellenmérge a XIII. század elején
és közepén, hogy a merrdikáns szerzetesek katedrához jutnak Párizsban. Oxford
ban, Bolognában. Ok az Isten "szegénylegényei", az evangélium "garabonciás"
szellemidézői, akiket nem feszélyez semmiféle intézmény tekintélyessé neheze
dett hagyománya, sem magiszteri "státus-gőg". Nem csoda, ha a "céhbeli" pro
fesszorok, tekintélyes kanonokok felforgató elemnek nézik őket, és hevesen ágál
tak bevonulásuk ellen. Fél évszázadig eltart a "koldusellenes" harc a párizsi
egyetemen, de utólag a tudománytörténet objektív kutatói elismerik, hogy ezalatt

"A Magnus Cancellariust a püspök, vagy az egyetemi tanács nevezi kil
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a fél évszázad alatt sem szakmai, sem emberi mérce alapján nem akadt Párizs
és Oxford magiszterei között, aki csak megközelíteni is képes lett volna ezeknek
a "koldusprofesszoroknak" kvalitásaít, Az első dominikánus professzorok (1229-30)
katedrára jutását a testületi autonómia sérelmének érzik a nem szerzetes tanárok.

Az egyetem kiváltságait osztogató pápák maguknak tartják fenn a legfőbb
bíráskodás jogát és a "venia docendi"-t: vagyis a tanítási engedélyt, azaz a pro
fesszorrá való kinevezést. Mindkettőt a kancellár gyakorolja a pápa nevében. 
Rolando da Cremona OP oly időben lép katedrára, amikor a tanári testület ép
pen sztrájkba vonult, ellenlábasáoak, a városi magísztrátusnak "illetéktelen" ren
dészeti beavatkozása míatt, egy diákfegyelmi ügyben. Utóbb (1252) titkos hatá
rozatot hoz a testület, hogy senki sem vállalhat érvényesen professzorságot a kan
cellár intézkedésére, csak az "universitas magístrorum" hozzájárulásával. Ily mó
don Aquinói Szent Tamás és a ferences Szent Bonaventura (1256) csak külön
kifejezett pápai rendelkezésre - név szarint kiemelve a bulla szövegében! 
kaphatja meg a katedrát. A meddő vádaskodasok sorozata az 1270-es évek vé
géig tart. Minden elképzelhető érv, támadás, rágalom előkerül. Kikiáltják a men
díkánsokat eretneknek, az Antikrisztus előfutárainak. a keresztény társadalom
élősködőínek, mohamedánokkal cimboráló pogány arisztotelikusoknak. A legtöbb
.gyújtóanyagot Gulielmus a Sancto Amore hordja össze ellenük. A nevét meg
hazudtoló kanonoknak a "Szent Szeretethez" eléggé' kevés köze volt valójában.
Osak pápai cenzúrákkal lehet időnként elhallgattatní, bár a mendikáns profesz
szorok - főleg Szerit Tamás és Bonaventura - sem maradnak adósak a fele
lettel. Nem személyüket védik, hanem az ügyet: az evangéliumi szerzetesmoz
galmát és a tudomány szabadságának jussát.

Mégis, mí az igazi ok a merö testületi féltékenységen túl, amely ilyen szen
vedélyes ellenzékíséget vált ki a koldulószerzetesek ellen? Éppen azokat támad
ják, akikre az egyetemnek büszkének kellene lennie, és akikkel utóbb majd dí
cselekedni is fognak: Albertus Magnus, Aquinói Szent Tamás, Bonaventura és
mások.

Az igazi ok a féltékenység. A professzori féltékenységnél még szélesebb körű

az egész egyházmegyei klerus irigysége. Legőszintébb panaszuk, hogy a mendikán
sok prédikációján tolong a tömeg, míg a plébániai és székesegyházi istentisztelet
korig az ürességtől. "A püspök és papság szavának tekintélyét járatják le" az új
szerzetesek! Tehát meg kell tiltani számukra a lelkipásztori tevékenységet! Erre
Szent Tamás meglehetösen tömör választ ad: "Nehéz megérteni, miért azokat
kell büntetni és eltiltani, akik valamit jól csinálnak. Miért nem inkább azokat
kell letiltani, akik munkájuk becsületét eljátszották?" (Contra ímpugnantes Dei
cultum et religíonem, Nr. 418.)

A dominikánus prédikáló stílus csakugyan újszerű: az evangéliumi períkopát
mondatról mondatra értelmező régi homilia helyett a témaszerű, "quaestio" ki
fejtést vezetik be. Egy-egy dogmatikai, vagy erkölcsi problémát minden oldalá
ról rnegvítató, izgalmas, érvet-ellenérvet felsorakóztató módszert. Még kétszáz
év múlva is ezt a műtajt nevezik "uovus stílus speculatívorum't-nak, Nem is a
szentély liturgikus emelvényéről szélnak a néphez, "szószéket" állítanak be a
templomhajóba - olyat, mint a tanári katedra - közvetlen közelségbe a hall
gató hívekhez.

A másik vád a dominikánus professzorok arisztotelizmusa. Ez esetben nem
egyszerűen egy antik filozófus felfedezéséről van szó, Sokkal többrő], Amit elő

zőleg a "Facultas Arttumv-on (ma "filozófiai karnak" nevezzük utólag) tanítot
tak mindössze a médszeres gondolkodás játékszabályait foglalta össze, mégpedig
előiskolául a teológiához ("Philosophia est ancilla Theologiae" - a kőzépkor

szernlélete szerint!) Arisztotelésznek beemelése a középkorl filozófiai spekuláció
kereteibe annyit jelent, hogya természetről: kozmoszról és ernberről önálló, teo
lógiától független és szerves vilagképet alakítanak ki. A teológia pedig kölcsön
veszi a filozófiától ezt a kozmológiai és antropológiai összképet, hogy a kinyilat
koztatás magasabb szintű igazságait ráépíthesse. Ezzel Nagy Szent Albert és Aqui
nói Szent Tamás a filozófiát öncélú és öntörvényű tudományággá emeli, elísmerve
a profán gondolkodás lét jogát. Éppen ők vállalkoznak erre a merész szétválasz
tásra, akik az evangéliumi szerzetesmozgalom radikális szárnyát választották élet
formául.
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Az egyházi tudományosságban komoly frontáttörest jelentett Arisztotelész ter
mészetfilozóf'iájának beépítése a keresztény gondolatvilágba. Jellemző történeti.
járuléka, hogy 1210 és 1263 közt összesen hat ízben érkezik hivatalos egyházi
cenzúra Arisztotelész f.izikájának és etikájanak tanítására. Hogy eközben Párizs
ban Albertus Magnus és Tamás, Oxfordban ferences magiszterek, sőt Itáliában
a pápától személyesen meghívott Szent Tamás a rábízott főiskolán rendtársaival
együtt dolgozik Arisztotelész eredetiből fordított műveinek "meg'keresztelésén" 
a merev elzárkózás tényéri alig változtat. (Szent Tamást halála után, 1277-ben,
március 7-én éri majd hivatalos megbélyegzést) .

Miért félelmetes ennyire Arisztotelész? (Fonák jelenség, de az újkori termé
szettudományos gondolkodás képviselői azzal vádolják utólag a középkori Egy
házat, hogy egész gondolatrendszeret Arisztotelész tekintélyére alapozta! Pedig
mílyen nehezen fogadták el annak idején l) Arisztotelész természetfilozófiája a
középkorí teológus szemében olyanféle, mintha azt mondanánk rá: "metarialista".
Nincsen benne hely Isten számára. A világ kezdet nélküli szerínte és örök. Mi
marad a teremtő számára? Az ember a világgépezet megmásíthatatlan törvény
szerűségeinek van alávetve. Hol szólhat bele a gondviselés? Az ember szükség
szerűen anyaghoz kötött, és azzal együtt mulandó, Hol a halhatatlanság? Isme
reteit elsősorban érzéki tapasztalatból szerzí, Hogyan fér el benne az isteni meg
világosítás, amelynek ismeretelméleti folyamatát Platón nyomán Agoston dolgozta
ki? Ezenkívül helyzeti hátránya Arísztotelésznek, hogy mohamedán arab és zsidó
természettudósok, orvosok és filozófusok közvetítik a "kalifátus két kapuján":
Szicílián és a spanyol Toledón át a nyugati világnak. Ez az "elkeletiesített" Arisz
totelész pedig már nem az eredeti. Gondolatai nyomán eretnekízű filozofémák
születnek,

A dominikánus professzoroknak így két fronton kell egyszerre vívniok az
új filozófia jogaiért : az eretnek-bélyegzőt fenyegetve lobogtató konzervatív teo
lógusok és a valóságos tévedők irányában. Érthető, ha a görögül nem tudó nyu
gati világban törik magukat nyelvi stúdiumokkal, hogy hiteles fordítás segít
ségével húzhassák ki az arab, illetve arabból latinított Arisztotelész rnéregfogát.

Ha mármost a két koldulórendet összehasonlítjuk egymással, az II benyomá
sunk, hogy meglehetősen rövid idő során sok poritban idomultak egymáshoz.
"Rokonabbá" váltak, mint amennyit a közös eredet, a "vita apostolica" mozgal
ma más-más örökségként hagyott rájuk. Városlakó, polgárokat pasztoráló szer
zetesrend lett mindkettőjükből. Eredetileg ez inkább a dominikánusok program
jának látszott: Szent Ferenc laikusokból álló közössége legfeljebb néhány evan
géliumi idézettel megtérésre szólította az embereket, ahol éppen összeverődtek

körülöttük. Az úgynevezett "penitenciális" prédikáció-műfajt alkalmazták - szem
ben a teológiailag képzett klérus hitet tanító prédikálásával. A domonkosok kez
dettől fogva ez utóbbit gyakorolták.

. A módszerek különbözősége azonban nem választotta őket annyira el egy
mástól, mint a kereszténységből élőket a hiteles tanúságtévőktől: domonkosok
tól, ferencesektől... Ontológiai azonosságuk "látszata" a szegénység vonzásában
megélt és átélt szeretet, mely Jézusból merítí impulzusait.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt
megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesz
tőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, ame
lyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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sZ:EKELY LÁSZL6

SZENTEGYHÁZAK NÉPE
Csíkban a nép lelki élete általában a szentegyházakhoz kötődtk. de Nagykászon,

Csíkszentgyörgy és Csíkmenaság a szentegyházak csíki életében is sajátos helyet
foglal el.

Kászonszék a Nyerges-tető alatt egy kis havasi medencében húzódík meg.
E medencére az 1650 méteres Nemere-tető tekint alá, ahonnan kelet felé Moldo
vába és Dobrudzsára, északi és nyugati irányban pedig az erdélyi medencére
nyílik kilátás. Kászonjakabfalván egy homokkő sziklából fakad az értékes "Salu
taris"-borvíz, Kászon erről kapta a nevét: a pápai regestrumban (1332-1337)
Kazun = Kaszon névvel szerepel, mely a szláv kvaszin (= savanyú) szóból
származik és Kászon-patakára vonatkozik, mely nem kis mértékben szintén bor
víz tartalmú (1).

Csíkszentmártontól északra a Fisák-patak kies völgyében fekszik Csíkszent
györgy, Bánkfalua, Csíkmenaság, amelyek Csík legrégibb községeí.

Kászonszék a hét székely széknek (Udvarhely-, Kézdí-, Orbai-, Maros-,
Csík-, Gyergyó-, Kászonszék) egyike. 1324-ben Róbert Károly oklevélében em
lítik először. Zsigmond király megengedi Kászonnak, hogy különválhassék és
saját- fiaiból válasszon vezetőket: bírót, hadnagyot. Zsigmond rendeletét Mátyás
király 1462-ben megerősíti. Kászonszék a történelem folyamán sokat szenvedett
a tatár-török inváziótól : Ali basa 1661-ben pusztítja; Mirza kán vezetésével
1694-ben 12 ezer budzsákí tatár öt napon át égeti, Csíksomlyó alatt azonban a
csíkiak szétverik a fosztogató-gyújtogató-gyilkoló hordákat. Később 1767-ben az
osztrák önkényuralom ontja vérüket (Siculicídium).

Ezen a történelmi tájon az idők folyamán öt templom és tizennégy kápolna
épült.

Ilyen kis területen, ennyi szeritegyház láttán felmerül a kérdés: mílyen mo
üvumokalapján épített ez a sokat szenvedett nép ennyi templomot és milyen
szálak fűzik őket e szentegyházakhoz?

Mivel - amint a továbbiakban látni fogjuk. -, ez a kérdés szeros kap
csolatban áll a vallási néprajzzal (a sumtegyházak vallásos lélekből eredő épí
tése, fenntartása, a hozzájuk fűződő ősi vallási szokások), ezért az alábbiakban
a szeritegyházak szerepét a vallási néprajz szemszögéből tárgyaljuk.

A szentegyház díszítésével. szentképeível, orgonájával, énekeível és vasárnapi,
valamint ünnepi szentmíséível a nép lelki életének eminens helye. A szeritegyház
már külsejével áhítatra ébreszt: figyelmeztet arra, hogy e világon kívül van egy
másik világ is, belső funkciój ával pedig a nép egész lelki életének kiinduló pontja
és elmélyítője.

A templom szö a kódexek korától közkeletű. Régi magyar elnevezése: szent
egyház. E szó első írásbeli előfordulása Szabó T. Attila szerínt 1507-ből Rádi Cseh
István végrendeletéből való. (2)

A szeritegyházak Iegszembeötlőbb és legjellegzetesebb vonása a tájban való!
elhelyezkedésük és stílusuk. A szeritegyházak a táj hoz alkalmazkodnak. A nép a
szeritírásból merített ihlettel magaslatokra építi templomait (s -ebben a tájegység
ben nem hiányoznak a magaslatok). A kászoniak templomukat a Szentegyház-há
góra építették. A csíkmenaságiak rnondája szerínt is: "A vízözön után a jnenaságí
nép a hegyeken lakott s ahogy a víz apadt, az emberek a templom környékére
telepedtek le, melyet a falu dombos részén építettek." (Csíkmenaság. 1978. László
Ferenc; szül, 1919 elbeszélése.) A szeritegyház hatását kiterjeszti egész környezetére,
a táj ra, amelyben áll s ezáltal a nép egész életének központja. Napi munkájuk
végzésekor rníndenkor és mindenütt a szeritegyház oltalma alatt cselekszenek, Ezt
az eszmét a legszebben Tamási Aron fejezte ki János nemzései című novellájában,
amikor a templomot az egész népet átölelő nagy természet szantegyházává széle
síti ki, - káprázatosnak. csodálatosnak, felségesnek, szomorúnak, siralmasnak és
gyötrelmesnek mondja s ekkép dicsőíti: "Hajója az égtájak felé, szabadon kiterjed.
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Oszlopa nappal fény, éjjel álom. Falai építtettek világ kezdetekor. Alapzata ezer
színű virággal vagyon kirakva... Mennyezete kék némely napokon s rajta a
fények apja ragyog.. . s másnapokon hamuszínű, vagy éppen feketekék. acélos
a színe... Oltárán harmat a neve a bornak, orgonáján szelek játszanak lágyan vagy
tomboló gerjedelemmel. Szertartásainak nyelvén az ember, az állatok, a növényfélek
és a föld egyformán beszélnek. Mély mint az ismeretes tengerek együtt. Magas
mínt a végtelen űr és tornyának tetején eleven angyal trombitál." (3)

A kászoní és menaságl nép olyan térben él, amely felfelé nyitott és kapcsolat
ban van a nagy Isten szép világával, amely kikerült a Teremtő kezéből. A nem
zetségek, a nagy családok települési iránya a szentegyház, A templom a szo
kások szolgálatában áll: a keresztelő, a menyegző, a temetés, a gazdasági élet,
a szentegyházhoz kötődik.

.A szeritegyházak stílusában sajátosan nyilvánul meg az egyes történelmi korok
áhitata, Nemcsak a nép vallási hagyományai, hanem a templomnak egésze is
őrzi a különböző stílusokat. A szeritegyházak népe áhítatában elsősorban a kö
zépkor stílusainak hatását őrzi. A román és gót stílusban épített szentegyházakat
a különböző korok művészeti irányának hatása alatt átalakították, a legtöbbet
barokkízálták (főleg a templombelsőt), mírít a jellegzetes kászoni, csíkszent
györgyi és menaságí templomokat is. Me.naságon a Szeplőtelen Fogantatás templomá
ban az egykori román stílus némi maradványa még ma is látható a kórus alatt,
a toronyba beépítve, valamint a sekrestye külső falának kőrózsáiban, Ugyanott
a gót stí1us a hálóboltozatban, Anjou címereíben, a faragott ablakrámákban és
a - Bakó Gábor főesperestől kifejtett - szentségtartó fülkében világosan kivehető.

Bármilyen átalakításon is mentek át ezek a szantegyházak. a középkorí román
-gótikus szellem, mely testet öltött bennük, megmaradt míndmáíg, Amenasági
templom szentélyének festményei a középkor vlelkiségéről tanúskodnak. A középkor
hitét őrzi e templom s vele a nép.

A szeritegyházak táji helyzeten, stílusán, belső díszítésén kívül régi harang
jaik is történelmet és hagyományos áhitatot sugároznak. (A menaságíak kegyelet
tel őrzik templomuk 1542-ből származó harangját.) Ismeretesek egyes hajdani
hiedelmek is a harangokkal kapcsolatban, például, hogy a csíki nagy hidegekben a
megfagyástól a "jégharang" hangja óvja meg az embereket s életre kelti a már
-már megdermedőket.

A szeritegyház paramentum szükségleteit .a csíkmenaságiak saját készítésű

miseruhával, oltárterítővel látják el, sőt a bérmáló püspököt is ezzel ajándékoz
zák meg. Márton Aron püspöknek 1971-ben a bérmálás alkalmával e szavakkal
adták át a hagyományos ajándékukat: "...miseruhát készítettünk: kender az anyaga.
asszonyaink házi vászna. Tudjuk, hogy Kegyelmes Atyánk édesanyja is foglal
kozott vele s hogy Püspök URHlk gyermekkorában kenderinget is viselt. A szőt

tesekkel és varrottasokkal nemzetségünk őseinek munkáját folytatj uk. (Szent
egyházunknak is készítettünk két miseruhát és oltárterítőt.) Püspök Atyánknak
szánt ajándékunk átadásakor szívből kívánjuk: annyi áldás szálljon Kegyelmes
Atyánkra, ahány öltést tettünk erre a míseruhára." (Csíkmenaság, 1978. Csedő

Anna közlése; szül. 1914.)
A szeritegyházak kerítésében míndenűtt áll egy }a, amelyet a hagyomány

ekkép aposztrofál:
"A kerek ég alatt, kerek egy ístenfa,
Kerek istenfának szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágnak ötvenkét virága,
Ötvenkét virágon három aranyalma."

Ez a fa a nép egyházi évét, hónapjait, napjait, három nagy ünnepét s vasár
napjait jelképezi, malyeknek virága a szeritegyházakban gyökerezik.

A nép hitében, képzetelben. hiedelmeiben is visszatükröződnek a szeritegyhá
zak jelképei. E téren kevés tanulmány áll rendelkezésünkre, ezért a jövő feladata
a szeritegyházak szimbolikus jeleivel (szerníotíkájával) is foglalkozni. E helyen
éppen csak felvetjük ezt a kérdést.

A templom az egyháznak, a hívek közösségének is szimbóluma (ecclesia
materialis signíficat ecclesiam spiritualem). de jelenti az üdvösség történetét és
a szeritegyházak népének világi történetét is. (4) A szeritegyház alapköve Krisztus;
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téglái: a hívek sokasága; a malter, amely az egész épületet összetartja: a sze
retet; négy fala a négy evangélium. A templom patrociníuma is jelkép (5), amely
sok helyt pregnánsari szembeötlő, mint például a csíkrnenaságí "Regina Coeli"
templomban. A templom hajója Noé bárkáját idézi. A szeritegyházak ószövetségi
párhuzamaí (szentsátor, Salamon temploma) szentesített jelképek, amennyíben a
templomszentelés liturgikus szövegében is előfordulnak (6).

A szeritegyházak szemiotíkájában a színeknek sajátos funkciója van a nép
hitében, híedelmeíben, sőt gazdasági életében is (7). A nép kedveli az élénk szí
neket, melyeknek ahatárőrség szervezése óta az egyes nemzetségek életében is
különös szerep jut.

A szeritegyházak karbantartásáról a nép áldozatos lélekkel gondoskodik. Sok
helyt a "tízesek" feladata a templom, a templomkert fenntartása, javítása. (E
kérdést még több helyt érinteni fogjuk a patrocíníurnok tárgyalásánál.)

.A nép úgy tartja, hogy a szeritegyházba nem illik akármilyen öltözetben be
lépni: fel kell venni az evangéliumi menyegzős ruhát s ebben a kérdésben
nemcsak a lélek kegyelmi öltözetére. hanem a külső viseletre is gondolnak. A
ruhaviselet a szentegyházban az ünnepekhez igazodik. Ez különösen a nők öltö
zetében észlelhető. A nagy ünnepek, első napján .Jékrit", másodnapján blúzt,
lajbít viselnek. A rokolya színösszetétele kisebb ünnepeken piros-fekete-zöld-kék.
nagyobb ünnepeken piros-fekete-szederjeskék csíkozású. Böjtben barna és fekete
csíkos rokolyát viselnek.

A szeritegyházakban végzett közösségi áhítatban első helyen a patrociniumok
ünneplése áll. A patrocinium, a szeritegyház búcsúja történelmi emlékeket és ősi

hagyományokat idéző esemény és évről évre megújuló élmény egész nemzedé
kek számára. A kászoní, menaságí, szeritgyörgyi szeritegyházak legjelesebb ájta
tosságai is a patrocíníumokhoz fűződnek. A szeritegyházhoz kapcsolódik a táj,
a munka és a lelki élet, ezért a patrociniumot e három szempontból tanulmányoz
zuk. A szeritegyházak patrociniumaíban megnyilvánul a nép életének természeti
és természetfeletti rendje: innen indulnak a hagyományos munkák végzésére s
itt adnak hálát munkájuk "áldásáért" is. A szeritegyházak búcsúin így imádkoznak:

Kérjük az Úristent, mel~ettünk maradjon,
Víg tavaszt, csendes nyárt, hogy Ű nekünk adjon,
Bő ősszel, jó téllel bennünket megáldjon.

A munkásnép néhol a templom szószékének dekorációjára is felkerül. mínt példá
ul a csíki magvető székely alakja.

Felsőszentgyörgy kápolnájának patrocíniuma a Szetitkereszt feltalálása. A ká
polna a község felső részén épült (a "Háromtizesben") négy kilométerre az anya
egyház templomától. A kápolnát Tankó Albert esperes 1828-oon építtette a szerit
kereszt tiszteletére. (A kápolna körül a "bébírósok" temetője van.) Oltárképe a
keresztre feszített Úr Jézust ábrázolja. A búcsút május 3-án tartják. (A szerit
kereszt feltalálásának története a csíksomlyói misztérium-játékokban is előfordul.)

A falusi táj magas keresztjei (stációs keresztek, sírkeresztek, útmenti keresz
tek) a patrocinium eszméjét őrzik. Gótikus formájuk a középkor magasbatörő

lelkiségről tanúskodik. A templombúcsú idején már javában dolgoznak a föl
deken, de a búcsúünnep nem maradhat el. A keresztek előtt végzett áhítat a
nép lelki életének jellemző vonása.

Pünkösd a táj eminens ünnepe. Erre az ünnepre a szeritegyházat zöld ágak
kal díszítik fel, mert Isten lelke lebeg a természet felett. Pünkösd másodnapján
van a kászonjakabfalviak búcsúja. A búcsúnap után megkezdik a mezeí munkák
második szakaszát, a kaszálást, A Szeritlélek kegyelméből erőt merítenek a rnunka
elvégzéséhez. A nyári munkák kezdetén kis időre a szeritegyházukat a természet
nagy templomává szélesítík.

Úrnapján a kászonjakabfalviak, kászonújtalusiak zászlókkal jönnek a ká
szonimpéri kápolnába s az oltárokra helyezik a megújult természet virágai t. Az
úrnapi oltár nyírfáiról a szertartás után egy-egy ágat hazavisznek s annyi Mi
atyánköt mondanak el, ahány levél van az ágakori. i\z úrnapi oltár virágait a
káposzta közé teszik "a hernyók kártevése ellen". A pünkösdi ágakat a lányos
házaknál is felütik a legények. Ez a "pünkösdi ágütés" eljegyzés-számba megv
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Az úrnapi szentelményekkel nemcsak a gabonáról és veteményekről gondoskod
nak, hanem a lelki életről is, mert sokan szentgyőnáshoz és szentáldozáshoz [á
rulnak. Úrnapja után kezdődik a kemény nyári munka...

Szentháromság Csinód (Csíkszentgyörgy filiája) "sátorszentegyházának" (ilyen
is van itt a hegyekben) patrociniuma. Ezen a búcsún "kicsipünkösd"-öt tartanak.
Az ünnep mísztériumát a természetből vett képekkel fejezik ki (háromszögben
sugárzó nap, küllősen elhelyezott három falevél, tenyérből kiemelkedő három
feltartott ujj). A búcsún elvégzik a szeráfok énekéről elnevezett olvasót, a "szen
test". A nyári munkát a Szenthárornság nevében végzik.

Úrnapja utáni pénteken Menaságújfalu kápolnája Jézus Szíve patrocíniumát
tartja. Jézus, Mária szívének kultusza Menaságon nagyon fejlett. A menaságúj
Ialvt dedikáció a kultusz kifejlődésének legujabb történeti szakasza. A menaságiak
vallják, hogy az egész tájat az Úr Jézus Szíve élteti, Ö a "Primus motor't-ía
e tájnak. Számukra Jézus Szíve a szeretej jelképe s minden erő forrása; Jézus
Szíve a lelki életük fókusza, belőle ered az ember természetfelettísége,

Keresztelő Szent János születése, június 24-e a Csíkszentgyörgyhöz tartozó
Bánkfalva kápolnájának patrocíníuma. Ez a kápolna 1700-ban épült, tornyát 1882
ben toldották hozzá. A kápolna az alttzi "bébírósok"-é, akiknek ősei építették. Az
egykori puszták (sztyeppék) népe megértéssel idézi a puszták Szerit Jánosát. Tör
ténelmi nosztalgiájuk ébred újra a Keresztelő Szent Jánosról címzett szeritegy
házuk ünnepén. Virágos Szent János a betakarítás kezdetére figyelmezteti a né
pet. Búcsúja a keresztségben kapott kegyelmek ébresztője. - szilaj természetük
örökségével a kemény munka végzésének kezdő időpontja. Keresztelő Szent János
lsten országa közelségének tudatát ébreszti bennük, az Úr útjait egyengeti lel
kükben, példáján ők is missziót teljesítenek : a Krisztusba vetett hitet őrzik s
míndig készek a vezeklésre. A bánkfalví szeritegyházból a nép lelkűlete és hiva
tása sugárzik.

Aszentegyházak Mária-patrociniumai a nép Mária-tiszteletének kőbe épített
dokumentumai. A népnek az Isten Anyjához fűződő kapcsolataítohat szeritegyház
patrociniurna őrzi: Sarlós Boldogasszony Kotormány, Nagyboldogasszony Kászon
újfalu templomának, a csíkszentgyörgyi Ilyés-kápolnának, Kisboldogasszony a
csíkszentgyörgyí Kálvária-kápolnának, Rózsafüzér Királynéja Csíkszentgyörgy
templomának, a Szeplőtelen Fogantatás pedig Menaság templomának patrociniuma.

Sarlós Boldogasszony (régebben július 2-án, újabban május 31-én ünneplik)
Bánktalvától nyugatra egy elzárt kis völgyben fekvő Kotormány (mintegy száz
lelket számláló filia) patrociniuma. (A csíksomlyói kegytemplomnak is ősi búcsús
napja.) Kápolnája egy kis hegyre épült 1640-ben. Oltárképe a Szent Erzsébetet
látogató Szűz Anyát ábrázolja. Harangja egyidős a kápolnával, miséző kelyhének
talpán ez a felirat olvasható: "CHIERENI + ERZSÉBET + ASSaNI + ANNO
1632.", - a templom régiségéről tanúskodik. A hegyre épült templomba igyekvő

búcsúsok lelkében a szeritírás szavai ("abiit in montana") újraélednek. Sarlós
Boldogasszonnyal megkezdődik az aratás. A szeritegyházak népe aratáskor a gló
riás Máriát látja kezében sarlóval, amint angyalaival részt vesz az aratásban (8).
A búcsúsok Mária példájával ápolják a rokonsági kapcsolatot, Az Úr Jézus is
örvend a nemzetségi összetartásnak ("repes" Mária méhében), A nemzetségi köte
lékek ápolása a legtovább fennmaradt a székelyeknél. Csíkmenaságon a komaság
ma is kiterjed az egész falura.

UTUnk szineváltozása (augusztus 6) az Úr Jézus második nagy epifániája, "rés
amennyországon", - Menaságújfalu búcsúja. Az egyházközség kápolnájának épí
téséhez egy történelmi esemény fűződik: 1705. október 8-án Akton és Gráven
csapatai í'eldúlták KörösménY-falvát (Csíkszentgyörgy alsó tízese), majd Monyasd
után a Latzok tízesére törtek, de a csíkszentgyörgylek fegyvert fogtak és a fosz
togató hadat elűzték. Ennek emlékére épült 1713-ban Csíkszentgyörgy felső végén,
az újfalusi részen an "Úrszíne" kápolnája. (Állítólag ezt is Ilyés András püspök
építtette.) Ebben a harcban a fisákvölgyiek egyként harcoltak, ezért a kápolnát
- az összefogás szimbólumaként -, központi helyre építették. A természet ölén
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élő székelyek különösen kedvelik az úr Jézus életének a természethez fűződő

jeleneteit. A szentegyházak a megdícsőült üdvözítő hajlékai, a táborhegyi fény
őrzői. Ebben a fényben acélos lélekkel végzik munkájukat. Krisztus dicsőségét

munkájuk eredményében látják, rnert a természet gyümölcse Isten misztériumának
tükröződése. A megdicsőült Krisztust a nép imáiban is látja; szenvedéseikben
erőt merítenek Krísztus dicsőségének fényéből; tudják, hogy amiként a szenve
dő Krisztus rnegdicsőült, akként jutnak el ők is a dicsőségbe.

Szetit Anna (július 26) búcsús kápolnája, melyet Tank6 Albert 1836-ban épit
tetett, a csíkszentgyörgyi Kálvária-kápolnától ötven méterre van. Szent Anna a
Mettercia (Anna, Mária, Kis Jézus) közösségebe tartozik. A székely népnek az
Úr Jézus földi kötelékei, nemzetsége iránti érdeklődése a nép nemzetségi hagyo
mányainak ápolásából következík.. Erről tanúskodnak a Csíkban található szobrai,
képei: Csíkmenaságon az 1543-bru, Csíkszentélelken az 151Q-ből származó
szárnyasoltár, Gyergyószentmiklóson a Csebothegyen épült kápolna, vala
mint a madéfalvi és tusnádi kápolnák. A csíksomlyói begínák Szent Anna kul
tuszát a történelem is feljegyezte s hatása Kászonban és Fisák völgyében is
észlelhető. A Kálvária-kápolna Jézus genealóglájának szellemében központi helyet
foglal el a tájban is. Szent Anna ünnepe a nyár középén a mezőgazdaságí munkák
középső szakaszában van. Szerit Anna az erdőn kaszálók és a mezei munkát
végző asszonyok hagyományos szentje (ekkor kezdik a kendernyövést) (9). Tisz
teletére az ájtatosságokat kedden végzik: főképp a jó halálért imádkoznak hozzá
(ezért is építették kápolnáját a temetőbe).

Nagyboldogasszony Kászonújfalu és a csíkszentgyörgyi Ilyés-kápolna patrocíni
urna. Csíkszentgyörgy Boldogasszony kápolnája a falu közepétől keletre egy kopár
hegyen (régen erdő borította) a falutól 3/4 órai járásra egy meredek úton meg
közelíthető Pósa-hegyén fekszik. A kápolnát a község szülöttje llyés András püs
pök (1637-1712) építtette. (Ilyés Andrást a pápa 1697. január 14-én nevezte ki
Erdély főpásztorának) (10). A ma is élő hagyomány úgy tartja, hogy Ilyés András
gyermekkorában állatokat őrzött a Pósa-hegyen s egy medve megtámadta a csor
dát. Az imádságos pásztorfiú a Szűz Anyához folyamodott segítségért, aki el is
háritotta a veszélyt, (Hogy a hagyomány megtörtént eseményt őriz, ezt Ilyés
püspök címere és püspöki pecsétnyomója igazolja, mert mindkettő egy pásztorbotos
gyermeket ábrázol egy medvével s a Szűz Anya képével. A pecsétnyomót ma
Gyulafehérváron őrzík.) A jelenet végén a Szűz Anya meghagyta a gyermeknek.
kérje meg a szüleít, hogy ískoláztassák, mert püspök lesz belőle. A gyermek
otthon elmondta a Szűz Anya üzenetét, szüleí teljesítették is a Szűz Anya kíván
ságát. Hogy álomlátás volt-e a jelenet, vagy valóság, azt nem tudni, de a jóslat
beteljesedett. A szentegyházas püspök emlékét őrzi a kápolna ajtaja felett falba
illesztett latin feHratos kőlap, valamint a kápolna padozatába épített sírkőlapon

a faragott kehely és ostya, a papi sírkövek [ellegzetes jelképe..A szentegyházak
népe a sírkőben püspök szülöttjük emlékér őrzi. A kápolna a háború alatt
tönkrement: tető nélkül maradt négy falával. Az épület fa részeit a cigányok
elhordtak, a csfkszeredaí törvényszék ezért háromezer lej kártérítésre kötelezte
őket. Ezzel a pénzzel s a jenőfalvi tízes (Csíkszentgyörgy középtízese) adakozá
sával és önkéntes munkájával a kápolnát 1968-ban új zsindelytetővel és deszka
mennyezettel látták el, a padlózatot pedig kicementezték. Abejáróhoz szószéket
és tornácot készítettek, a kápolnába pedig új oltárt állítottak. Az oltárra vissza
helyezték a restaurált Szent István és Szerit László fából faragott régi szobraít,
amit eddig az anyatemplom Bors-kápolnájában őriztek. Újoltárképük a menny
bevitt és megkoronázott Szűz Anyát ábrázolja. A kápolna körzetet betonsasos
deszkakerítéssel és egy székely kapuval Iátták vel, hogy az ott legelésző állatok
tól védve legyen. 25 év után 1968. augusztus 15-én újból megtarthatták a patro
cinium búcsúját, amelyen több mint háromezren vettek r~zt. Nagy volt a hívek
öröme, hogy ismét megújulva láthatták a püspök-ősüle építette kápolnát. Az 1721.
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évi nagy pestisjárvány idején OstíkJszen1;györgy fele lakossága elpusztult: 1019
Iakösát ragadta el a járvány, 1202-en maradtak életben. A pestis áldozatai a
Boldogasszony-kápolna cintermében egy kőkereszttel jelölt tömegsírban píhennek.
(llyés András az osztrák ármádia elől szülőfalujába menekült s innen intézte az
egyházmegye ügyeit. Csíksomlyón zsinatot is tartott. Kétkötetes Egyházi beszédek
című könyvének egy dedikált példányát a plébánia könyvtára ma is őrzí.) Ilyés
András kápolnájának csodás története azokat az időket őrzi, amikor a székely
pásztorgyermekek legszebb álma a papság volt. A püspökségre hivatottság akkor
született meg a kis pásztorgyermekben, amikor az erdélyi egyházmegyének nem
volt főpásztora: álma természetfeletti látomás. volt... Ebben az időben az erdélyi
egyházmegyének kiváltképpen olyan föpásztorra volt szüksége, aki kitartóaa és
következetesen kereste a kivezető utat a hatalmi villongásokból és felekezeti
ellentétekből. Ily irányú törekvéseiről tanúskodott a guberníumhoz intézett le
vele is (11). Nagyboldogasszony búcsúján a táj lelke Mária jelképes koporsójához
vitt virágokban nyilvánul meg. A patrocinium a nyári munkák befejezésének s
az őszi "betakarodás" periódusának kezdete. Az első érett gyümölcs Nagyboldog
asszony, aki immár felvétetett az Úr csűrébe. A szeritegyházak népe munkáía
közben esedezve tekint a magasságba és Nagyboldogasszonyhoz folyamodik se
gítségért; földi szorgoskodásában sem feledkezik meg arról, hogy egy' a célja: az
ég, ahová Nagyboldogasszony felvétetett...

Szent István az 1954-ben épült egerszéki kápolna patrociniuma (újabban a
búcsút Kisboldogasszonykor tartják). Az egerszéklek védszentjüknek a tájba illő

zsíndelytetős f'akápolnát építettek. Csíkszentgyörgy filiái az Úz-völgyében a "csán
gó telepek": Csínód, Egerszék, Gyürke, Csobányos mintegy ötszáz lelket számlál
aak, Egerszék és Gyürke 1900-ban, a többiek az első világháború után települtek
vissza rokonaikhoz Gyímeaből. Űseik az üldözések elől vándoroltak el (12). (Pat
rociniumuk is igazolja, hogya csángók és székelyek egy nemzetség utódaí.) Szent
István a szeritegyházakat a lelkigondozás és a táj adottságai szerint egymástól
áüagosan tizenkét kilométerre építtette. A szent király akarata szerínt a !'lép az
írtások ("orotás") nyomán települt; ezt a programot ma is folytatják: patro
ciniumuk szellemében terrnővé teszik a földet, ahová települnek...

A csángóknál még a haranglábaknak is van patrociníuma, úgy látogatják,
anntha szeritegyház lenne; nekik itt a szentegyház maga a nagy természet, a
harangláb pedig ennek a jelképe. Csobányos patrocíníuma Szent Bertalan (ünnepe:
augusztus 24). A település Kisteleken túl, Csíkszentgyörgytől harminc kilométerre
fekszik, Temetőkertjében áll a patrociniumos harangláb, melynek búcsúját hűsé

gesen tartják. Szent Bertalant leginkább a hegyvidéken élő pásztorok tisztelik,
ezért jutott el tisztelete az intenzív állattenyésztéssei foglalkozó csángókhoz is.
ünnepe a hegyvidéken gazdálkodók jeles napja, az őszi szántás-vetés kezdete.
Patrociníumuk a csángókat a káros indulatok leküzdésére figyelmezteti.

Kisboldogasszony a csíkszentgyörgyi Kálvária-kápolna patrocíniuma (újabban
Egerszék búcsúja is). A Kálvária-kápolnát (kis templomnak 4.s beillenék!) a nagy
temetőben Tankó Albert csíkszentgyörgyi esperes építtette (falán látható az espe
res olajfestésű arcképe is). A kápolna a falutól mintegy kétszáz méterre egy
fákkal beültetett meredek hegyoldalon van. Felirata szerint 1833-ban épült. Az
egerszéklek a természetben végzett munkájuk közben gyakran találkoznak Mária
jelképeivel: Jessze virága, nap, napbaöltözött Asszony (13), Jákobból támadt csil
lag, - s ekképp énekelnek:

Jöjj szerelmem, jöjj galambom,
Az erdők szigetéről,

Igy énekel bölcs Salamon,
E mai ékes szűzről,

(Folyfatj1Ck)
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SIKl GtZA

Papi 80,.S '80

Amikor beszélgetni kezdtünk, s fürge mozdulattal arrább lökte az ütott-kopott
fotel karfáján elnyúló inget, rögtön tiltakozott: "Nem, ez nem papi sors! Inkább
írja, hogy tanári!" A kettő mégis szétválaszthatatlan, Mert Pogány János, aki
túl a hetvenen is tanári hivatását gyakorolja, mégpedig a régi hévvel és lendü
lettel: pap. Piarista.

Hogy mílyen tanár? Erre vonatkozóan hadd mondjam el személyes tapaszta
latomat. Már jó néhány éve tanítottam, arnikor egy téli vagy tavaszelői napon
megtartották az iskolában a számtan-fizika versenyt. A tételek lezárt borítékban
érkeztek, s amikor a komor ábrázatú matematikusok Iölbontották, az egyik példa
fölött nagy tanácstalanság támadt. Mit tagadjuk? Egyikük sem tudta megoldani!
Tízpercben riadt kupaktanács ült össze a szűk tanári szebában. Már az asztalra
is rajzoltak, körök nőttek a dolgozatfüzetek hátlapján és a papírlapokon. szögek
meredtek a levegőbe. A megoldás sehogy sem akart megszületní. "No, mit szólsz?
- fordult hozzám szernüvege mögül az a tanártársam, akit a gyerekek nemes
egyszerűséggel tigrisnek becéztek. - Ezeknek elment az eszük, hogy ilyen példá
kat küldenek le!"

Alltarn a, példa fölött. S egyszerre visszaszálltam az időben. Az öreg fekete
táblához, amelynél rendszerint úgy éreztem magam a matematíkaórákon, mint
Karinthy rossz tanuleja. Pogány tanár úr ott körözött körülöttem, kezében a
krétával, melyet egy dühödtebb pillanatában úgy tört össze. hogy csak romjai
maradtak. "Mi lesz magából, maga szerencsétlen l" És reménytelen dühvel oda
vágott öklével szegény táblára, holott az nem tehetett semmiről. Ekkor történt
a csoda. Agyarnban világosság gyúlt, kiragadtam a "tigris" kezéből a feladatot,
és rajzolni kezdtem. Mit nyújtsam tovább? Megoldottam a példát! "Ez is egy
megoldás - a számtantanárok kicsit ironikusan mosolyogtak, de érezni lehetett
megkönnyebbülésüket -, persze lehet másképp is. Most maradjunk mégis ennél!"
A "tigris" még visszafordult az ajtóból: "Téged ki tanított a gimnáziumban?"
"Pogány János!" - vágtam rá büszkén. "Ja!" - és ismét becsukta a félig nyi
tott ajtót. "Mesélj valamit róla!"

Mit tudunk mí a tanárainkról ? Mit a papjainkról ? Mióta készülódtem erre a
látogatásra! Hátha negyedszázad távolából sikerül megfejteni valami titkot. De
amikor a nyár elején azt írtam Pogány tanár úrnak, szerétnék vele beszélni,
azt válaszolta, most a következő évi munkát készíti elő, nem ér rá. A következő

tanév, hol van az még! Vajon mit csinál ilyenkor fr paptanár? A gyerekek szét
szóródtak a szélrózsa minden irányába, a felvételizők is megkapták már az érte
sítéseket, különben is, harminc fok van árnyékban. Sehogy sem jelent meg lelkem
vásznán Pogány János, amint a következő tanévre készülődik.

- Nem hiszi? - az íráasztalához siet. - (Istenem, mindig így rohant! Már
becsöngetés előtt ott cirkált az osztály előtt, s alig ültünk a helyünkre, márís
berobbant, mint a bomba, s a katedra felé loholtában három nevet ordított, akik
arcukon a vértanúság nemes érzésével ügettek ki a házi feladatokat rejtő Iüze- •
tükkel a táblához, míg a többiek dermedt némaságukban is bizonyos megköny
nyebbülest éreztek. hiszen, ha tíz percre is, de eltelódott kívégzésük időpontja.)
- Nézze, ezeket a példákat gépeltem.

Miközben a vaskos kötegeket lapozgatom - bevallom, egy szót sem értek
az egészből -, laposan píslogok körül, hátha látok valami érdekeset. valamit, ami
közelebb segít az én rejtvényern megoldásához. De semmi. Az íróasztaion példás
rend, és egy köteg füzet. A kerek kis asztalon öt-hat citrom, sárgán villognak a
beáramló napfényben. Körben könyvespolcok, irgalmatlan súly nehezedik rájuk.

- Nézze. Mínden évben én tartom az előkészítő szakkört. Aki arra jelent
kezik, gépelve kapja meg a feladatokat. Nyáron átnézern az előző év felvételi
példáit, azokból csinálom ezeket. Aki az első néhány alkalommal elér egy bizo
nyos pontszámot, bekerülhet a második csoportba. Itt már nehezebbek a felad
ványok. A harmadikban még nehezebbek.

A szekrényhez ugrik, Iurnérlemezböl készült, barnára pácolt táblát ragad elő.

A tábla közepére gépelt névsort kasírezott. A nevek mellett pirossal és kékkel ll.
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számok, amelyek azt jelentik, az iUetó hány pontot ért el a különböző meaetek
során.

- Kétszer egy héten van a szakkör, héttől nyolcig. Az egyik alkalommal van
a feladatmegoldás, a másikon megbeszéljük. Meg kell szokníok a felvéteUk Jég
körét! Nehogy nekem csődöt mondianakl

- Miért, szeletak csődöt mondani?
- Erről is vannak [egyzeteím, - Új papírhalmot ragad elő. - Az utóbbi

években két diákom nem felelt meg a felvételln. Az egyik nem járt a szak
körre, a másik rövidzárlatot kapott. A gyengébb idegzetűekkel előfordul. Alta
lában azonban jól megfelelnek.

Kicsit szerényerr fogalmazott. Az, hogy valalctit Pogány János tanított, olyan,
rnínt a Kiváló Aruk Fóruma márkalelzése.

- Amikor jött, éppen jegyzeteket készítettem az osztályomba járókról. Ta
valy is én tanítottam őket.

- Nem ismeri őket eléggé, tanár úr?
- Csak átvezettem a tavalyi feljegyzéseket az idei noteszomba. így ponto-

sabban látom a fejlődésüket. Figyeljen ide! Felolvasom az egyiket!
Lassan, tagoltan olvas, Kispap korában olyan rosszul olvasott, hogy amikor

rákerült a sor az előimádkozásnál, egy héttel előtte gyakorolni kezdett. Aztán
a döntő pillanatban összefolytak szeme előtt a betűk. "Olyan marhaságokat 01
vastam, hogy kihajítottak l" Megtudom. hogy X az elmúlt tanévben e~y februári
órán nevetgélt, Márciusban nem figyelt, áprilisban ismét nevetgélt.' "Kidobtam
az óráról." Ez az utolsó mondat. 0, ezek a "kidobások" még félelmetesebb konf
liktusok kezderei voltak! Mert ilyenkor Pogány tanár úr nem bömbölt, hogy re
zegtek az ablaktáblák. hanem egészen halkan, színte szívélyesen beszélt. Ezek
döbbenetes percek voltak, Lassan jött be az osztályba, iratcsomóját az asztalra
helyezte, aztán végighordozta rajtunk a tekintetét, mely telve volt lemondással
és számonkéréssel. "Most elmesélek maguknak egy érdekes dolgot ....,.. kezdte,
és mi a tökéletes bánat felindításán fáradeztunk. - Tegnap délután mentern
az utcán. És akkor - körülszemlélődött az osztályon, melynek minden tagja
rémülten latolgattá, hol is járt tegnap, ezen az ominózus délutánon -, és kép
zeljék - itt hatásos szünet következett -, de el sem tudják képzelni, mi tör
tént! 'I'alálkoztam az egyik tanítványommal, és ... és - nem köszönt nekem!"
Dermedt csönd volt. Hálát adtam az egeknek, hogy apám a leckéimhez kény
szerített, így nem szabadultam be a városba. Pogány tanár úr rnerőn ránézett
valamelyik. társunkra. s ezt mondta, még rnindíg pianóban, egy robbánni készülő

bomba rettenetes energiáját tartogatva a békés felszín alatt: "Ugye ... ?" Itt a
név következett, melynek viselője halálra vált ábrázattal emelkedett föl helyé- ~

ről, lelkét az égiek pártfogásába ajánlva. És aztán - de a többire borítsunk
fátyolt. Már régen elvégeztem az egyetemet, tanítottam, s valószínűleg én rémisz
tettem a diákjaimat. de még míndig visszajártak álmaimba ezek az emlékképek.
Zuhantam lefelé a sötétben, il közben Pogány tanár úr hangját véltem hallani:
"Ugye ... ?"

- Ma már szelíd ember vagyok. Megtanultam. hogy az embereket tísztelní
kell.

Halk kopogás hallik. A tanár úr kisiet a folyosóra, csendes szóváltást hallok.
Azaz nem is szóváltást, meglehetősen egyoldalú monológ ez.

- Minden reggel bekérem a házifüzeteket - huppan vissza a rugóit muto
gató fotelba. - Nyolcra itt vannak a füzetek, Mire órára megyek, átnézern vala
mennyit.

- Mindennap?
- Mindennap, Két tüzetük van a gyerekeknek. Az egyik mindíg nálam.
A könyvespolcokat nézegetem. Félelmetes könyvtár.
- Ezen a polcon vannak az iskolai könyvek. A világ minden részéből meg

hozatam a számtankönyveket. Ma is kaptam egy csomagocskát az NDK-ból.
Sosem lehet tudni, hol mit csinálnak okosabban. rnínt mí ... Erek folyóiratok.
ezek itt matematikai szakkönyvek. Itt meg - az ágy feje fölötti kisebb polera
mutat - a fizikai könyveket tartom. A teológia lassan a legfelső polcokra
szorul.

- Mit szekott olvasni, tanár úr?
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- Mit? Hát, matematikát!
- Regényeket?
- Ritkán. A nyár elején is kaptam valamit, ejnye, rru IS a címe - ásni

kezd egy halomban -, nem találom, a fene egye meg! De nem is baj! Marhaság!
Pár cédula hullik a földre. Oravázlatok.
- Minden évben új óravázlatot írok.
- Mióta tanít, tanár úr?
-Ezerkilencszázharminckettőbenkezdtem.
- És mínden tanévben újra írja az óravázlatolcat?
- Nézze, egy nagy német fizikus azt mondta - mellesleg tanított is -, sosem

tanítom kétszer egymás után egyforma módon a fizikát. Hát, én ezt elmond
hatern a matematíkáról.

- Sok volt tanítványa jár vissza?
- Nem mondhatnám. Tudja, akik a szakmában maradtak, nagyon elfoglalt

emberek. Akik meg más pályára léptek, azok a szígorú tanárra emlékeznek, aki
színte megközelíthetetlen volt a számukra.

Megközelíthetetlen? Ez megint túlzás! A hétfői órák mindig ,a nagyszünet
után következtek. Pogány tanár úr a becsöngetés előtt tíz perccel jelent meg a
folyosón az elmaradhatatlan paksamétával, hatalmas kulcscsomót csörgetve, Rö
videsen' valóságos gyűrű fogta körül, Gunyoros megjegyzések röpködtek. Hja,
kikapott a Vasas! .

- Jár még tanár úr meccsrej
- Nem is jártam én soha!
- Hát a Vasas?
- Az inkább a diákok kedvéért van! Egyszer láttam a csapatot, amikor e.

bécsí Rapid ellen játszott KK-döntót a Népstadionban. De már arra nem ern
lékszem. .kitől kaptam a jegyet.

- És a televízióban?
- Ha jó meccs van, szívesen megnézem, A válogatottat azonban nem merem.

Nagyon izgulok.
- Még mit néz szívesen?
- A jó krirniket, A bűnös felkutatásának folyamatában is van matematika.

A jó nyomozó jó matematikus.
- Kérem, mesélje el, hogyan telik egy napja.
- Reggel négykor kelek. Koránébredő ember vagyok. Gyakran mások is

megkérnek, hogy ébresszem föl őket. Imádkozom, borotválkozok ..•
- Emlékszem, annak idején szakálla is volt tanár úrnak.
- Sík Sándor engedte meg, hogy szakállt viseljek. De mondtam már magá-

nak, hogy az élet megtanított tisztelni az embereket. En annak idején nem
sokat törödtem magammal, Most már tudom, hogyaborotválkozással megbecsü
löm a másikat. Es a diákok is emberek, őket is meg kell becsülni.

- Kérem, folytassa!
Ötkor reggel én misézek a főoltárnál. Minden reggel. Negyed órával a szent

míse kezdete előtt lemegyek a sekrestyébe, átnézem a szövegeket, mert mindén
szövegrészt hangosan mondok és olvasok, és mondtam már, nem voltam valami
jó olvasó sosem. Mise után megint imádkozom, aztán följövök a szobámba, II
elmondom a breviárium reggelre vonatkozó imáit. Készüigetek is az órákra,
meg lassan befutnak a füzetek, azokat [avítgatom.

- A délelőtt eltelik, gondolom, az iskolai munkával, Mit csinál, tanár úr,
délután?

• - Tulajdonképpen az ebéd utáni órák az iskolai munka meghosszabbításai.
Egész délután jönnek a diákok, kinek ez, kinek az a problémája. Igyekszem
segíteni nekik.

- Hánykor szokott lefeküdni?
- Fél tíz körül,
Van, persze, hogy a városban akad dolga..Gyakran látni, amint a Kálvin

téren lohol végig, néha a Belvárosba siet. A múltkor cipőt akart vásárolni, de
nem akadt megfelelő. Amint nagyban válogatott, mellé lépett egy fiatalember.
s igyekezett segíteni. Am nem koronázta siker eröfeszítésüket. A tanár úr dü-
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hödten hazarohant. ám rögtön telefonhoz hívták. Az ismeretlen telefonált, hogy
a Petőfi Sándor utcában akad megfelelő cipő. Hivatkozzék rá. Kisült, hogy egy
volt tanítványa. "Nem tudja, mílyen hálás vagyok magának, tanár úr - mondta
a telefonba -. A főiskolán abból éltem, amit a tanár úrtól tanultam." Pogány
tanár úr ilyenkor elégedett is, meg egy kicsit haragszik is. Miért nem igyeke
zett jobban? Miért nem törte magát? "Hányasa volt a főiskolán?" - kérdezte.
"Négyes." "És nálam?" Kis szünet után jött a válasz: "Ugye az embernek nem
lehet míndig négyese !"

- Nem tartom föl tanár urat?
- Még WlD egy negyedóránk. Aztán el kell mennem, Bevásároltam. vettem

szil vát, de nem volt nálam elég pénz. Azt ígértem, visszaviszem az adósságomat.
- Van hitele a környéken?
- Van. Ismernek.
Az érettségírn jut eszembe. A számtan szóbelin olyan tételt húztam, amit

elég jól tudtam, de a mellette lévő példát sehogysem tudtam megoldani. Abban
az időben nem volt mindegy, rnilyen az érettségi bizonyítvány, hiszen az egye
temi Ielvételí n az átlagot számolták. Amint nagyban verítékeztem, az elnök és
kísérete elvonult egy kis frissítöf inni. (Egy másik kitűnő matematikus-fizikus.
Borbély Kamill volt az egyházi elriök.) Egyszer csak viharsebesen megjelent ismét
Pogány tanár úr. "Miért vág olyan szeroncsétlen képet?" "Nem tudom meg
oldani a példát." Odajött, ránézett a papírlapra. melyet ősszevissza szántottam
kétségbeesett kísérleteim dokumentumaival. "Hát ez?" - odabökött az egyik
szögszárra, És már ott sem volt. De ez az egy kérdés elég volt a megoldáshoz.

- Hogyan lehet' egy tanár egyénisége ilyen szélsőséges? A legkeményebb
szígor és a legmélyebb emberség?

-. Mínden tanár ilyen.
- Ne haragudjon, tanár úr, ezt nem hiszem. Akit csak tanított, az mínd

kristálytísztán emlékszik a közös évekre. Van, akit elfelejtettünk. De a számtan
órákat soha.

- Nézze, a jó tanárnak talán születnie is kell a szakmájára. Nekem s:aeg
ről-végről rokonom volt Borossay Dávid. Tudja ki volt?

- Nem.
- Az egyik leghíresebb magyar tanár. Nemzedékek tanultak .a Borossay

által írt számtankönyvekből. Előbb volt a Borossay. aztán a Borossay-Holenda.
Mondom, nekem ez aBorossay rokonom volt. Talán tőle is örököltem valami
tehetséget. Meg aztán kell egy kis színészí képesség, és szeretníe .kell az ember
nek a szaktárgyát meg a diákokat,

- Tanár úrról azt mesélik, hogy egyszerre két iskolában is tanított. Vagy
ez csak legenda? Egyike azoknak a történeteknek. melyeket a volt tanítványok
terjesztenek? Akiket - legyenek bár elméleti fizikusok, mérnökök, tanárok, ad
minisztrátorok és bolti eladók, titokzatos áramkörbe forrasza össze az a büszke
tudat, hogy "Pogány-tanítványok" voltak?

- Debrecenben tanítottam, amikor Nagykárolyban is megnyílt a piarista
iskola. Nem volt számtantanáruk. Fln elvállaltam, hogy a hét elején és végén
megtartom az összes óráimat Debrecenben, a hét közepén, pontosan kedd délu
tán elmentem Nagykárolyba, és pénteken hajnalban mentem vissza. Hála Isten
nek, nem sokáig tartott a pendlizés. Találtak számtantanárt.

- Hol tanított még tanár úr?
- Szabadkan. .
- Debrecen után Szabadkan. Megint egy másik világban.
- Tényleg másik világ volt. Itt ketten voltunk összesen tanárok. Németh -

a keresztnevére már nem emlékszem - volt az igazgató, ő humán érdeklődésű

ember lévén tanította a magyart,németet, történelmet, én meg a többi tantárgyat.
- A tormát is?
- Azt is. Tudja, akkoriban azzal ugrattak: szép kis iskola lehet az a sza-

badkai, ahol egy német tanítja a magyart és egy po(}ány a hittant! Rettentő ne
héz év volt. Magyarok mellett voltak svábok, szerbek, meg még egy nemzetség
ből. Szegény sváb gyerekek nem értették a magyarázatot, nekik el kellett mon
daní németül is.

- Szabadkán él'te tanár urat a háború?
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- Nem, visszakerültem Debrecenbe, Még az előző évben megígértem az igaz
gatónak, hogy a nyári szünetben rendbehozom a fizikai szertárat, Nyáron vissza
rnentern. Leltároztam, barkácsoltam, és akkor az igazgató megkérdezte: "Te, Já
nos, nehéz ott Szabadkan?" Kutya nehéz volt, míért tagadtam volna? Ot akkor
nevezték ld. rendfőnöki asszisztensnek, azt mondta, majd elintézi, hogy helyez
zenek vissza Debrecenbe, ott is kell számtantanár. VdSiS7Ja is kerültem. De egyre
fogytunk. .

- Kiléptek a rendből?

- Dehogy léptek! Hanem közeledett a háború, egyre többször bombáztak,
és azt nem nagyon bfnták idegekkel. A végén ketten voltunk az Igazgatóval.

- Nem féltek?
- Hát, nem mondom, jó kis pánik volt. Egyszer azt mondja az igazgató:

Mi már itt úgy sem tudunk semmit csinálni kettesben, meníünk fel a pesti rend
házba, De autó nem volt, a vonatok nem jártak, így aztán kerékpárral vágtunk
neki. Összepakoltam kofferba a holmimat, meg a legfontosabb könyveimet. és
nekiindultunk.

- Tanár úr tudott kerékpározni ?
- Hiszen épp az volt a baj, hogy nem tudtam l Folyton felborultam! Vé-

gül is elhatároztam, hogy én bizony nem megyek tovább. Bekopogtam az első

útbaeső plébániára, és' felajánlottam papi szolgálataímat, De ott nem volt szük
ség rám. így másnap megint nekieredtünk. Az út telve volt emberekkel, sze
kerekkel, lovakkal, szembe meg jöttek a harckocsik és katonák. Megijedtem egy
lovaskocsitól, s átvágtam az út másik oldalára. Éppen neki egy német katonai
mctorosnak. A vezetője félrekapta a kormányt, de így is összeütköztünk. Repül
tem, repültek ők is. De nem történt senkinek semmi baja. Csak a reverendám
szakadt el, de az aztán alaposan. Az ígazgatóm előttem kerékpározott, ő azt
látta, hogy repülök az országút fölött, így aztán azzal a hírrel jött a pesti rend
házba, hogy nekem végem.

- Szerencsere nem így történt.
- Magyar katonák szedtek össze, velük voltam egy ideig, aztán katonai

autóval jöttem föl Pestre, egy sebesültet kellett hoznom, Amikor megjelentem
a rendházban, azt hitték, kísértetet látnak.

- így lett pesti tanár.
- Úgy volt, hogy visszamegyünk Debrecenbe. Tudja, Pesten nem örültek

annak, hogy az igazgató otthagyta az iskolát, én meg mondtam, ha ő megy, me
gyek én is. Épp indulni akartunk, amikor híre jött, hogy Debrecent elfoglalták
a szovíet csapatok. így aztán maradtunk. Azóta kevésbé izgalmas az életem.

- Egyhangú?
- Dehogy! Csak nem ilyen izgalmas. Tudja, milyen szép nap nap után neki-

vágni a legnagyobb feladatnak: gondolkodni tanítani agyerekeket?
- Vannak sikerélményei ?
- A tanításban nem az a fontos, hogy a tanárnak sikerélménye legyen. A

diáknak kell örülnie, hogy rájött valaminek a nyitjára. Neki ez a sikerélménye.
Ezt kell megadni neki, lehetőleg minél többször.

- De nyilván tanár úrnak is nagy-nagy örömet szeréz a tanítás. Másként
aligha vállalná túl a hetvenen.

Készülődni kezd. Persze, vissza kell vinnie a tartozását.
- Remélem, lesz még szilva. Nagyon finom szilva volt! Érett, édes.
- Nem válaszolt a kérdésemre.
- Míért válaszolriék? Hülyeséget kérdezett! Hiszen tudja a választ!
Sietünk lefelé a. lépcsőn. Pogány tanár úr hatalmas aktatáskát cipel. Mintha

öt vinné a táska. A kapu előtt kezet nyújt. Aztán végigrobog a Krúdy utcán.
A Kálvin tér felé megyek, A Baross utca sarkán gyümölcsös boltot látok

bemegyek, őszibarackot veszek. Majd leteszem a portán a nevére.
Pont a rendház előtt futunk össze. Dadogók valamit, aztán az aktatáskátába

dugern a barackot. A táska üres, elfogyott a szilva,
Mire visszanézek, már el is tűnt a kapu mögött, Ki tudja, mire gondol? Ta

lán egy új feladvány foglalkoztatja, vagy azon emészti magát, miért nem csi
nálták meg jobban a hází feladatot a másodikosok. Ez volna az örök fiatalság
titka?
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Mikőzben a Krúdy utcán ballagok, egy másik történet jut eszembe róla. Egy
időben pasztorált. De egyszer csak megmérgelődött, mert előbb érkezett a kül
városi plébániára, mintsem az ottaniak fölébredtek volna. Úgy dobták ki neki
a kapukulcsot az ablakon.

Az osztálynévsor. Tényleg, el tudom mondani még az osztálynévsort? A K
betűnél megakadok. És annyi minden elhomályosult! Csak Pogány tanár úr,
Pogány János nem változott azóta sem. A haja, meglehet, egészen ősz lett. De
a szíve, a lelkesedése, az egyénisége a régi maradt. Mint harminckettőben. vagy
mint negyedszázada, amikor először jött be hozzánk, vagy amikor - négy év
múltán - utoljára, és döbbenten láttuk, hogy a folyosón könnycseppet törö} ki
a szeméből.

POGÁNY JÁNOS

A matematika tanításának új útjai
Mióta az iskolákban matematikát tanítanak, szinte folyton felvetődik a mate

matikatanítás reformjának a kérdése, illetve igénye. Ez a kérdés vagy inkább
igény minden időben kettős arcú: mit tanítsunk matematika címén, és hogyan
tanítsuk a kiválasztott anyagot? Egy-egy radikálisabb reform útán természetesen
következett egy csendesebb, nyugodtabb, látszatra problémamentes időszak. De
ez rendszerint csak rövid ideig tartott.

Ha ennek a folytonos változásnak" újítási törekvésnek okait kutatjuk, főképpen

három ok tűnik szemünkbe. Az elsö:' a matematika fejlődése, haladása, új szem
pontok, fogalmak kialakulása, A másik ok a pedagógia és a pszichológia tudo
mányának Iejlődése: újabb eredményeik jelentős hatással vannak a matematika
tanítására. Sőt sokszor az új utak meghatározásában is döntő szerepük van. A harma
dik tényező a középískola feladatáról, céljáról időnként változó nézeteink alakulása.

Mi legyen a középiskola célja? Adjon általános műveltséget, vagy készítsen elő

az egyetemi stúdiumok végzésére? Vagy neveljen az életre: tegye képessé a
tanulókat arra, hogy minél előbb beállhassanak abba a munkába, melyet a jelen és
a következő nemzedéknek kell elvégeznie?

Ha általános műveltséget akar adni a középískola, akkor mí az, amit a ma
ternatikából közkinccsé kell tenni? Más szóval: mík a matematikanak azon részei,
malyeket az általános műveltség elemeinek ismerünk illetve vallunk? Mi az, amit
minden művelt embernek ismernie, tudnia kell ebből a tudományból? Már ebben
a kérdésben is - mínt általában a többi részletkérdésben lS - nagyon megosz
lanak a vélemények. Egyesek szerínt elég a négyalapművelet ismerete, talán még
illik ismerni a törteket és a százalékszámítás problémáit. Hiszen - amint mon
daní szekták - például a másodfokú egyenletek megoldására soha sincs szükség
az életben. Mások véleménye szerint még a másodfokú egyenletek ismerete is
kevés ahhoz, hogy az egyén önmagát művelt embernek tekinthesse. A differenciál
és integrálszámítás alapfogalmainak ismerete is hozzátartozik az általános rnű

veltséghez, Sőt ma talán még olyanok is akadnak ebben a táborban, akiknek
véleménye szerínt nem tarthatja magát művelt embernek az, aki a halmazelmélet
elemeivel nincs tisztában.

Ezzel kapcsolatban szólní kell azokról is, akik azt hangoztatják, hogy a kö
zépfokú rnüveltséghez a matematikának nem ez vagy az a része tartozik, nem
kevesebb vagy sokkal, nagyobb mennvisége, hanem a matematikai gondolkodás
mód ismerete. Az önálló problémalátás és e meglátott. problémák megoldásának
készsége jellemzik a művelt embert. Vagyis a műveltséghez azoknak a szellemi
értékeknek elsajátítása tartozik, amelyeket a matematika tanulása fejleszt ki.

Akik az egyetemre való felkészítést tekintik a középískola főfeladatának, azok
természetesen az egyetem szempontjait. igényeit nézik. Tévedés volna azt gondol
ni, hogy ezek minél több matematikát akarnak begyömöszölní az egyetemre
készülő fiatalok agyába. De az is érthető, hogy megvannak a maguk "anyagi"
követelményei is: legyenek tisztában a tanulók a most előírt középíslcolaí anyag
gal, de jó l-enne, ha sokkal többet tudnának a vektorokról. a mátrixokról és
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jártasak lennének a kombínatorika elemeiben. és ismerjék a valószínűségszámí
tás problémaköret és megoldásaik útjait. Sőt mindinkább kívánatosnak érzik,
hágy az információalapfogalmait is ismerjék azok, akik az egyetem kapuján ko
pogtatnak. De mindezeket a követelményeket nem a verbális tudás szintjén, ha
nem sokkal inkább a megértés fokán kell tudniok a tanulóknak.

Reimann István a Matematika Tanításában így ír: "Az egyetem azt várja a
felvételre jelentkezöktől, hogya középiskolaí anyag mínden lényeges részét ismer
jék, ne csak verbálisan, hanem értelemszerűen, és az anyagban szereplő tételek
és deflníciók szabatos elmondása mellett megkívánja azok alkalmazását is .
. . .Éppen ezért helytelenül készíti elő tanítványait az egyetemi felvételre az a
tanár, aki pongyola módon az egyetemi anyag egy részét tanultatja meg a jelent
kezökkel. Erre semmi szükség nincs. A középiskolai anyagót kell megtanulni és
elmélyíteni ; csak ha ez kifogástalanul megy, akkor kerülhet sor a "magasabb
matematikára". Az alapműveletek pontos ismerete, a gyökműveletek biztonságos
kezelése, a geornetriaí szerkesztésí készség sokkal fontosabbak az egyetemi kez
dés szempontjából, mint például bizonyos formálisan kezelt differenciálási és
integráláss szabályok."

Ezzel döntő jelentőségű kérdéshez jutottunk. Tanítsunk-e középiskolában díí
terencíáíást .és íntegrálást? Ezt a kérdést magam nem tudom. de nem is akarom
eldönteni. De nem is könnyű ez a kérdés. Már 60-70 esztendeje, ha nem több,
hogy napirenden van ez a probléma. Hol pozitív, hol negatív a döntés. Más
szóval: egyszer tanítunk differenciál- és integrálszámítást. máskor kihagyjuk a
'tantervből. Külföldön, tudomásom szerint, majdnem mindenütt szerepel a tantervek
ben, és nem is míndenütt rnostohán.

A harmincas évek közepe táján Debrecenben az egyetem matematíkusát,
Dávid Lajos professzort, az egyetem orvostudományi karának tanárai megkérték.
hogy tartson nekik differenciál- és integrálszámítási kurzust, mert - ahogy mond
ták - mindinkább nehéz nekik megértenlök a külföldi folyóiratok orvostudományi
cikkeit e kalkulus ismerete nélkül. Igen: a differenciál- és integrálszámítás
ismerete szükséges nemcsak a mérnököknek és a matematikusoknak, hanem az
egyéb tudományos területen dolgozóknak. kutatóknak is. Mégis, nem merném azt
mondaní, hogy nélkülözhetetlen eleme, alkotórésze a középiskolát végzett, tehát
a szellemi pályákori dolgozók műveltségének.

Ha ma valamely egyetemi kar professzorai megint felkeresnék matematikus
kollégájukat, nem arra kérnék, hogy a differenciál- és integrálszámítás rejtel
meibe vezesse be őket. hanem elsősorban azt kérnék, hogy ismertesse meg őket

a halmazelmélet elemeivel, és talán tanítsa meg őket a valószínűségszámításra

meg az intormáció elemeire. Vagyis ismét fordult egyet a világ a matematika
berkeiben.

Divatról, vagy kényszerítő szükségletről van itt szó ? A halmazelméletre, íl
letve szerényebben a halmazelmélet elemeire, alapfogalmaira ma már nemcsak
az egyetemi oktatáknak van szükségük, Ma a matematikusok és matematikai
dídaktíkával foglalkozó pedagógusok közös meggyőződése, hogy ez az alapvető

fogalom annyira fontos, szükséges és hasznos, hogy ajánlatos már az általános
iskolában megismertetni vele a tanulókat. Sőt mí több, - bár eZlt túlzásnak
tartom - már az óvoda küszöbét is átlépte a halmaz fogalma, amely pedig a
matematikában is csak alig százéves, Georg Cantor. a 'halmazelmélet megala
pítója a "Crelles Journal fül' die reine und angewandte Mathernatik" folyó
iratban 1874-ben közölte első tanulmányát a halmazelméletről: Uber eine Eigen
schait des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen című írásában. Ezt az
évet tekintjük a halmazelmélet születésének.

Ma az általános és a középiskolákban a matematikai órákon mindennapi
fogalom lett a halmaz fogalma. Nem csodálom. hogy apostolai és igen kemény
ellenzői vannak.

Az ellenfelek rendszerint a szülőí társadalomból kerülnek ki. Ennek több
érthető oka van. Először is kényelmetlenül érzik magukat a szülők, míkor gyer
mekük hozzájuk fordul segítségért. Zavarban vannak, mert nemigen tudnak
segíteni. És éppen ezért nem is látják értelmét az egésznek. Ehhez járulnak még
saját iskolás, gyermekkori emlékeik. Ok nagyszerűen tudtak összeadrit. kivonni;
krtűnöen ismerték a "kis egyszer-egyet". Szóval tudtak számolni. Most azzal vá
dolják az iskolát, hogy értelmetlen dolgokkal foglalkoznak - például négy vagy
öt majdnem azonos ábrán meg kell keresni a rejtett különbségeket - de azt
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nem tudják, hogy ez mire való, - csak azt látják, hogy gyermekük még most
sem tud számolni, pedig ebben a korban ők meanyivel többet tudtak. Azt hiszik,
hogy a matematika tanításának szinta egyetlen feladata, hogy megtanítson szá
molni. Nem tudják, hogy a matematika az a tudomány, "amely megtanít bennün
ket, hogyan lehet a számolást elkerülni" - amint ezt a matematika egyik szel
lemes meghatározása mondja,

Egyébként is, ma a számológépek gyors elterjedése és népszerűsége fölösleges
sé teszi, hogy nehéz szorzási, vagy osztásí műveleteket magunk végezzünk el.
De még összeadnunk, kivonnunk sem kell. Am ez nem azt jelenti, hogy nincs
szükségünk matematikára, Sőt a számológépek elterjedése míatt van szükségünk
igazi matematikára, mert a számológépek kezelésének ismerete mellett a mate
matikai tudásunkon múlík, hogy egy-egy bonyolultabb számítást hogyan és mi
lyen gyorsan tudunk elvégezni a géppel.

Kétségtelen, hogy a halmaz fogalom bevezetése körül voltak, és talán még
most is akadnak túlzások, Ezért ma már bizonyos fokú visszafordulást is lehet
itt-ott látni. De a halmazelmélet elemeit ískoláínkból nem lehet már semmilyen
szülőí elégedetlenség rniatt sem kiiktatni. Először is azért nem, mert ha igazak is
lennének a fenti szülői vádak, az a szellemi kincs, az a tudásmennyiség, amit
a mai matematikai oktatás ad, felmérhetetlenül értékesebb, mint a kis egyszer
egy fejből való tudása.

Hogy nehézségek vannak, azt nem tagadjuk, Ezek okait érdemes keresni, sőt

fel kell deríteni. (Csak egyetlen okot írok le ide zárójelben: ma még kevés ta
pasztalata van az ..új matematikát" tanító pedagógusoknak, és egy részük még maga
sem látja a lényeget. De ott, ahol ezek a hibák nincsenek meg, a korszerű ma
tematikatanítás eredményeit, előnyeit a többi tantárgy tanárai is érzik és mél
tányolják.)

De hát miért is kell foglalkozni a halmazokkal az iskolákban? Erre a kér
désre először egy idézettel felelele Gert Böhme Anwendungsorientierte Mathema
tik négykötetes művének, első - Algebra círnű kötetében így ír: "A matematika
egész felépítésére döntő befolyása van a halmaz fogalomnak. Majdnem minden
egyes matematikai fogalom visszavezethető a halmaz fogalomra. A halmazelmélet
áthatja a matematika minden ágát, lehetővé teszi, hogy egységesen. gazdaságo
san és szigorú logikai precizrtással írjuk le a matematika sokféle eredményét:"
Ehhez még csak annyit teszek hozzá, hogya halmaz fogalom például az egyen
letek megoldásának elméletét sokkal világosabbá. áttekinthetőbbé és könnyebben
érthetővé tette. Az eddigi szemlelet a matematikát olyan épülettömbhöz hasonló
nak tekintette, amelynek építményei szinte függetlenek voltak egymástól: algebra,
geometria, függvénytan stb. A halmazelmélet mutatta meg, hogya matematika
nem különálló, egymástól független tudományok mozaíkszerü összessége, hanem
egységes tudomány, amelynek ágai a legszorosabb, mondhatni szerves összefüg
gésben vannak egymással.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az általános és a középískclákban nem halmaz
elméletet tanítunk, hanem ennek az új tudományágnak fogalmait használjuk fel.
amíkor bizonyítunk, definiálunk, vagy új fogalmakat alakítunk ki. Ezen az úton
áttekinthetőbbé, és így érthetőbbé tehetjük tanítványaink számára a matematikát.
Mindig az volt a matematika tanításának és tanulásának legnagyobb veszedelme,
hogy verbalizmussá fajult: az ismeretek megszerzésének a "magolás" volt a
médszere, nem pedig a fogalmak és tételek megértése. Most, amikor olyan esz
közt kaptunk a kezünkbe, amellyel könnyebben érthetővé, vílágosabbá, szebbé,
egységesebbé, vonzóbbá tehetjük a matematikát, rníért dobnánk el ezt a lehetősé

get? A túlzásoktól természetesen óvakodnunk kell. Az új matematika és az új
módszer megkívánja, hogya matematikát tanítók is tanuljanak,

Amikor a matematika tanításának új útjairól szölunk, sok kisebb-nagyobb
jelentőségű egyéb kísérletről is írhatnánk még. Ezek a kísérletek azonban inkább
a szakembereket érdeklik. Ezért itt még csak egy újdonságról kell említést tenni.
Az Ul79-80-as tanévben a gimnáziumi oktatásban bevezetést nyer a fakultatív
tanítás. Lényege, hogya második osztály elvégzése után a tanuló - érdeklődési

irányának megfelelően - választhat, hogy mely tantárgyakat akarja jobban, nagyobb
óraszámban tanulni. Ezzel kapcsolatban még semmi tapasztalatunk nincs, ezért
a véleményalkotás lehetetlen. Valószínű, hogyatanulók tanulási kedvét emelni
fogja; várható, hogy jobban felkészülhetnek az egyetemre, de hogy az általános
müveltség szintjét emelni fogju-e, az kényes kérdés.
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KOCH VALÉRIA VERSEI

MÍssa SolemnÍs

Tengerszemtükör
isten-hűvös csöndjén
emberkín-rebbenés

1979.

Albérleti fal

A festett Napban
megfeszített Krisztus.
Alatta Bartók, .
a szigorú arcú.
Egy órarend, egy távirat
s egy bánatos kabalanyúl.

Altaluk nem vagyok társtalanul.

1972.

Széljegyzet Beideggerhez

Haladva létezünk
és létezve haladunk
az Úton
mely vargabetúk tévutak
és keskeny ösvények
eredője

s me ly elvezet végül is
valahová

1980.

Ez a nyár

Késő őszök idejére
ezt a nyarat tartsd meg nekem
felhőfényes mosolyodat
s vizek hűsét a szemeden

Késő őszök idején majd
ez a nyár ha előragyog

megáldom a nyugvó fényben
szép időnk idéző arcod

1969.

Szomorúfűz

Törött tagjait
benőtte a bánat
bánatán átfúj a szél

1969.
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Hommage ft Chagall

A képzelet angyalröptű faluszélén
a sárga csöndű hegedű

s a szomorú szemű állati szelídség
magányába burkolózva
tudja már
megpecsételt sorsát
csak hűsége halhatatlan
ahogy őrzi a Tórát

Anua nevére
T. T.-Nf:NAK

Víz szagú szelek eIülnek
kezdődik az Anna-ünnep

Anna szava imádságszép
fényesedik tőle az ég

Mosolyától zsondul a kert
felcsendül a virágkoncert

Bíbor dáliák aUja búg
rózsa kórus zümmög és zúg

Fenyő alatt ciklámenek
félénk gyermekhangja remeg

Hűs vázában kardvirághad
győzelmi dal-ráadást ad

ts a boldog harmóniát
továbbzengik füvek és fák

Majd álomba ring az ének
óvják szelíd esti fények

1975.

Belecsöndesedtél

Belecsöndesedtél
klinikaudvarok homályába újra
április előtti korok
röntgenfilmjein már vesz-élyes jel

emlékszel?
csak magányunk fokát
nem őrzi lázgörbe
és cellulóz maozatunk mosolyát
ábrákat a falon és így tovább

nincs tovább

1970.



NIKOLAUS NISSIOTlS

VALLÁS ÉS OLIMPIZMUS*
Jelenlegi tárgyunk a sport és a vallás tágabb témakörének egyik részét ké

pezi. Megkülönböztetett érdeklődésre tarthat mégis számot, mível az olímplzmua
a sport csúcsát, legfelső fokát jelenti míndennapí életünk színterén, Tárgyunk
ugyanakkor a vallást érintő kutatások és magvitatások számára is rendkívül
fontossá válik, hiszen az "olimpizmus" elnevezéssel, ahogy' minden "izmus" kép
zővel ellátott elnevezéssel történni szokott, a sport gyakorlata, a sport általában
ideológiává válik, vagyis az egész élet olyan értelmezési lehetőségévé. melyet
gyakorlati megvalósulásukban gyökerező szellemi elvek és értékek szerint végzünk
el (jelen esetben azokkal, akik hisznek az "olimpizmus"-ban). "Hitünknek" pedig
összefüggésekre nyitott szemléletet kell eredményeznie. mely a tisztánlátást és
pontos körülhatárolast egyaránt igényli.

Ebben a rövid tanulmányban nem lehet célunk, hogy valamilyen szemléletet
a többivel szemben védelmünkbe vegyünk. Használhatatlanul abszolutizáló okos
kodásból vagy ellenőrizetlen túlzásokból erednek az ilyen kizáró törekvések, s a
sport ügyéhez méltó elméleti megfontolásoknak alig használnak valamit is, nem
különben a kettő közötti együttműködés megkívánt f,ejlődésének, közös alapjaik.
azaz az élet értékének és a nemes versengés magasabb szemleletének a béke és a
aépek köztí testvériség megerősítésében.

Mindazonáltal a kérdés sajátos jelleget nyer az alábbi oko k következménye
képp:

1. Az olimpiai eszme legkiválóbb képviselői elragadtatott szavakat hallattak vagy
írtak, főleg az olimpiai játékok újjáalakításának első időszakában (azaz akkor,
amikor a gyakorlatban nem éltek vissza még ezzel az eszmével), például nyet:
"az olimpiai eszme - vallás templommal, dogmával, kultusszal ... és mindenek
előtt vallásos érzülettel". S később, hasonlóképpen: "a vallásos 'sportoló eszméje,
a religio athletae lassim szívárog bele a sportolók tudatába, de vannak, akik
komolyan elfogadják". (l)
2. Az olimpiai eszme olyan tekintélyes és rendkívül megnyerő egységesítő szelle
mi erőként jelenik meg pusztán vallásos dimenzióiban egy vallásilag széttagolt
világban, hogy annak valamennyi részleges értéké! képes szentesíteni és meg
valósítani. Ilyen értelemben kell fogadnunk az olímpízmus másik kiváló jelenkori
szolgálójának szavait: "Az olimpiai mozgalom, a 20. század egyetemes erejű

vallása a világ valamennyi vallásának alapelvén nyugszik. E rnodern, tetterős,

dinamikus vallás az ifjúsághoz szól, és mí, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az ő ta-
nítványai vagyunk". (2) .

a. A nemzetközi gondolkodás és a világi jelleg, mely századunkat kiváltképp jel
lemzi, az egyre erősödő szekularizációval karöltve, légüres teret hozott létre, s ezt
a dogmatizmus - metafizikai válaszként - könnyedén hatalmába vette. A mai
világ mindenáron egyetemes testvériséget kíván, de olyan világban élünk, mely
ből Isten rnint legfelsőbb szellemi hatalom fokozatosan kíszorul, sőt, a terjesz
kedő technikai fejlődés, a technokrata ideológiák és abszolúttá váló gazdasági
rendszerek nyomása alatt mind jobban és jobban kiszorul, vagy a modern em
ber igényeinek megfelelően kénytelen kíszorulní. A vallás fölösleges dísz marad,
mert vagy elég érett az ember, hogy irányítsa önmagát, vagy uzsora az élet, s a
halál annak bukása, aki létrehívta. Ezek után az "olimpizmus" sokak számára
vágyott pótlék, melyet könnyen elérhetnek és kellemesen élvezhetnek a régi,
meghaladott és szétdarabolódott vallásokhoz képest, s így önmaga míndenek
fölötti val1ásként helyettesíti a többieket.

4. Az olimpiai játékok megnyitói során bizonyos "szertartások", az olimpiai láng
megjelenése ebben a miszticizrnustól áthatott közegben, a láng föllobbanásakor
mélyen átérzett érzelmek, vagy még előbb, a lángnak a stadionba való érkezése
- hajdani vallásos érzelmeket pótolnak és a tömegnek valóban erőteljes vallásos

• Nlkolaus Nissiotis: Olympísme et Religion, AOI 16. sessíon, Athénes, 1977. 62-74,
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élményt sugallnak Ebben a valamilyen vallásos természetű felsőbb hatalomtól
.uralt közegben látta a halhatatlan antik szellem transzcendens írányultságát Sa
maras, görög költő, és neki tulajdonítja, hogy a szép, a nagy és az igaz Atyját
(mely az antikvitás számára a szellemi teremtés isteni tríptíchonát jelentette)
mint az univerzum gazdáját fölismerte.. Az olimpiai játékok nemes versenyel
során is az ő jelenléte nyilvánul meg világosan, főként pedig "a futásban, a
bajvívásban és a Iándzsavetésben", Bizonyosan méltó és' szép allegórlát teremt
ezzel a költő, ám egyben az Isten' nélküli világ elleplezett vagy elfojtott vallás
utáni keresését is kifejezi, és megoldását valláspótlékként élteti.

Korunknak ilyen ártatlan, elragadtatott lelkesedése vagy elszunnyadt vallá
sosságának tudattalan helyettesítése az olimpizmus könnyű és hasznos ideológiá
jának közvetítő szerepe által, a vallások vagy azokat képviselő egyházi intézmé
nyek nyílt vagy rejtett ellenkezését válthatja ki. Ellenérzésük ilyenkor a sport
Egészével szemben is megnyllvánulhat, hiszen joggal vélhetik. hogy az olimpiai
eszme Istenitése mögött a test kultuszának ístenítése húzódik meg. (3) Következ
tetésképp, ez aztán csak megnöveli az egyházi vezetők és egynéhány, a konzerva
tívizmus, sőt a fanatízmus vonzáskörében élő ember erőtartalékait a szépséges
és tiszta olimpiai eszme ellenében, s ennek következtében a vallás nem fog
hozzájárulni a tőle várható mértékben a sport, s legmagasabb megnyilvánulási
formájának, az olimpiai játékoknak a fejlődéséhez.

Erre a kölcsönös együttműködésre való tekintettel először a sport és a vallás
közöttí összefüggések általános kérdéseit vizsgálom, majd - nézőpontomnak meg
felelően - elsősorban a keresztény hit (s ebből következőleg a többi vallás)
lehető hozzájárulását az olimpiai eszme kifejezéséhez.

Sport és vallás kapcsolata

Történelmi kútfők világosan bizonyítják, hogy sport és vallás a legrégibb
időktől fogva szoros összefüggésben állt egymással. Ez a kapocs még erősebb az
ókor természeti vallásaiban. Ezek a vallások a testi nevelést a kultusz legerőtel

jesebb kifejezésének tekíntették, rnivel a testi mozgás és a versenyteljesítmény
mély belső viszonyt mutatott a teremtett anyagi világgal és az istenséggel. (4)
A totemista és animista vallásokban, továbbá majdrninden mágikus vallásban
ezért lehetett a tánc is kezdettől fogva a vallási kultusz egyik formája. (5) A
régi görögök világában (akik majd klasszikus időszakukban a racionális filozó
fiával transzcendálják a vallás és az általában vett testi mozgás azonosságát)
ugyanúgy alapvető szerepet töltött be a vallási tényező, kivált az olimpiai játé
kok esetében. E játékokhoz stadionek és templomok éppúgy tartoztak, a sporttelje
sítményeket pedig megkettőzte az istenek iránti tisztelet tudata. Joggal állapít
hatták meg többen is, hogy "az olimpiai játékok létezését a Hérakleitosz-Déméter
és Pelopsz-e-Hippodameia isteni párosok számára fölajánlott tiszteletnek köszön
heti". (6) Olümpia, Delphoi, Epidaurusz szent helyek, s a sport legkiemelkedőbb

megnyilvánulási formájaként az olimpiai mozgalom azolümpiai Zeusz kultuszá
ban természetesen részt vállal. E kapcsolat mögött az -istenített természet bújik
meg, melyben az emberi test kitüntetett helyen részesül. Apollőn gyönyörű temp
loma az ephébosz-atléta ápolt testét legkiválóbb elemként őrzi. A két ele
mentum szétválaszthatatlanul egy.

A klasszikus ~ilozófia kezdi el aztán rombolni ezt a kapcsolatot, megtámadva
Istennek ezt a terrnészetlényegű szemléletét. melyet túlzottan materiálisnak vagy
emberarcúnak tart. De mindezen tények és Platónnak az emberi testet a Logosz
szal és az értelemmel szembeni alábecslésének ellenére (a test itt puszta jel, a
lélek börtöne) a kapcsolat mégsem szűnt meg. ~ klasszikus filozófia ugyanis,
Arisztotelésszel az élén, aki a lelket a test formáló mínőségének tartotta, inkább
arra törekedett, hogy kapcsolatukat megvilágítsa. rnintsem hogy szétszakítsa.
Jóllehet a szellemnek alá van vetve a test, mégis nemes és nélkülözhetetlen része

.a szenemi életnek, malynek értéke, Arisztotelész szerint, a testi egészségtől, a fizi-
kai jóléttől függ. A Filozófia, az Akadémia és a Gümnaszion együtt kell hogy
működjék. A klasszikus kor tehát tudatosan ellenőrzött megkülönböztetést von a
filozófiai segítségével a Vallás és a Sport közé, és elkerüli mitologikus egybemosá
sukat, melyet a többi régi nép esetében érzékeltünk. Ennek az egybemosásnak
legszembeszökőbb példáját figyelhetjük meg Mexikóváros embertani múzeumá
ban, mely az egyik legtermészetíbb vallásnak, a mexikói aztéknak múltjáról tu-
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dósít. Talán a legrégibb labdajáték-ábrázolást látjuk itt. Ha e vallás tanulmá
nyozásába mélyedunk, észrevesszük, hogy a játék befejeztével a győztes csapat
-áldozatul ajánlja föl legjobb [átékosát, olyan áldozat következik tehát. mely e
vallás kultuszában a legdöntőbb pillanatnak számított. A játék itt a kultusz fő-fő

pillanatának bevezető, rituális szertartása, s ahhoz elválaszthatatlanul kapcso
lódik. (7)

A testi mozgás és nevelés valamint a vallásos önkívület közti kapcsolat a
keleti misztikus vallások szakrális táncaiban és - néhány esetben - szexuálís
jeleneteiben éppúgy megnyilatkozik. Az ókori hindu művészet harmonikusan ér
zékelteti ezt az együvétartozást. Fölszíni, hédonisztikus jellegétől .megtísztítva",
ez a Viszony még tökéletesebben van meg a brahman-buddhista gyakorlatokban
és a zen rnísztíkus tapasztalatában. Test, mozdulat, rnozgás eszközül szolgál, hogy
közvetlen hatást gyakoroljon a vallási tapasztalatra és fölemelkedésre. A kettő

úgy tartozik egybe, mint ugyanannak az éremnek két oldala. Szekularizált, ám
ugyanakkor természetfölöttire éhes korunkban csupán a jóga maradt meg szá
munkra a vallásos elmélyedésnek és gyakorlatnak e régi gazdag párosából.

Minden történeti vallás arról tanúskodik tehát, hogy kapcsolata a mozgással
és testedzésset szeros volt, és ebből következőleg, az volt a sporttal és a tel
jesítménnyel is. A sportnak valójában csak úgy van értelme, ha a lehető leg
jobb teljesítmény elérése hajtja. A sportolás folyamán testünk a lehetséges és
a lehetségesen túli között elhelyezkedő sávba érkezik. A rekord folytonos erő

feszítés a határok meghaladására és a lehetetlen meghódítására. Ami a test
lehetőségének és 'erőtelenségének szempontjából meghaladás. az az ember tettre
készségének és akaratának szcrnpontjábóí elérendő tárgy. Az atlétaban tudattalan.
konkrét tárgy nélküli vallásos irányultság, Isten él, olyan abszolútum, kit az
ember tudattatanul keres az itteni valóság határán túlra való vágyakozása köz
ben. Ezzel azt akarom mondani, hogy vallás és sport közott van közös találko
zási pont, a teljesítmény-eszmény, a jobb és magasabb rendű élet elérésének foly
tonosan meg-megújuló valósága. Ez a teljesítmény-eszmény hordozza magában
közős sajátságként azt a legmélyebb értelemben fölfogott játékot, mely egy má
sik, jobb, és magasabb rendű világnak életmódja és újjáteremtő tapasztalata. (8)

Hasonlóképpen, az erkölcsi emelkedettségre, a tisztaságra és főként a szerit
ségre való vágy párhuzamos jelensége a rekordkeresés. Teljesítőképességünk sza
kadatlan harca, erőkifejtése mennél magasabb szint elérésére. Minden val
lást ez vezérel, de a kereszténységet különösképpen. A Szeritírásban Pál apostol
állandóan párhuzamot von az erkölcsi küzdelern és a stadionban futó atléták
küzdelme között, az üdvözülés és a győztes atléta koszorúja között (1 Kor 9, 25;
Gal 2, 2; Fil 2, 16). Bizonyára allegóriával, hasonlattal is találkozunk itt, rnin
denesetre olyannal, mely mélyebb dologhoz kapcsolódik, s kapcsolódott az ókori
civihzációk és vallások sportéletében. A Szeritírásnak ez az allegorikus kifejezése
arra mutat, hogy a kereszténységben és a többi mai monoteísta vallásban, me
lyek a személyes Isten történelmi kinyílatkcztatásán alapszanak, a vallásnak és
a sportnak az eddigiektől eltérő formáj ához érkeztünk, s ezt a magam részéről

..a megkülönböztetés és az építő együttműködés kapcsolatának" nevezném.

Vallás és sport megkülönböztetése és együttműködése

Éles megkülönböztetést hoztak sporttal való kapcsolatukban azok a vallások,
melyek Isten - személyes lsten - kinyílatkoztatásán alapszanak, és az ember
hez a megtestesülés (kereszténység), a Törvény (judaizmus), a Próféta közvetí
tésével. a prófécia típusában megformázott igazsággal Jiszlám) közelednek. hitü
ket meg gondosan őrzött szent szövegekben látják (mint az előbbi három, s a
modern - hindu, kínai, japán - keleti vallás). Nem vallásuk vagy vallási el ó
Itéleteik. hanem tiszta hitük formájában ezek a vallások végleges győzelmet

arattak a nyílt vagy rejtett pogány törekvéseken és mindazon elképzelésen, hogy
Istent pusztán emberi tettekkel és emelkedett érzelmekkel azonosítsák. Minden
teljes értékűnek hitt emberi tevékenység viszonylagossá válik a személyes Isten
nek történeti, a történelemben emberi formát, öltő megjelenése előtt (mint a ke
reszténység vallja) vagy egy konkrét erkölcsi tanítás előtt (ahogya többi mono
teista vallás esetében látjuk), mert ez Isten világosan körvonalazott akaratát
fejezi ki.
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Ez a hit tehát meglehetősen világos megkülönböztetést sugall Vallás és Sport
között, és határokat von kettejük közé. Azt tapasztaljuk, hogy bizonyos idősza

kában a keresztény kinyilatkoztatás távolságot, sót, ellentétet feszített közébük,
ugyanúgy, ahogya klasszikus müvészettel és filozófiával is tette. Am ezt ne fog
juk föl ellenségeskedésnek vagy valódi ellentétnek. hanem tartsuk egyszerűen

kapcsolatukat helyesen elhelyezni kívánó erőfeszítésnek, mely megpróbálta elke
rülni, hogy abszolút jelleget kölcsönözzenek emberi cselekedetnek az egy és igaz
lsten előtt, Aki előtt minden viszonylagos lehet csupán. A történelem tanúsága
szerínt a' kereszténység bizonyos pillanatokban szembe került a klasszikus mű

vészettel, filozófiával és sporttal. Valójában csakis az történt, hogy minden élet
tényt a "megkülönböztetésnek" újabb viszonyába állítottak és nem azonosítottak
isteni jelenléttel és tettel. Míután ez végbement. maga a kereszténység ítélt fon
tasnak rninden emberi cselekedetet és adott mélyebb, tisztább és gazdagabb tar
talmat nekik, mint bizonnyal emben tetteknek. de olyanoknak, melyek ösztön
zést a Történelemben megjelent lsten személyes felsőbbségéből nyertek.

Ez a magyarázata, hogy bizonyos időszakokban ellentétet tapasztalunk a te
remtés anyagi valóságának és az emberi testnek a kapcsolatában, hiszen ezek a
pogánykodás és mágia valamennyi formájának alapjait képezik. De a követke
zőkben az lsten teremtette természetet a Szeritírásban a legnagyobb megszentelő

dés éri, egészen addig Iokozva a képet, hogy a természet együtt szenved az em
berrel és újjáteremtett létezőként együtt is fog vele megváltást nyerni (Róm
8, 17-21). A testnek még nagyobb értéke lesz azzal, hogya "Szentlélek templo
mává" válik (1 Kor 6, 19), ezért "dicsőítsétek Istent testetekben" (6, 20). Végső
következtetésül pedig az ember "az élő Isten Temploma" és "nincs egyezség Is
ten temploma és a bálványoké között" (2 Kor 6, 16).

Ennek megfelelően a test nem hitvány szerszám, használatra és visszaélésre
szolgáló tárgy többé, mint a dualista filozófiákban és a pogányságban, a mágiá
ban és a természeti vallásban. A keresztény vallás azt a meglepő gondolatot
fogja elterjeszteni. hogy nem csupán "van" testetek, hanem, hogy mínt emberek,
testi lények vagytok. Anyagi valóságunk elválaszthatatlan szellemi valóságunktól.
Az ember testi-lelki (pszichoszomatikus) entitás, Szétválaszthatatlan egység. Az
anyag nem Istent helyettesítő bálvány, hanem nagy jelentőséget nyer, hiszen Isten

\ maga vált testté (sómává).* Az anyagi test és az anyag teremtése ily módon emel
kedettebb színtre kerül. Az isteni megtestesül és beláthatatlan jelentőséggel van
a sport számára. Az atléta teste tiszta, szent. Apolní, becsülni kell, és dicsérni
általa Istent, hiszen Ö is ezt a formát vette fel. A sport a maga általánosságá
ban renddé válik most, és nem kultusszá, kötelesség lesz és nem önmagában álló
abszolút érték,

Azért hangsúlyozem mindezt, hogy korunk három túlzásának mondjak ellen.
Mindenekelőtt a test ístenítésének, mely a sportnak, mínt önmagában is megálló
célnak abszolút elfogadását eredményezheti, új vallást a' mai, Istentől eltávolo
dott világban. Másodszor, a sporttal szembeni ellenérzésnek. mely egynémely
fanatikus, bigott ember sajátja, olyanoké. akik a kereszténység igazi jelentését
nem tették magukévá, nem értették meg azt a finom megkülönböztetést, melyet
az elhozott, hogy vele sport és vallás kedvezőbb együttműködését biztosítsa. Har
madszor - és legfőképpen - a sport újdonsült fölfogása ellen harcolok; gépiesí
tett, technokratízált karunk hozadéka ez. A sportnak azt a gépies szemléletét
értem rajta" mely egyesegyedül a rekordok hajhászására van tekintettel, mínden
jogos és jogtalan eszköz latbavetésével. Az atléta nem ér többet neki, mint a
gép. Szellem és test kapcsolatának, a test lsten templomaként való fölfogásának
helyébe, melyben Isten lakozik és jár (1 Kor 6, 16), manapság technologikus ko
runk gépihez hasonló "produktív" test-fölfogása: lépett. A sport kizárólag telje-

*A szerzö itt ógörög elnevezések Szentírás-beli alakjait használja. ,Eszerint az ember "rom·
landó teste" (sarx) a magyar "hús" szónak, romolhatatlan, "szellemi teste" (sórna) pe
dig "test" szavunknak felelne meg. (VÖ: 1 Kor 15,44-46). Ehelyett - elég megkül önböz
tetlenüj - mtndíg a "test"·et használjuk. Ugyanúgy nem képes nyelvünk a pneuma és a
psyché következetes szérváíasztására. Az előbbi ugyanis isteni lelket (például a Szentlélek),
voltaképpen "szellemet" jelöl, mellyel vallási, erkölcsi parancsolatokat fogunk föl, az utóbbi
pedig egyszerűen a biológiai érzékelést, észlelést jelenti. (A forditó megjegyzése.)
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sítmény és rekordok elérése. Az atléta olyan szenzomotorikus rendszer, aki szelle
met-testet akibernetikával, a metabolizmussal és a teljesen mechanikus gyakorlati
működtetés alkalmazott orvostudományával helyettesít. (9)

A vallás, s a keresztény vallás különösképpen harcolni fog e három tévös
vény, azaz a sport és a test abszolutizálása, istenítése, ellenhatásként jelentkező

fanatikus elutasítása, s a sport mechanikus fölfogása ellen, és minden eszközzel
védelmébe veszi a testi nevelést mint egy emelkedettebb erkölcsre szólító köte
lességet, nemes versengést, valamint a teljesítményt mínt a társadalmi érintke
zés fokmérőjét, egészséges együttélését. Ekképp a kezdetben ellentétként fölmerülő

megkülönböztetés erkölcsi renddé szerveződik az egészséges sportolás érdekében
és mlndeníajta túlzás ellenében. így ad étoszt a vallás a sportnak, szellemi és
erkölcsíe kötelezettséggel egyetemben, melyet az atléta Isten által egyedivé nyil
vánított teste iránt, és a többiek, a versenytársak iránt érez. A vallás kizárja
a test illetéktelen használatát csakúgy, mínt a többi atlétával szembeni jogtalan
versengést, így például a sportnak az üzlet és a nacionalista propaganda szolgá
latába való állítását.

Szei-etnék rámutatni arra, hogya keresztény vallás, és minden,· ma is létező

vallás általában, nem vette elég komolyan, hogya jelenlegi emberiség e lényegi kér
désének megoldásához hozzásegítsen. Ehhez különösen a Megtestesülés vallása
járulhat pozitív jellegű. új fölfogással hozzá, miután világosan megvonta vallás
nak és sportnak határát. Hadd jegyezzem meg, hogy a kereszténység felelőssége

itt meglehetősen nagy, mint ahogy a gazdasági életben is felelős-társ az iparosí
tás, a technikai civilizáció, a termelői és fogyasztói társadalom fejlesztéséért, mely
a konkurrenciára és a gépi termelésre alapozódik, (ezek bizonyos pontig a f'€jlő

désnek jótékony jelei is lehetnek), ugyanígy felelős bizonyos mértékben a bajnok
ságokon megszerzett első helyezéseknek a versenyszellemből következő fede
zetéért. Míndennek valahogy úgy kellene megvalósulnia. hogy eközben a keresz
ténység állandóan figyelmeztet ez erőfeszítések határaira, arra, hogy egyikük sem
yálhat önmagában álló céllá, abszolútummá, mintegy új vallássá. különösen a
sport nem.

A sport valóságos céljától térne el ez esetben, s a cél: az igaz, s testileg-lel
kileg egészséges ember megteremtése. aki az emberi nemzetség tagjaként nemzeti
és faji korlátai fölé emelkedve míndenkít egy nagy családban egyesít. Ez vezet el
bennünket utolsó fejezetünkhöz. (10)

A vallás részvétele az igazi olimpiai mozgalomban

Miután a vallást a sporttól világosan megkülönböztettük és az ebből a meg
különböztetésből származó helyes magatartást a vallás és a testi kultúra kapcso
latában megvtzsgáítuk, újra visszatérhetünk a Vallás és az Olímpizmus kérdé
séhez, Meg kell értenünk kűlönbségüket éppúgy, mint szoros kapcsolatukat egy
némely kérdésben. Az olimpiai játékok látszatra vallásos szertartásai ellenére is
el kell jutnunk a fölismerésig. hogy az olimpizmus bizonyos értelemben ideológia
és nem vallás. Elsősorban bizonyos ideológiai magatartást sugall, az élet fejlett
ségi fokától Iűggően, Hogy ezt a tényt kicsit tobban megvilágítsuk, elengedhetet
lenül szükséges - ám ugyanakkor szerfölött nehéz is .;...., hogy korunk vallásos
ságáról meghatározást nyújtsunk. Azt a meghatározást tesszük magunkévá, mely
szerint a vallás hit a természetfölötti. személyes vagy személytelen transzcendens
erőben, akitől függ, vagy magyarázatát kapja a Világ teremtése és célja, Akt
az embernek mint az egész emberiség egyetlen képviselőjének erkölcsi útmutatást
szolgáltat, és az életet legfőbb javunkként szeriteli meg.

Ez az általános meghatározás a Vallás és Olimpizmus szétválasztását tekintve
meggyőző, különösen első felében, a természetfölötti erő hitében, a világ kezde
tének és mibenlétének magyarázatában, hiszen ez teljesen hiányzik az olírnpiz
musból. Mindennek dacára, a meghatározás második felével és az olimpiai eszme
alapjaival való összefüggésben, mely utóbbit szintén személyes és személytelen
erő éltet, bizonyos tartományaiban az olimpizmusösztönözhet erkölcsös magavise
letre (egyetemes testvériség) és eszkőzeivel (a sport bizonyos Iajtáival) Vallást
helyettesítőjeként léphet föl azok számára, akik kívánják egy belső, transzcendens
tapasztalat kialakulásának szempontjából. Abszolúttá fejlődő egyéb életértékekre
éppúgy érvényes ez (az abszolút politikai ideológia, a politikai-társadalmi utópia,
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a pánszexualitás, a szcíentízmus). De mindezt a pillanatnyí lelkesülés túlzásának
kell elkönyvelnünk az olímpizmuson belül. Az olimpízmus gyakodatában inkább
rejtett vallásos elemekről beszélhetünk, mintsem újabb vallásról.

Itt azonban nagyon résen kell lennünk. Anélkül, hogy a vallást egyik lehet
séges továbbélésével szemben védelmünkbe vennénk, vagy felsőbbrendüségét az
ideológiákkal szemben (ez a törekvés 'a kereszténység esetében a farizeizmus nevét
érdemélné ki), el kell kerülnünk mindenáron az olímpízmusnak vallásos ideoló
giaként való túlzó meghatározását. Ha majd eljutunk ide, a Vallás és Olimpizmus
közös harca az emberi létezésnek egyik legerősebb területén nyilatkozik meg,
melyet minden vallás, de a kérszténység kiváltképpen magáénak érez. és arra
törekszik, hogy tanításával erőt vigyen bele - ti. a nemzetek egyenlőségét, a
testvériséget és a szeretetet. A Szentírásban azt olvassuk, "Nincs többé zsidó vagy
görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan eggyé lettetek
Jézus Krisztusban" (Gal, 3, 28.). Hasonló mondatokra találtunk a többi vallás
szent szövegeíben is, hiszen az egyetemesség és testvériség lényeges ismertetőjegye

minden igazi vallásos hitnek, mely az egy Istenben, a világegyetem Teremtőjé

ben hisz, kinek lényege a szeretet.
Az előző fejeretekhez hasonlóan, melyekben a sport és a vallás köztí különb

ség megállapítása kettejük építő együttműködéséhez irányított bennünket, úgy
most is, a Vallásnak mint természetfölötti erőben való hitnek, mely az élet közös
megszentelésére szólít föl, s az Olimpizmusnak, annak a szép ideológiának, melv
a népek közötti testvériségre ösztönöz, megkülönböztetése a kettejük közötti meg
felelő és termékeny kapcsolatot szorgalmazza, föltárva e kapcsolat fő szakaszait.
Hadd figyelmeztessek rá, hogy a napjainkban a világ politikai és társadalmi kér
déseit "elhanyagoló" olírnpizmus jobban hozzájárul a népek közöítí egység szol
gálatához, mint a vallások. Ha a népek földi egységének szolgálatában végzett
szerepüket mérlegeljük, számos törekvésüle inkább a világ részekre tagolását
célozta,

Másfelől azonban ez a tény sem jogosíthatja föl az olimpizmus buzgó híveit,
hogy újabb valtás születésének örvendjenek, hiszen összevetésünk nagyon Iölszínes.
A vallások nem négy évenként ismétlődő rendezvények, olyan népünnepélyek,
melyek feledtetik - bizonyos időre - az emberek különbségeit és szenvedélyeit.
A nemzeti, politikai és társadalmi élet mínden megnyilatkozásának gyökerében
vallások rejtőznek. Az Olimpizmus - s ez az újabb finom különbség a vallá
sokhoz mérten hasznunkra fog válni - az egyetemességnek csupán egyik szelete,
és az emberek közötti testvériségnek pusztán egyik módja, az erre a célra létre
hozott mesterséges körűlmények között, Ez a megállapítás egyáltalán nem kiseb
bíti az Olirnpízmus értékét, csupán valódi dimenzióiban adja azt vissza. Ezzel ís
mínden fönnálló komoly vallás számára kitűnő segítőtárs lehet, de egyetlen néző

pontból, egyetlen módon s egy bizonyos időre nézve. S mint ilyet, az Olimpizmust
erősíteni, méltányolní kell ama vallásoknak. melyek benne még csak piIlanatokra
is, és bizonyos körülményekre korlátozva is, azt fedezik föl, amit megkíséreltek
vagy újra meg kellene kísérelníök egyetemesen mély érvénnyel sikerre juttatni:
a népek lehetetlennek' látszó testvéri együttélését,

így lesz az Olimpizrnus és a vallás 'közös kapcsolódási pontjává az egyete
messég és emberi familiaritás, de közben míndketten más-más szinten, más-más
módon érik el ezt a célt, anélkül, hogy ellentétbe bonyolódnának (mert, máként
az előzőfejoezetben kimutattuk, a vallás bizonyos körűlmények között előnyben

áll a testi neveléshez és a sporthoz képest). Éppen ellenkezőleg, együttműködé

sük ezen a területen kölcsönös hozzájárulással éri el célját. Az Olimpizmus em
lékeztetni fogja a vallást egyik legnemesebb, Istentől rendelt föladatára. melyet
elhanyagol, sőt, gyakorta el is felejt, az emberi tehetetlenség ürügyén. Másfelől.

a vallás inteni fogja az Olímpízmust, hogy a népek testvériségének kérdése mé
lyebb, nehezebb, szétágazóbb kérdés, mintsem látszik. Az együttműködés akkor
is elengedhetetlen, ha az olimpiai eszmét saját intézményei renditik is meg (mint
hogya vallás saját keserű tapasztalatából tudja, hogy vallásos emberek és egy
házi intézmények többször is önnön alapjaiknak mondanak ellen). Jó lenne, ha
az Olimpizmus a vallás segédletével elkerülhetné míndazokat a veszélyeket, me
lyek az olimpiai eszmét fenyegetik a modern olimpiai játékok gyakorlatában. Az
atléták küzdjenek csak a rekordokért. de nem úgy, hogy rekordokat előállító

gépnek tekintsék magukat. Maradjon meg a népek közötti nemes versengés, de

386



ne süllyedjerr nacionalista propagandává és a magunk felsőbbrendűségének ki
nyilatkoztatásává a többiekkel szemben. Serénykedjenek az atléták, de tevékeny...
ségük ne valami kivételezett hivatás legyen egy emberfölötti elit számára, amely
azért válhatott elitté, mert megengedhetetlen orvosi és mechanikai eszközöket
vett igénybe. Fordítsanak jelentős összegeket az olimpiai játékok megrendezésére,
de ne csússzunk bele a mai olimpiai gigantizmus megkövetelte mértéktelenségbe,
mert ez a játékok rendezési' lehetőségeit csupán a világ gazdag országai számára
engedi meg. Ilyen tények jelentenek ma' veszélyt a pax olimpicára mivel csalóka
homlokzat elé függesztik. Ebben a kérdésben mindén szellemi erőnek, s kivált a
vallásnak együttműködníe és harcolnia kell az olimpiai eszme híveivel. mert 
mint emlékeztettünk rá -, ezek az erők tudják igazán, hogy a legnemesebb ide
álok is hazuggá és természetüktől megfosztottá válhatnak, ha emberek alkalmaz
zák őket. Ahogy gyakorlata során egy vallás állandóan megújul és tisztul, ugyan
úgy igényli az Olimpizmus is a folytonos, öntisztító próbát szellemí értékeinek
és elveinek segítségével. A népek közöttí testvériség sikerét tekintve mindkette
jüknek egyazon közös pontja, forrása van: az egy igaz Isten, Aki a szerétet.

A mai emberiségben pedig az Olimpizmusnak és a Vallásnak általánosság
ban mindenekfölött egyetlen közös erőfeszítést kell kifejtenie. Az olyan világ
ban, mely minduntalan és egyre erősebben kimutatja az új Isten iránti szükség
letét, s a technokrácia a szellemi és lelki- sugalmak valamennyi forrásának ki
szárítására törekszik, a mindennapos, színtelen és gépies ismétlődés rutinján
kívül, az Olimpizmusnak és a Vallásnak össze kell fognia az élet jobb értékesí
tésének harcában. Míg környezetünkben napról napra növekszik a faji megkü
lönböztetés, a [ogtalanságok különböző formái a pénzben gazdag és szegény népek
között, roncsolván a hatalmas emberi nemzetséget, az Olimpizmusnak és a Val
lásnak egyesítenie kell erőit. A veszteglés és elesillapulás okozta béke perceiben,
melyet a nagyhatalmak ezért hoztak létre, hogy szellemi alap nélküli békét állan
dósítsanak, mindkettőnek közösen ki kell nyilvánítania, hogy valamennyi ember
egyetlen családhoz, egyetlen Atyához tartozik, a nagy, szép és jó Atyjához. Kö
telességük, hogya világot súlyos problémáival éles elkülönülésben tartó politikai
-gazdasági rendszer elnyomásának mechanizmusával szembeállítsák az emberi sze
mélyiség értékét, mely csak teljes világnyi dimenzióban tudja kifejezni magát.
A világnak talán soha nem volt annyira szüksége az olimpiai eszmére. mint ma.
hogy szűk nacionalista érdekek gazdasági, politikai és kulturálís béklyóiból kitör
jön. Olyan korszak ez, melyben valamennyi nemes erőfeszítést hatalmi dicsvágy
rnételyez, Az Olimpizmus kötelessége, hogy közvetetten, egyszerűen leleplezze
ezt az igazságot. Akkor célt ér a vallás számára is, és titkos, szerény, csöndes,
de föltétlen és hűséges szövetségest talál majd benne. A Vallás és Olimpizmus
~ gyümölcsöző együttműködését tekintve a következő nemzedék pedig egy új,
tágabb és előítélettől. őszintétlenségtől szabadabb szellemmel szembesül majd, míu
tán tisztázta kettejük 'különbségét, különböző természetét. különbözö szerepét, de
egyazon, közös céljuk keresését is: a szeretetet, valamennyí nép testvéríségét és
a béke védelmét szerte a világon.

(REISINGER JANOS fordítása)

Jegyzetek: (1) Pierre de Coubertin : Olympischa Erinnerungen, szerk. Carl Diem, Frank
turt am Main, 1959. 107. és 218. - (2) Avery Brundage : Speech at the Opening Ceremony,
a NüB 62. ülésszaka, Tokio, a NüB 88. bulletmjában, Lausanne, 1964. 30. - (3) Vö. XXIII.
,János pápa beszéde a világ sportolóihoz az 1960-as római olimpia alkalmából, a Martin
Söll szerkesztette Kirche und Sport címu műben, Altenberger Dokumante 91, Düsseldorf,
1964. 71. - (4) Lásd: J. RecJa: Religion und Leíbesübungen, Graz, 1965. - (5) Lásd: X.
Murray: Ancíent and modern rítuaí dances in the Near East. Fl, 1965. - (6) Ludwig
Drees: Der Ursprung der Olympiscllen Spiele. scnorndorr, 1962. 16. - (7) Általánosságban
e kérdésről lásd: W. Krickberg: Das mitteLamerikanische Ballsplel und seine religiose
Bedeutung. Paideuma 3. 1948. - (8) A tárgyról lásd: Hugo Rahrierr- Der spíe.ende Mensch,
Einsiedein, 1958. és Jürgen Moltmann: Versuche über die Freude an der Freiheit und das
Wollgefallen am Spiel, München, 1971. - (9) Ami ezt a kritikát illeti, lásd: Heinz-Egon
Rösch sz ép müvét: Ist das noch Sport? Freiburg, 1972. különösen 71-76. - (l0). Szeren
csére újabb kezdeményezések is feltüntek. A tárgyról teológiai szempontból gazdag bib
liográfia áll rendelkezésünkre, mely az 1972. évi münchení olimpiai játékokat követően

, még dúsabb lett. Lásd: The Scientiflc view of Sport, NeW York Heidelberg, 1972.
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Beszélgetés Nikolans Nissiotis görög professzorral,
a Nemzetközi Olimpiai Ikadémia elnökével

Nikolaus Níssíotíst három évvel ezelőtt választották meg a Nemzetközi Olim
piai Akadémia (NOA) elnökének. A szervezet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) égisze alatt a sport múltjának és jelenének szellemi tartalmait dolgozza
fel. Létrehozatalának gondolata már Coubertinben is fölmerül t, konkrét javas
latot azonban csak a második világháború után, 1949-ben tettek rá. J. Kétséas
görög, s C. Diem nemet sportemberleknek kösznhető, hogy az Akadérmát végül is
1961-ben fölállították.

N. Nissiotis professzor személyében a NOA méltó vezetőjére talált. Az athéni
egyetem vallásbölcselet tanára 1925-ben született. Filozófiai, pszichológiai és val
lásbölcseleti tanulmányainak végeztével Zürichbeh. Basel ban és Louvaínban tanult

. tovább. 1958-1974 között Svájcban, ökumenikus testületek élén tevékenykedett.
Mint az ortodox egyház híve, több könyvet publikált franciául, németül és görö
gül, Igy az "Egzisztencializmus és keresztény hit", a "Teológiai ismerettan", a
.,Vallásbölcselet", a "Filozófiai teológia" és "A keleti teológia az ökumenikus
dialógusban" címűeket. Eddig körülbelül száz cikke jelent meg.

Níssíotís professzor vallásbölcseleti gondolkodása elsősorban a modern lélek
tan eredményeit hasznosítja. Úgy v éli , az ember vágyai, szükségleteí megismerése
felól természetesebb út vezet Istenhez, mint dogmákból kiindulva, s ebben az
ortodox kereszténység állásfoglalását is közvetíti. Valláslélektani törekvései a leg.
utóbbi időkben a társadalomlélektan. a kultúrmorfológia felé vezették. ezek ösz
szefüggésében mutat rá a testkultúra és az olimpízmus sajátosságaira. 1976-ban,
a NOA 16. ülésszakán fölolvasott "Vallás és olímpízmus" című tanulmányát egyik
legjobb sportelméleti munkájaként adjuk közre.

A tanulmányt megvilágító beszélgetést 1979 júliusában készítettük vele, az
Akadémia 19. ülésszakának záróünnepséga után, a régi Olümpia romjai közelében
fölépült modern "olimpiai Ialu't-ban, Estére járt az idő, s örülnünk kellett, hogy
sok dologtól fáradt professzorunk röpke órát áldozott ránk. A beszélgetés létre
jöttéért köszönettel tartozunk Ottó Szymlczeknek, a NOA magyar származású
dékánjának, aki ötven éve él Görögországban. s az Akadémiának megalakulá
sától fogva hazájában is, külföldön is jól ismert ügyvivöle.

Mivel a gyors beszélgetés részletenkénti kommentálása nagy, s talán fölös
leges föladat is volna, egyetlen megjegyzést fűznénk csupán hozzá. Hitről és
vallásról való gondolkodás számtalan szernléleti átalakuláson ment át a keresz
tény Európában. A középkor időszakára - neokantiánus szóhaszriálattal - a
"teoretikus ész" munkálkodása jellemző. A skolasztika a spekulatív görög ből

cselétre alapozódott. Az emberi értelem kítüntetett megbecsülésében olyan ideálok
tűnedeztek fel, melyek a patrisztikát kevésbé, a biblikus gondolkodást pedig egyál
talán nem [ellemezték,

A visszahatás nem is késlekedett, ámde a keresztény tanítás értelmezését csak
újabb holtösvényre kényszerítette. A "praktikus ész" korát Kant "metafizikai
szükséglete" szabályozta, mely az istenismeret székhelyét a "tiszta ész" tarto
mányából a "praktikus ész" tartományára tolta. Maga a königsbergí mester
úgy vélte, hogy az ismeret- s lételmélet bizonytalanságait legyőzik az erények,
legfőképp a kötelesség btzonyosságai;

Nem csoda, hogyaKantot követő nemzedék képviseletében Schleiermacher
a vallás lényegét már csupán a "jámbor érzés"-ben (das fromme Gejiihl) hatá.
rozta meg. Eszerint a pietás, a kegyesség útja visz legközelebb Istenhez. Ezt il
végkövetkeztetést Windelband jó érzékkel ,;esztétikainak" mondta. Értelem és
erkölcs komoly ellenőrzését föladva ugyanis a keresztény tanítás megvalósítása
puszta érzület marad.

Az elmúlt másfél évszázad mértéket vesztő gondolkodóí kísérletei egyre más
kapaszkodólehoz folyamodtak. Ezek rövid alkalmassága nagyban elősegítette. hogy
a XIX. század óta a vallást legfeljebb erkölcsnemesítésre, családnevelésre. s leg
végül a magánügy szerepére korlátozzák. Úgy véljük, Nissiotís professzor he
lyesea jár el, ha az adott állapotot kívánja megragadni. s míntegy elébe megy
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a sorsát a megoldás vágya nélkül élő embernek. Kííndulásként igen, kivezetés
ként azonban már annál kevésbé fogadhatjuk el a lélektan kinálta eredménye
ket. A kereszténység nem vagy az ész, vagy az erkölcs, vagy az érzület dolga,
hanem míndegyiké egyszerre, föltéve, ha létezik gondolkodást és magatartást sza
bályozó tengely, mely az embert egésszé rendezi. A teljes emberre vonatkozó
igazi és következetes kérdésfölvetés viszont csak Annak pozíciójából történhet,
Aki jobban ismeri az embert az embernél.

*
- Professzor ar, ön az athéni egyetem teológiai karán a vallásbölcselet tanára.

Az olimpiai mozgalomban végzett tevékenysége előtt mondana néhány szót it
teni munkájáról? Mit jelent önnek ez a tudomány? Történeti vagy lételmé
leti stú,dium-e elsősorban?

Elsősorban lételméleti. Az általam tanított vallásbölcselet általánosságban fog
lalkozik a vallásos jelenségekkel, s így elővételezi valamennyi vallás ismeretét.
E jelenségek mélyebb értelmét és a vallásos tapasztalat mibenlétét vizsgálja,
míközben kiterjeszkedik vallás és természetfilozófia, vallás és történetfilozófia,
vallás és erkölcsi értékek viszonyára is.

- Ez így 'nagyon kiterjedt tudomány. Lételmélet is, és fenomenológia ts.
- Kétségkívül. Olyannyira, hogy az előadásokon jóformán csak a határok meg-

vonására jut idő. Érdeklődésem középponti tárgya jelenleg a pszichológia. A
pszichoanalízis - kivált annak német válfaja, Adlerral és Junggal - sokat tett
azért, hogy azt a mély élményt, Erlebnist, mely a vallásos tapasztalást jel
lemzi, megfelelőképpen leírja és értelmezze.
Ebből az következik, hogy Professzor ar mint teológus s mint vallásfiZozófus
az ember felől indul Isten felé, azaz, egy metafizikai szükségletre, az em
berben rejtező transzcendens irányultságrahívatkozik, mint azt Kanttal
élükön '- az utóbbi két évszázad gondolkodói tették.
Ennek magyarázata, hogy távol állok minden dogmatizmustól és azt tartom,
hogy az antropológiát kell minden tudományok alapjává tennünk. A keresz
ténység ugyanis nem idealizmus, nem Platón ideáinak sugalmazója. Léte tör
ténelmi esemény és Jézus Krisztus megtestesülése áll középpontjában. És min
denfajta antropológianak - még a történetíséget olyannyira hangoztató mar
xizmusnak is - nélkülözhetetlen eleme a vallásos aspektus.

- Miben áll, ön szerint, a vallásos aspektusok, s így az egyes antropológiák kö
Zötti különbség?

- A különbség az ember részéről abban nyilvánul meg, hogy elfogadja-e a sze
mélyes lsten létét, vagy sem, s ha elfogadta, aláveti-e magát akaratának,
akár a Keletiek Istene, Jézus Krísztus, Mohamed legyen is az. Számomra,
mínt hivő számára, elfogadhatatlan az olyan lsten, aki puszta tételekben, fo
galomban él. Uram csak személyes, gondviselő lsten lehet.
Ez valóban elválp,sztja a kereszténységet mind az idealizmustól. mind az
ateizmustól. De az ön által említett vallások között is számottevő a különb
ség, tanitásuk tiszta formáját tekintve, hiszen egyik a kinyilatk.oztatásra. má
sik a világtörvényekre épít. Az előbbi fényében az utóbbi gyakran az em
beri . fantázia és okoskodás ,eredményévé alacsonyul. Az első "isteni". a má
sodik "emberi" logikát nyújt. Hiszen a Bibliában a kereszténység az önmagát
kinyilvánító Isten szavát fogadja.
Nem fogalmaznék úgy, hogya Bibliában. A- Biblia egyik eszköze lsten ki
nyilatkoztatásának, Eszköz csak és nem cél. Másfelől pedig míndíg volt, van
és lesz is feszültség a két gondolkodás, az Istené és az emberé között. De
nem minden feszültség romboló. Isten világossága alá kell vonnunk minden
ismerettárgyat, s így az elsőség a Szentírásé, De nem értek egyet a misztí
kusokkal, akik végletekbe viszik ezt a gondolatot úgy, hogy a gondolkodás
ról való lemondást hirdetik. Mint például a spanyol Keresztes Szerit János;
rnert ez is valamilyen gondolkodás eredménye, ez is valamilyen emberi gon
dolkodásból fakadó következmény, s ezt ő is bizonyos gondolatrendszer ne
vében mondta ki. Ez véglet. kétségkívül és nem általános jelenség a katolí
kus gondolkodáson belül sem. Gondoljon csak az egyházatyakra vagy AquiR6i
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Szent Tamásra. El kell fogadnunk tehát ezt a feszültséget a credo ut intelligem,
a "hiszek, hogy értsek" nevében. - Míndazonáltal szívesen olvasom a mísztí
kusokat, mert írásaik a szellem és a lélek erejével ragadnak meg.

- Professzor Úr joggal bírálja a misztikusokat, amennyiben azok néha a biblikus
tanítás ellenére mondtak le az "egészséges emberi értelem" használatáról. En
nek egyik magyarázata talán az, hogyakatolicizmuson belül a kbzépkori né
met, a földrajzi fölfedezése k korabeli spanyol és az újabb francia misztiku
soknak is nagyon nehéz, tisztázatlan, "ellenzéki" szerep jutott. Látszatra lélek
tani jellegű ·irásaik mögött szikár logika húzódik meg, mellyel az egyes em
ber szabadságát védték mind(,mfajta, állami és egyházi hatalmaskodással 'Szem-
ben. -

- A tiszta racionalizmus számára a hit valóban nagy nehézségekbe ütközik
Könnyen faraghat, s farag is belőle bálványt. De nézze meg: Voltaire és Paul
Claudel egyformán belül vannak a kereszténységen.. A kereszténység ugyanis
nem önmagába zárt rendszer, hanem az idők folyamán egyr·e táguló valóság.
A tudomány is sokat tehet ezért. A tiszta racionalizmus téved abban, hogy
az ernberimegismerésnek korlátai vannak. Véleményem szerint a megismerés
soha sem ismert korlátokat.'
A tudomány szempontjából ez a kijelentés igaznak látszhat, az egyén szem
pontjából 'azonban értéke kétséges. Hiszen minden embernek egy élete van,
ebben la végesben kapunk lehetőséget a végtelen megélésére. Szívünk mé·
lyén teljes, osztatlan igazságban szeretnénk élni, nem a vég nélküli megis
merésben.

- Nem szabad felednünk mégsem, hogy a vallásos embernek alázatosnak es
szerénynek kell maradnia. Ö nem birtokolhatja az igazságot. Egy marxista
mondhatja, hogy övé az igazság, de a keresztény ezt sohasem jelentheti ki.

- Nem is ilyen birtoklásra gondoltam, hanem arra, amiről Szent Pál beszél:
hogy már nem én élek magamban, hanem Krisztus él bennem.

- Ebben teljesen igaza van. Ezt én is ugyanúgy gondolom. A megélt élet pél
dája a Iegfőbb bizonyosság.
Professzor Úr a NOA 16. ülésszakán fölolvasott "Vallás és olimpizmus" címú
irásában érintette a szekularizáció kérdését. A "megélt élet példája" szem
pontjából .milyennek ítéli az ateizmus szerepét? Ha hatását jól fogják föl.
lehet-e mindennapi vétkeink, csalásaink, hazugságaink hatékony gyógyszere?

- Igen, föltétlenül. Az ateizmus a kereszténységhez intézett fölhívás: gondoljá
tok át újra kereszténységeteket í Nekem egyébként az az érzésem. hogy Kelet
vallásainak morálja olykor igazabb a ma fönnálló keresztény közmeggyő

ződésnél,

A vallásos ateizmus persze, akárhogy is nézzük, legfeljebb egy állomás a hit
hez. Máskülönben a Isztoikus hősiség gőgje kapcsolódnék hozzá, mint némely
egzisztencialista gondolkodónál, páldául Camus esetében.
Igen, ez így van. És a példa is találó. S épp ezért kell a teológiának nyitott
nak lennie, és megmaradni a dialógusban. Az a meggyőződésem, hogy vallás
és hit elválasztása nem tartható fenn. Ennyiben nem értek egyet a protestan-
tizmus szemléletével. .

.- Professzor Úr tehát nyomon kíséri a "nyugati egyházak" szellemi fejlődését.

- Mint ortodox keresztény, őszintén beszélhetek is erről. Számomra "egyházak"
nem léteznek Az egyház egy. Mí, akik régen elváltunk Rómától, sohasem
mondtuk a római egyházra - mínt azt a protestánsok tették -, hogy az nem
az egyház, Mi csak a római püspök elsőbbségét vitatjuk. A protestantizmus
mint mozgalorn üdvös volt a római egyházon belül, s azt hiszem, meg is tette
hatását. A katolikus egyház sokat megfogadott és sokat meg is valósított eb
ből a kritikából. A mai katolíkus teológia rnérhetetlenül fölötle áll a pro
testánsnak. S a protestantizmus mint szellemi irány, s rnint egyház egyre szét
darabolódik. Számomra ezek az egyházak nem léteznek. Igaz, időközben a
katolíclzmuson belül is számos irányzat támadt, de még Küng is, aki kétség
kívül messze elment a protestantizmus felé, éppúgy katolikus maradt, mint.
a többi katolikusnak számító teológus.
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- Hogyan értékeli Professzor Úr, (az olimpiai mozgalom szellemi fundamentu
mát? Nemrégen olvashattuk a Vigiliában Kerényi Károlynak, jeles klasszika
-jilológusunknak nyilatkozatát, amelyben azt állítja, hogy az ókori görögök
a testet (sóma) ugyan sokra becsülték, de gondolkodásuk középpontjába mégis
a lelket (psych é) állították. Miközben az !embertest (sarx) szenvedéséről, gy.öt
relméről, -eZöregedJéséről nemigen akartak tudomást venni.

- Kerenyi Károly vélekedését kicsit dogmatikusnak tartom. O valószínűleg az
orfikusokra és a püthagoreusokra alapoz, de mi van Platónnal és Arisztotelész
szel ? A sarx szó a János-evangélium elején a logos történelmi megtestesülését.
Jézus emberré levését fejezi ki. Ez egészen más nézőpont, ezzel egészen mást
akar hangsúlyozni, mint amit a sómá-val hangsúlyoztak a görögök. Úgy vélem,
az ókori görögség az emberi testet éppen hogya központba állította, s szinte
a bálványimádásig tisztelte. Ez volt, mondhatní, az ő kíváltságuk.

- Következésképpen professzor Úr az antik sporteszménynek, a kalokagathiának
is mélyebb jelentést tulajdonít a "mens sana in corpore sano" (ép testben ép
lélek) latin formula sekélijesséqénél,

- A kalokagathiával kapcsolatban sok a félreértés. Nemcsak a kaloszt, a szépet
kelí kiolvasni belőle, mert a fogalom nem esztétikai 'elsősorban, A testileg
fogyatékos, beteg ember is szent - és a kalokagathia szentet jelent. Azaz: az
egyik: a test vagy a lélek - mínősítí a másikat. Annyiban vagy szent, amenv
nyíben tested megfelel lelkednek, és viszont, lelked a testnek.
Ez a mai sport- és életeszmének radikális helyesbítése lehetne. Azaz, a Iaüo
kagathia azt húzza alá: teljes ember csak úgy lehetsz, ha tested, lelked, szel
lemed 'egységben él együtt.
Igen, így van. Sajnos, a rómaiak a mens sana in corpore sanoval elködösítet
ték a jelentést. Az erő lett az erény bizonyítéka. S ma, a versenyszellem el
hatalmasodásának korában a sport éppen azt a hanyatlást éli át, mínt az ókori
olímpiák, kései periódusukban. A kereszténységnek testről és lélekről való
tanítását azért kell újra s újra megismételni és az emberek tudomására hoz
ni. Ennek lényege pedig az egységes ember szentsége, 'megszentelődése. Úgy
vélem, igazi testkultúra, igazi olimpia e tanítás nélkül elképzelhetetlen.

(R. J.)

TÓTH SÁNDOR VERSEI

Édeni
kerti asztal
fényben ázó gyümölcsök

homok-csend
téglák magánya

egy kéz elrendezi az asztalt
a téglákat kereszt-kötésbe rakja
képjelelwt ír a homokba
útjukra engedi az alkony folyóit

az almák aranytálon ragyognak

Akvarell
Rf:TI ZOLTANNAK

leng a fény
a tájat tartja gömbje
eké k forgolódnak
termő végtelenbe

pont vonal megdagad
mint a tenger hullám
széles árok árad
erdő al.iig nyúlt'án

vastökén meglódul
egy kápolna harangja
rejtelmek magva hull
földbe és utakra

völgyben cseréptetők

szürkülő ház-szemek
távol-domb öléből

tüzek nyerítenek

taui-kék zománccal
irtást futva be

megenyhít e tájék
szülőföld~ős-szele
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SURÁNYI DEZS6

VadOD élő állatok a Bibliábar. Il.

IV. Madarak

Tristram 348 'madárfajról tud Palesztinában, ezek egy része költöző madár, de
többnyire állandóan ott él; 271 faj mársékelt övi, 40 faj etióp, 7 faj indiai és
30 madárfaj a palesztin areához tartozik. A mózesi törvények 20 fajt említenek.
amelyek tisztátalanok, ezek a következők (különböző fordítások, szófejtések alap
ján a legvalószínűbb); szirtí sas, szakállas saskeselyű, halászsas, gyászos héja
(Feidegg sólyom), vörös és barna kánya, holló, erdei fülesbagoly, afrikai strucc,
kakukk (sirály), kuvík (lappantyú), gyöngybagoly, kárókatona, pelikán, bütykös
hattyú (kék fu», egyiptomi íbísz (batla), bölömbika, fehér (fekete) gólya, szür
leegém (Lev 11,13-19; MTörv 14,12-18). A galambfélék, gerlék, fürj és bankivátyúk
(házityúk) fogyasztható madarak, nincs viszont eligazítás a háziverébre, fogolyra,
pávára és fecskére vonatkozóan; a galamb és a gerle áldozati állat (Lev 1,14).

A szárnyasok háziasítása elég későn kezdődött el Palesztinában, valamivel
korábban kezdték tenyészteni a galambot (Iz 60,8; Oz 11,11; Zsolt 55,7), mint a
baromfit (Sir 11,30). Többnyire vadászat útján tudták megfogni a madarat, a
madarászok hálót, tőrt, sőt hurkot használtak (Péld 1,17; 6,5; Zsolt 69,23; 91,3;
124,7; 140,6; Am 3,5; Oz 9,8). Ennek fortélyait a vándorlás során sajátitották el
a zsidók (vö. MTörv 12,30; Józs 34,30). Elterjedt foglalkozási forma, mert átvitt
értelemben is sokat emlitik a bibliai szerzők (Jób 34,30; Zsolt 18,6; 2 Tim 2,26).
A fürjek kézzel is megfoghatók. mikor nagy csapatban vonulnak (Kiv 16,13; Zsolt
78,27-31). Ha a madarakat nem tápláléknak fogták, nem minden esetben ölték meg,
hanem kalitkaban (Am 3,5) vagy kosárban tartották (Sir 11,30), néha a játék
kedvéért kikötötték (Jób 40,29).

A madarak fészket építenek (Zsolt 84,4; Mt 8,20; Lk 9,58), hogy biztonságban
legyenek a tojások és a fiókák. A sas magasba rakja a fészket (Jób 39,30; Abd 4;
Hab 2,9; Jer 49,16). A fészekalját sok veszedelem fenyegeti, ha az anya elrepül
a fészekről (Péld 27,8; 5Móz 32,11), az árva fészket (Iz 10,14; 16,2) kirabolják
(5 Móz 22,6; Iz 10,14) s könnyen idegen madarak tolakodhatnak oda (Jer 17,11).

Talán az élőlények kipusztulásának megakadályozását kívánta szabályozni a
következő mózesí törvény: "Ha útközben meglátsz a fán vagy a földön egy ma
dárfészket, amelyben fiókák vagy tojások vannak, s az anyamadár rajta ül a
fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyamadarat a fiókákkal együtt. Ha a
fiókákat ki is szeded, az anyamadaratJ hagyd repülni, hogy jól menjen a sorod és
sokáig élj." (MTörv 22,6-7; vö. Kiv 23,19; 34,26; MTörv 14,21; összegezés: Lev
22,28).

a) Galambok, gerlék. A kék galamb (Columba oenas) szürke, meIle borvörös,
az üregi nyulak [árataíban, házak padlásterében, elhagyott fészkek ben, harkály
odukban (Jer 48,28), dúcokban (Iz 60,8) költ. A szirti galamb (C. livia) szíkla
falak, hasadékok, sivatagi buckák védettebb részein fészkel; a bíborgalamb (C.
arquatrix) párás, nedves helyeken tanyázik szívesen, a felszálló meleg levegőt

Ielhasználva repül (pl. Jordán völgye) (Ez 7,16). Felderítő, mint a postagalamb
(Ter 8,8-12), az ember tápláléka, de nem lehet a vadállatok martaléka (Zsolt
74,19), Ösztönei nem csapják be (Jer 8,7), életeleme a repülés (Zsolt 55,6; Ez
7,16), A vadgalambot hálóval fogták, a késői (kettészakadt állam) időszakban a
galambot már tenyésztették is (Iz 60,8; Mt 10,16), valójában szelíd (Mt 10,16) és
félénk (Én ,2,14; 5,2; Oz 7,11). Jézus korában a zsinagóga előcsarnokában árusí
tották a galambokat (Mt 21,12; Mk 11,15-16; Lk 19,45-47; Jn 2,14-16).

A galamb sorsa siralmas, rettegnek is emiatt (Oz 11,11; Iz 38,14; 59,11; Náh 2,7),
galambot áldoztak a názirság alkalmából (Ter 15,9; Lev 5,7,. 11; Szám 6,10; Lk
2,24), gyermekágyi és betegség utáni tisztuláskor (Lev 12,6, .8; 14,22 .. 30), vala
mint engesztelésképpen is galambot öltek (LeN' 15,14 .. 29).

A tanulmány első részét 1980 januári számunkban közöltük,
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S mível a galamb a szelídség, tisztaság szimbólurna, a Szeritlélek galamb
képében jelent meg (Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22; Jn 1,32), mikor Jézus megkeresz
telkedik a Jordán folyóban.

Gerlék·rőtl is szó esik az áldozatok pontos leírásában (Ter 15,9): a názírság
megpecsételésekor (Lev 1,14; MTörv 6,10), vétkekért (Lev 5,7), gyermekszülés
(Lev 12,6) és betegség (Lev 15,14 .. 29) után gerlét áldoztak. - A gerle is jól
tájékozódik a levegőben (Jer 8,7) és szépen turbékol (Én 2,12).

A bibliai földön a kacagó gerle (Streptopelía roseogrisea), a pálmagerle (S.
senegalíensís) és a közönséges gerle (S. turttrrr nagyon gyakori madár. Az Új
szövetségben csak Lukács említi a gerlét (2,24), más könyvekben nincs róla sem
rniféle adat, de értelemszerűen a madárárusok valójában galamb- és gerleárusok
lehettek - a másik két evangéliumban is (Mt 21,12; Jn 2,14-16).

b) Fürj, fogoly. A fürj (Coturnix coturnix) a. Sínai-félszígeten, küíönösen
Kibrót-hattáava környékén nagy számban él. Tavasztól a tél beköszöntéig ván
dorolnak, az esti pusztán pitypalatty hívó jelet adnak, a növényzet között ügye
sen rejtőznek. November közepén Perzsia felé elvonulnak. de márciusban újra
megjelennek. A fürj gyorsan repül, a nagy távolságtól kifáradnak, könnyen so
dorja a fürj csapatokat a szél (Szám 11,31).

Egyik alkalommal a vándorló zsidók táborát fürjek érték el (Kiv 16,13; Zsolt
105,40), a kiéhezett nomádok a finom falatoktól (no meg a könnyű: vadászzsák
mánytól) nem tudtak betelni (Jos. Flavius: Zsdd. tört. III. 1,5), halemra ölték a
madarakat, s úgy száradtak a sózott fürjek, mínt a halak (Hérod, II. 77.). A
mohóságra ráfizettek a zsidók, mert meghaltak (Zsolt 78,27-31), innen a hely
neve: Kíbrét-hattáava, azaz a kéjek temetője (Szám 11,31-35; MTörv 9,22; Zsolt
78,31-35).

Fogoly (Perdix perdix). Erős a szárnysuhogása, a fürj nél valamivel nagyobb,
keményen cserreg ; a szirti fogoly füttyöget, s a csukár (Alectoris chukar) kot
kodácsol. Élettér vonatkozásában a két faj egymást helyettesíti, mindkettő alacso
nyan és viszonylag rosszul repül; a fogolyra és csukarra egyaránt vadásznak,
csaléteknek is használják (Sir 11,30), főleg hegyes vidékeken élnek (1 Sám 26,20).
A fogoly fészkélést szokásaít Jeremiás írta le: "A fogolymadár kikölti a tojást,
amit nem ő tojt. Ilyen az az ember, aki gazdagságot gyűjt hamis úton: élete
delén itt kell hagynia, így végill is bolondnak bizonyul," (Jer 17,11)

c) Házityúk, páva. A házityúk Indiából származik (Gallus gallus), amely a
bankivatyúkból alakult ki, valószínűleg a Királyok könyve erre utal (1 Kir 4,23),
de nem zárható ki a kacsa mínt madárfaj sem. Példázatokban fontos motívum
a kakas és a tyúk. A hajnalt jelző kakasszó emlékezteti majd Pétert a taga
dásra, amit jó előre megjöveridöltJézus (Mt 26,34; Mk 14,30; Lk 22,34; Jn 13,38),
s be is következik (Mt 26,74-75; Mk 14,68-72; Lk 22,60-62; Jn 18,27).

Említi Lukács evangéliuma. a tyúktojást, mint táplálékot (Lk 11,12) - akár
csak Jób (6,6) - s nagyon szép a kotlós tyúk és csibéi hasonlat: "Jeruzs,álem,
Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat, és akiket küldenek hozzád. azokat megköve
zed! Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk
szárnya alá gyűjti csibéit ..." (Lk 13,34-35; Mt 23,37-38). A kakas alektor, a tyúk
(madár) ornis, a kiscsibe (fióka) nossia szóval szerepel az Üjszövetségben,

Páva (Pavo cristatus). India és Ceylon bokros, ligetes vidékeiről származik,
az ókorban a Közel-Keleten ismerték. A kevélység megtestesítőie, víllámcsapás és
a gonosz tekintet. ellen rikácsol - tartja a keleti hagyomány. Tukkí, tógaí, tokeí,
togei az indiai nyelvekben pávát jelent, héberül' tukkijjim~ Ophirból érkezik páva
(l Kir 10,22; 2 Krón 9,21), Hirám hajói hozzák.

d) Fecskék, verebek. Jó néhány fecskefaj magas egyedszámban él Palesztinában
és Egyiptomban. Füstifecske (Hírundo rustíca) agyagból és ágakból épít erős fész
ket. A madarak márciusban jelennek meg Palesztinában, ugyanekkor érkeznek
meg aszirtifecskék (Ptyonoprogme rupestris), sziklafalakra építik fészküket; a
parti fecskék (Riparía riparía) löszfalakba, agyagos szurdokfalakba építenek fész
ket. A Biblia is néhány fontos információt ad a fecskékről : fészkelő madár (Zsolt
84,3), nagyon jól tájékozódik (JeT 8,7; Péld 26,2), fiókái csipognak a fészekben
(Iz 38,14). A fecske ürüléke kellemetlen gyulladást okozhat a bőrön. Tóbiás így
tudósít: " ...Nem tudtam; hogy fecskék fészkelnek fölöttem a falon. Meleg ürülék
hullott a szemembe. Fehér foltok keletkeztek .raj tam, úgyhogy orvoshoz kellett
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fordulnom. Mínél több kenőcsöt használtam el, annál vakslibbá váltam a foltok
tól, végül egészen megvakultam. Négy évig nem láttam, sajnáltak is nagyon
testvéreim." (T6b 2,10) Tóbiás szemgyuűladása csak nagy sokára múlt el (Tób 3,16),

Honos a Közel-Keleten a házi veréb (Passer domestícus), igénytelen, az er
dőt kerüli, magános fák híján, erdőszélen is költhet. Az aranyveréb (P. eu
chlorus), sivatagi veréb (P. simplex), barna hátú veréb (P. luteus), sziklai veréb
(Petronia stulta) embertől távol tartózkodik, a vadregényes Jordán völgyében pe
dig a maobi -veréb (P. maobítícus), olasz veréb (P. itaIiae) és spanyol veréb (P.
híspaníolensís) olajfákon, akácíákon, tüskebokrokon fészkel.

A sippór (veréb) mindenütt megtalálható (Iz 56,9; Ez 39,17; Jer 12,9; Zsolt
8,8; 148,10), fészket épít települések közelében (Zsolt 84,4), fákon (Ez 47,23), he
gyek között (Zsolt 11,1) és a pusztában is (Zsolt 102,7). Fogyasztható (Neh 5,18)
és' áldszatí madár, a leprások tisztulási áldozatához verebet öl tek (Lev 14,6); ér
téke nem nagy, de a veréb - mint minden más élőlény, Isten gondviselését él
vezi (Mt 10,29-30; Lk 12,6-7 - strouthion).

e) Szirti sas, szaktillas saskeselyű, halászsas. A szirti sas (Aquila chrysaé
tos neser) tarkás tollazatú (vö. Ez 17,3), az égbolton köröz (Jób :39,29), látása ki
váló (Péld 23,5). A fészkét magasan a sziklák között építi (Jób 39,27; Jer 49,16),
az éjszakát a bércek között tölti (Jób 39,28). Hatalmas szárnyai suhognak a le
vegőben (Jer 48,40), gyorsan és kiszámíthatatlanul repül (2 Sám 1,23; Péld 30,19),
majd hirtelen lecsap áldozatára (Jób 9,26; Hab 1,8).

Zsákmánya kisebb emlősök, madarak, fiókák, csúszómászók, halak, sőt a dö
göt is megeszi (vö. Jób 39,30). Fiókái rendkívül falánkok (Péld 30,17), a szirti sas
nagyon védi fészkét, veszélyesetén a fiókáit felkapja (M Törv 31,11) '- hasonlít
hozzá Izrael és az Isten kapcsolata (Kiv 19,4). A fészek anyaga a fák hajtásai,
gallyai; röptében töri le az ágakat, míntha kertészkedne (vö. Ez 17,4-8). - Medi
terrán mítosz elevenedik meg a Bibliában, mikor is megújuló sas meséjét idézi
fel (Zsolt 103.,5), ugyanilyen a Ben-Nevis szíklái között élő aranysas pár. Mikor
megöregedtek, a sasok elolvadtak a tűző napon, de később megtíatalodva újjá
születtek, (phoenix-madár).

Szakállas saskeselyű (Gypaeetus- barbatus, peres = hullám) tisztátalan madár
(Lev 11,13; MTörv 14,12). Nyaka igen rövid, szárnyai igen hosszúak, gyorsan
repül (Sir 4,19); olyan mint a vadászrepülő; hullámzó mozgással teljesen kifá
rasztja áldozatát. Másodrendű ragadozó: a megölt teknőscékát, kígyót. gyíkot, kis
emlöst fajrokonainak hagyja, a maradékot - és különösen a csontokat - elő

s:reret,ettelfogyasztja. Az orrutológusokban felmerült a gondolat, hogyapelres'
inkább griff (Gryps f'ulvus), ugyanis gyakori volt az ókori Palesztinában (ráhám
- Lev 11,18), juhokat rabol a nyájból (M Törv 28,51).

Halászsas (Pandion halíaeetes, oznijjá) is tisztátalan madár (Lev 11,13; MTörv
14,12). Zuhanórepüléssel csap le a vízbe, kíválőan halászik; világos szíriű, a halak
nehezen ismerik fél. Édesvizekben (Kishón) és tenger mellett egyaránt megte

,lepszik. Fészkelési :szokásai hasonlítanak a szía-tí saséhoz.

f) Gyászos héja, vörös és barna kánya, holló

Gyászos héja (Accipíter melanolencos, nes - Jób 39,26) a Szahara és Sinai
-félsziget területén él, háta fekete, nyaka fehér és oldalt a szárnyai is. Magas
fák ágvílláin fészkel, több évig azonos helyen költ. Kiválóan repül, zsákmányát,
varjakat, szarkákat, szajkókat stb. a levegőben kapja el. Tisztátalan (Lev 11,16;
MTörv 14,15).

Nyolc sólyomfaj található meg honosan Palesztinában, a legfontosabb a Fel
degg-sólyom (Falco vbiarndcus, ajjá - Jób 28,7). Nem fogyasztható {Lev 11,14;
MTörv 14,13). Bérceken. elhagyott sivatagi sziklapadokon fészkel, nagyon kedveli
a tüskés farkú gyíkot. Többnyire párosan vadásznak, a zegyik kifárasztja a mene-
külő, menekülní akaró állatot, a másik pedig megöli, /

Vörös (Mílvus milvus) és barna (M. migrans) kánya ugyancsak tisztátalan
(Kiv 11,14; MTörv 14,13), valamint Izajás idevonatkozó adata (34,15). A Biblia
dááh és dajjáh névvel illeti a kányákat, A vörös kánya hegyvidéki ragadozó ma
dár, rágcsálókat, madarakat, rovarokat és elhullott állatokat eszik. Viszont a
barna kánya vízközelben fészkel, előszeretettel kapkodja ki a vízből a döglött
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halaikat; a szürkegémekkel és kárókatonákkal közös telepet építenek, a három faj
békésen költ egymás mellett. Télen megfigyelhetők Juda földjén, nyáron a Gali-
leai-tó partján is. .

Holló (Corvus corax, óreb). A legértelmesebb madárfaj Konrad Lorenz sze
rint, Salamon király beszélni tudott a hollókkal, de a Nobel-díjas etnológus. kuta
tó emberi szóra is meg tudta tanítani hollóját. Mivel főleg éjjel mozog, valamint
dögevő, sokféle babona, hiedelem fűződik hozzá, pedig a Teremtő róla is gondos
kodik (Jób 38,41; vö. Lk 12,24). Hegyek között, bokrokon és fákon fészkel (Iz
34,10), szorgalmasan eteti fiókáit (Zsolt 147,9), éjfekete (Én 5,11). - Oreb az egyik
midián] fejedelem neve, akit Gedeon legyőzött (Bir 7,25; 8,3; Zsolt 83,12-; Iz 10,26).

Játékos madár, zsákmányát elrejti, a dögöt különösen szeretí, csak ritkán fo
gyaszt friss húst. A hollók közül az egyik faj csak a Jordán völgyében él, ez a
Corvus umbrinus.Gazdag a folklórja. A Salamon-hagyományon kívül, a szem ki
vájás (Péld 30,17), a segítő holló (1 Kir 17,2-6) visszatérő motívum, Tllés prófétá
nak táplálékot visznek a hollók, akárcsak Remete Szent Pálnak. Segítenek a, hol
lók Cicerónak és Valerius Maximusnak (ld. Scheiber Folk. Tárgy. tört. I. 116. o.),
továbbá Alexandrosznak (Strab. XVII. 1,43): zajongásukkal jelzik az ellenség ér
kezését.

g) Baglyok, kuvik, kakukk. Erdei fülesbagoly (Asío otus). A bat hajjaána
(Lev 11,6), kós (Lev 11,17; MTörv 14,16), amely magányosan üldögél az elhagyott
romok között (Zsolt 102,6), jansuf (Lev 11,17; MTörv 14,16) nagytestű bagoly
féleség, s a kippóz (Iz 34,15) lényegében a baglyok összefoglaló neve. Biblikus
állattani munkák alapján valószínű, hogy a bat hajjaáTJ,a és kós az erdei füles
bagolynak felel meg, a jansuf pedig az uhu (Bubo bubo) vagy a nagy testű egyipto
mi bagoly (Aulo ascalaphus) - útóbbi faj Beer-sheba környékén leülönösen gya
kori. Az uhu lakott településeket. építményeket szívesen választ fészkelésre, így
1>1. a Kheopsz piramist. A 'llkippóz talán a kígyónyakú madár (Anhinga anhinga),
mely Szíriában, Anatólíában költ, tollazata pompás.

A baglyokat - különösen 'az erdei fülesbagolyt és úhut ...:=' hiedelmek övezik,
halálmadár. noha a bölcsesség szímbóluma a görögöknél, Athéné szent madara.
A gyöngybagoly (Ty to alba), lilit, éjjeli madár (Lev 11,17; MTörv 14,16), főleg

Gileádban, Básán és Libanon területén. a, Jordán völgyében tenyészik. Tisztáta
lan állatok, ugyanúgy, mint a kuvik, lappantyú és kakukk

Kuvik (Athene noctua ; hámás' és sáir). Romokat lakja (Iz 13,21; Jel 18,2), az
ördöggel azonosítható (Lev 17,7; 2 Krón 11,15). Sötét, pusztító démon, amely nem
csak Babilón, hanem az edomita városok romjai között is él. Mindenféle ártó
szellem megszemélyesítője; még a görögök és rómaiak is hittek benne. Titokzatos
és gonosz madár a lappantyú (Caprimulgus europaeus). állítólag megfejl a kecskét
(kiszívja tejét), emiatt a teje elapad. Természetesen semmi alapja sincs ennek a
hagyománynak.

Kakukk (Cuculus canorus), A sahaf (Lev 11,16; MTörv 14,15) a görög fordí
tásokban .sirály faj név alatt szerepel, de 'I'rístram ,parti fecskének véli. Ez vég
eredményben nyitva is hagyható, mivel az életmódjáról semmi értékelhető adat
sincs, így marad az American Standard Version alapvető szófejtése, a kakukk.
A XVII. sz. elején már az egyik índiaí nagymogul ragyogó leírást adott a kakukk
ról, furcsa költési szokásairól. Fészekparazita,20 tojást is rak, de más-más ma
dár fészkébe (maga nem épít fészket), akikelő fiókák a fészekben talált tojást,
fiókát menthetetlenül kidobják. A kakukk főleg a szőrös hernyókat szeretí, eny
nyiben- hasznos madár.

h) Afrikai strucc, kárókatona, bibic, bölömbika. Afrikai strucc (Struthio carne
lus), Ma már csak Afrikában, de a bibliai időkben Arábiában is futkosott a
nagy testű madár. 2-3 mázsás állat. nem repül, a steppék, sivatagok lakója (Iz
13,21; 34,13; hasonlatban: Mik 1,8 - jálén, jaánáh), a szorniazást napokig eltűri.

Nagyon erős (Sir 4,3), támadólag is fellép. Nem repül, de a szárnyait szétterjeszti
futás közben (nósah - Jób 39,17); bár kotlik a strucc, 12~15 tojásat a földön
hagyja, s porral takarja be, a csibéket a nap sugara, melege kelti ki. Egy strucctojás
1300"':'1500 gramm. A strucc tisztátalan (Lev 11,16; MTörv 14,15), húsa nem is
leülönösebben kellemes. - Az etiópok magvakkal csalogatták a struccot szűk

völgyekbe, ahol a rejtőzködő vadászok kövekkel verték agyon a tőrbecsalt ma
darat (Strab. XVI. 4,11).
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Kárókatona (Phalacrocorax carbo) - (sálák = búvár). Palesztinában, külö
nösen a Földközl-tenger mellékén és a Galileaí-tó partján és a Jordán völgyében
tészkel. Él itt a törpe kárókatona is (Ph.pigmaeus). Peruban a kár6katonák ürü
lékéből alakultak ki a guano-telepek (60-80 m vastag), de Palesztinában nem
haladja meg a 2-3 méter vastagságot. A csontozata elég súlyos, vízen úszkálva
él és vadászik, ragyogó ("könnyű") búvár technikája van (sálák), Szürkegémekkel
szívesen fészkel, eltérő halfogási módszereik révén, egymás táplálékszerzésí te-
vékenységét nem zavarják. '

Lehet a szóbanforgó, tisztátalan állat (Lev 11,17; MTörv 14,17) még a bú
bosvöcsök (Podíceps crístatus). A Közel-Keleten inkább tél folyamán fordul elő,

Európa hidegtelű tájairól repülnek ide a búbosvöcskök, a tengeren sokat úsznak.
Magányosan költenek. a fészküket a vízre építik, ezek az ún. úszó fészkek. Furcsa
szokása a tollnyelés, okát még nem ismerik az ornitológusok,

Bibic (Vanellus vanellus - dulcifat). Télen elhúzódík Egyiptom felé, toíása
rendkívül ízletes. Nedves réteken vadászik apró állatokra. Fészkei talairepedé

.sekben találhatók. Viszont a Vulgata szerinti búbosbanka (Upupa epops) a dukí
fat (Lev 11,19; M Törv 14,18), odúban fészkel, a költési hely környékén utálatos
bűz terjeng, mert az anyamadár és a fiókák egyaránt kellemetlen szagú ürülé
kével riasztja el abetolakodókat. . Ligetes pusztákban .él.

Bölömbika (Botaurus stellarís - kippód). Tisztátalan állat (Lev 11,18; MTörv
14,16), lápos, vizenyős területen él. Tompa hangot ad, mégis messze hallatszik,
mert az összevert csórök zaját a felfújt tápcsatorna felerősíti. A Vulgata több
alkalommal sündisznónak fordítja, pedig a madarak felsorolásakor a bölömbika
jobban beleillik a képbe, mint a repülni nem .tudó sündisznó (így került ide a
denevér is) (vö. Iz 14,23; 34,11; Sof 2,14 és Lev 11,18; MTörv 14,16).

i) Pelikán, hattyú, i bisz, szürkegé.m és gólya. Peijkán (Pelicanus onocrotalus)
(- káat = hányás). A Galileaí-tő, Sós-tavak és a Nílus mentén élő nagy testa ma
dár nyelőcsöve rendkívül' tág. Láncokat alkotva halásznak a sekély vízben, s a
part felé üldözik a halakat. A bégvén vörös folt látható, a hiedelem szerlnt ez
a véres lakomára emlékeztet, fiókáit saját vérével táplálja, így az önfeláldozó
anyai szerétet jelképe. Tisztátalan (Lev 11,18; MTörv 14,17);" csoportosan, esetleg
magánosan él (Iz 34,11; Sof 2,14), pusztában a léte bizonytalan (Zsolt 102,6).

Bütykös hattyú (Cygnus olor - tinsemet) tisztátalan (Lev 11,18; MTörv 14,16).
Mélyebb vizekben úszkál, part menti· környezetben fészkel. Szürkésbarna tolla
zatú, öregkorban a tolla kifehéredik. A kék fu (Porphyrio porphyrío) a Septu
aginta szerint ugyancsak reális értelmezés. Bíborosan kék a tollazata, nádasban
fészkel. Növényeket, rovarokat, halaikat, kígyókat és madárfiókakat fogyaszt, vi
szont a bütykös hattyú csígákat, férgeket és rovarokat,

Egyiptomi ibisz (Threskíornís aethíopicus - anáfáh) ott pusztult ki szinte,
ahol szeritként tisztelték (Thot madara) és külön temetőket létesítettek az íbíszek
nek. Imhotep sírjából íbísz-műmía került elő. Ma Arábiában él nagy számban,
a csőrét az iszapba merítve, kiszűri az apró csigákat, kagylókat. férgeket. Az
íbísszel ellentétben, sötétbarna és zöldes színű a batla (Plegadís falcinellatus).
Bokrokon és magas fákon fészkel, más vízimadarakkaI fészek-kolóniát alkot. Az
anáfáh akár az egyíptomí--íbisz; akár batla - tisztátalan (Lev 11,19; MTörv 14,17).

Szürkegém (Ardea cinerea, ugyancsak lehet az anáfáh is), vörösgém (A. pur
pureaj.isőt fehér ibisz (A. bubulcus). Főleg a Jordán mellett él, ágkoronában nagy
fészket épít, de nádasok talaján ís lerakhatja tojásait. Főként halakkal táplál
ko!Zik, sekély vízekben mozog otthonosan.

Fehér (Cíconía crconia) és fekete (C. nigra) gólya. Afrika középső és déli ré
szén telel, február végén térnek vissza a Közel-Keletre, Szent madár, a magyar
népköltészetnek is kedves madara. Költöző (Jer 8,7), fán fészkel (Zsolt 104,17),
de ott is veszély fenyegetheti a tojásokat, fiókákat (Jób 39,18). Tisztátalan állat
(Lev 11,19; MTörv 14,18), mely a Tammuz kultuszban is szerepet kap, erre utal
a prófétai látomás '(Zak 5,9). ..

Gallyakból épített fészkében 3-4 fiókát nevel, csak tévhit a "gólya-ítélet",
kronizmus nincs a gólyánál ; igaz, a fiatalon el-hullott fiókákat megeszik a kifej
lett gályák. Az úgynevezett keleti gályák vonulnak Palesztinába, télen csak egy
kicsit húzódnak délebbre innen. A fekete gólya sokkal félénkebb, így nehezebb'
életébe is beplllantani.
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V. Emlősállatok

a) Vízben élő és repülő állatok. Jónás hala mítíkus motívum, a Mindenható
hatalmának kifejezője; a próféta kényszerű lakhelye a hal gyomra. A hal faja
és Jónás biztosra vehető partot érésének helye nem hatázozható meg pontosan.
A valószínű faj azonban meghatározható, mivel a Biblia több információt ad róla.

Ninive helyett Tarszisz felé próbál Jónás menekülní, de a hajó viharba ke
rül, engesztelésképpen a tengerbe vetik (vö. Strab. XVI. 2,28), s a vihar elmúlik
(Jón 1,3-4 .. 15-16); a biztos pusztulástól a nagy hal mentí meg. Elnyeli, 3 napig
kuporog a gyomrában Jónás (2,1-2), de imája meghallgatást nyer, kiveti magá
ból a hal (Jón 2,10). - Jézusnak níncs szüksége ilyen áldozatra, hatalmánál fog
va képes a háborgó vizet lecsendesíteni (vö. Mt 8,23-27;, Mk 4,35-41; Lk 8,22-25).

Úgy jön ki a hal szájából Jónás, mínt a víz (vö. Jón 2,10!)s • Jób is félelmetes
nek tartja ezt a tengeri lényt (Jób 7,12), mert nagy termetű, vizet lövell ki a száján,
felkorbácsolja a hullámokat (Ez 32,2). bőre értékes (Kiv 26,14; Ez 16,10 - igaz,
krokodilbőr is lehet). Jónás könyve tahas (1,17), az arab nyelv tukas, míg Máté
evangéliuma ketos (12,40) szóval jelöli a nevezetes állatot.

Oriás ámbrás cet (Physeter macroeephalus) 15-20 m hosszú, 40-60 foga van;
a fejében óriási üregek, s benne olaj, amely a mélységí nyomáskülönbséget egyen
líti ki. Húsa nem jó. Strabon írja, hogya Vörös-tenger partján 50 könyök (57 m)
hosszú cethalat 'dobott ki a víz, vagyis élt ezen vészen (Strab, XVI. 3,7). A másik
szóba jöhető faj, a játékos delfin (Delphinus delphinus), kistermetű fogascet, rnint
egy gyorsnaszád, úgy száguld a vízben, húsa ehető, de nem különösebben ízletes.
A nagy hal játékos kedvét a Zsoltárok könyve említi (104,26).

Víziló (Híppopotamus amphiblus, behemót). A Nílus vizében, a Jordán folyó
ban (Jób 40,23) a természeti feltételek megváltozása. majd esztelen vadászata
teljesen kipusztította. A fáraó hét kövér és hét sovány tehenét látott kijönni
a Nílusból. ezek a bőséget és éhínséget jelképező vízilovak (Ter 41,~4 .. 18-21).
Mivel a Nílus vízszint] étől, nagyban függ a víziló élettere, táplálékszerzésí lehető

sége is, alacsony vízállás mellett a növényzet elsatnyul a vízben és a parton
egyaránt.

"Nézd a behemótot! Éppúgy füvön él, mínt a szarvasmarha ... mily erősek

a hasizmai . .. a csontjai ércből öntött csöv·ek... bokrok all\tt tanyázik, elrejtő

zik a nádban és mocsárban... Nem fél. ha a folyó erősen megárad" (Jób
40,15-23). Az ember sem merí vadászni (Jób 40,24-27).

A denevérek faj száma (elsősorban Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus sp.,
Nyctalus sp.) rendkívül magas, igen sok faj élőhelye nagy földrajzi területre
terjed ki, így az atalléf pontos zoológiai értelmezését nem is látjuk ésszerűnek,

a mózesí törvények fogyasztását tiltották (Lev 11,19; MTörv 14,18; bár tudunk
denevérevő népekről is Arábiában: Strab, XVI. 1,7).

b) 'Ragadozók. Oroszlán (Panthera leo). Afrikában, Dél-Ázsiában, Indiában és
Arábiában, Görögországban is élt. Az ari, arjé (mint tulajdonnév: 2 Kir 15,25)
80-szor fordul elő az Ószövetségben, ezenkívül oroszlánt jelent még a gur, ketir,
lápis, lábi és sáhál. Az oroszlán jelenléte az ókori Palesztinában alkalmas a bib
liai szerzőknek mondanivalójuk megvilágítására. Juda 'és Gád nőstényoroszlán

(Ter 49,9; Jel 5,5), Dán pedig oroszlánkölyök (MTörv 33,22). Életéről jó jellemzést
ad Náhum (2,11-12) és Ezekiel (19,2-3), az állatok fejedelme (Péld 20,2; 30,30),
igen erős (2 Sám 1,23 és 17,10), biztonságban érzi magát (Péld 28,1). Fogai mínt
a felvonuló ellenség katonái (Jo 1,6), üvöltése félelmet kelt (Jer 51,38; Zak 11,4;
Oz 11,10; Ám 3,8; Jel 10,3). Veszélyes ragadozó (Jer 2,30), nem szabad ingerelni
(Ter 49,9; Jel 5,5), Dán pedig oroszlánkölyök (M Törv 33,22). Életéről jó jellemzést
valóságos békét jelentene, ha az oroszlán növényeket fogyasztana (Iz 11,6-7;
35,9; 65,25). Éhezés esetén különösen félelmetes az üvöltése (lMakk 3,4; 1Pét
5,8). Rejtekhelyen (Jer 4,7), a Jordán völgyében (Jer 49,19; 50,44), a pusztában
(Zak 11,3), művelt földek mellett (szőlő) (Bir 14,5) is felbukkan. Meglesi áldoza
tát (Jób'10,16; Iz 38,13; Oz 13,7-8; Jer 50,17)~ vadul támadja meg (2Makk 11,11)
az erdei állatokat és juhokat (Ám 3,12; Mik 5,7), az embert (lKir 20,36), s raj
tuk súlyos sebeket ejt (Zsolt 7,3; Jel 13,12). Az oroszlán saját maga ellátására
és a kölykök etetésére egyaránt vadászik (Iz 31,4; 5,29; Jób 39,1-2; Oz 5,14;
Zsolt 104,21), sokáig morog a zsákmány felett (Iz 31,4).
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Az oroszlánt verembe csalva fogják el, s megölik (2Sám 23,20); ha nem,
látványosságként és gyilkos kedvtelésként tartják. Perzsiában régtől szokás - volt
oroszlánt tartani. Uyen verembe dobták be Dánielt is (Dán 6,12-24).

Az oroszlán gyakori művészí motívum (lKir 10,19; Jel 9,17), látomásokban
ugyancsak felbukkan valamelyik kifejezés formájában az oroszlán vagy a görög
leon (Ez 1,10; 10,14; Dán 7,4; Jel 9,17; Zsolt 51,9).

Leopárd (Panthera pardus, námer és pardos, leopardos) többnyire éjjel vadá
szik, ügyesen mászik a fán. Fekete (melaninos) változata is van. különben sár
ga színű, fekete pettyekkel. Egykor hatalmas területen fordult elő, így a Jordán
folyó völgyében is, hegyek között (Én 4,8), lakott területek közelében (Jer 5,6)
él. Foltos tehát a bőre (Jer 13,23), folyton éhes és zsákmányra les (Hab 1,8; Oz
l3,7). Benjamin hasonlít. a leopárdhoz (Ter 49,27), nappal rabol és eszik, de este
elosztja a zsákmányt. Szimbólum Perzsiában, királyi' jelvény. A bibliai víziókban
(Dán 7,6; Jel 13,2) és abszurd hasonlatokban (vö. Iz 11,8) ugyancsak olvasható
róla.

Sakál (Canís aureus, tannin, tan és tannót). Kistermetű farkas, falkákba ve
rődve vagy magányosan kóborolnak. Növényi táplálékot is fogyaszt, de elsősorban

ragadozónak számít. Veszély esetén vagy támadás előtt halottnak tetteti magát,
kűlönleges viselkedése, mondhatni szimulálása a megtévesztest szolgálja,

Jó néhány alkalommal .említí a Szeritírás a sakált, de csak néhány adat jelent
egyúttal természettudományi információt is: pusztában (Mal 1,3), mezőn (Iz 43,20),
míndenütt, ahol fű és nád terem (Iz 35,7), élnek sakálok. A sakál is üvölt (Mík
1,B), levegőért kapkod (Jer 14,6), a sakálok szoptatják kölykeiket (Sir 4,3). Mín
den egyéb helyen átvitt értelemben találkozunk vele (Jób 30,29; Iz 13,22; Zsolt
44,20; Lam 4,3), a pusztulás, a rossz jelképe - így Edom (Iz 34,12-13); Hacor
(Jer 49,33), Babilén (Jer 51,37), Jeruzsálem (Jer 9,10; 10,22) a sakálok tanyájává
válnak. Földrajzi névben is olvasható a sakál, mégpedig a Sakál-forrás (Neh 2,13).

Csikos (Hyaena striaca) és foltos (H. crocuta) hiéna (seboim). A sakálnál is
utálatosabb, mert dögevő. Seboim-völgyében nagyon sok hiéna tanyázott. innen
az elnevezés (lSám 13,18). A kutyát nem tűrí környezetében (Sir 13,18), falkában
kóborol. A csíkos hiéna Afrika, Arábia területén él, napközben sziklahasadékokba
húzódik, romok között pihen, éjjel pedig csapatokban kóborolnak a hiénák, A
foltos hiéna inkább magányosan megy a tápláléka után.

Farkas (Canís lupus, ijjim, zeb és likos). A Föld farkasállomanyát a civili
záció nagyon vísszaszorította, kíválóan alkalmazkodik azonban a megváltozott élet
feltételekhez. Éhezéskor mindenevővé válik, hosszú távolságokat gyorsan meg
tesz, jól úszik. Főleg a kistermetű farkas (C. lupus pallípes) zsákmányol éjjel
bárányokat.

Idilli kép a falrkas és a bárány békessége (Iz 11,6; 65,25), pedig a farkas
inkább megtámadja a nyájat (Sir 13,7), vérengző (Ez 22,27). Folyton a birkák'
közelébe settenkedik (Mt 7,15; ApCsel 20,29), a rejtőzesre utal a báránybőrbe

bújt farkas (Mt 10,16; Lk 10,3). A megtévesztett pásztor nyájától rabolnak a
farkasok juhokat, de a Jó Pásztor elveszett juha(i) után megy, nehogy a farkasok
prédája legyen (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7). Benjamin (Ter 49,27) és Zeb (Bír
7,25) farkast. jelent, A farkas a lovaknál is gyorsabban fut (Hab 1,8).

Róka (Vulpes flavescens, V. vulgaris- mindenütt, V. nílotica - a Közel
-Keleten; suál és alopes). Főleg erdős, ligetes helyeken él a róka, a földbe odút
épít, sok kijárattal (Mt 5,18; Lam 5,18). Veremben meg tudják fogni (Neh 4,3);
feldúlja a virágzó szőlőskerteket (Én 2,15); ravasz, mínt Heródes (Lk 13,32). A
róka nem eszik dögöt és holttestet (Zsolt 63,10), s általában nem az elhagyott
romokat, annál inkább a baromfiudvarokat keresi fel (vö. Ez 13,4). - Érdekes
elemet tartalmaz a Bírák könyve. Sámson 150 pár, összekötött farkú rókát en
ged el az éredő gabonában, szőlőben és a különösen gyúlékony olajlígetben.
Az ellenség megverésének ezt a médszerét a mameluk szultánok még a XIV.
században is alkalmazták. .

Medve (Ursus sp., as és ajis). Különösen a szír medvére lehet gondolni. A
medvék elsősorban növényevők, kisebb mértékben ragadozók; a Biblia által em
lített medvék inkább ragadozó fajoknak látszanak. Fogai között bordákat tart
(Dán 'f,5), megöli akisgyerekekJet (2Kir 2,24), rátámad a nyájakra igaz,
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Dávid megöli a vérszomjas medvét (1 Sám 17,34-46). Gyakort lehetett, mert
véletlen is találkozik vele az ember (Am 5,19; 2 Kir 2,24). Agresszív állat (Oz.
13,8), bátor ragadozó (2Sám 17,8), különösen veszélyes, ha a bocsokat elveszik
az oanyaállattól (Péld 17,12).

c) Növényevő állatok. Elefánt (Elephas índícus, E. africanus habbtm,
I;én=fog, sén habbim). Afrikába, Dél-Azsíába szorult vissza az elefánt, pedig
egykor jóval nagyobb volt a természetes előfordulási területe. Például az ókor
ban Görögország földjén élt a törpe. elefánt, ugyancsak előfordult Szíria liget
erdős tájain. Az elefántcsont nagyon értékes, ezért Salamon Ophírből ímportálta
(lKir 10,22; 2Krón 9,21), belőle (lKir 10,18) készültek az ágyak (Am 6,4), ha
jódíszek (Ez 27,6), edények (Jel 18,12). A ~gazdagság jelképe (vö. lKir 22,39;
Am 3,15; Zsolt 45,8; Én 7,4 és Hérod. III. 97., 114.). _

. Hadászati jelenbőségét hamar felismerték, valószínűleg perzsa (índiaíj, hatás
révén a Közel-KeIeten is alkalmaztak harci elefántokat a Makkabeusok idejében.
Antiochusz seregében 36 -elefánt (lMakk 6,30), _Liziász -csapatai mellett pedig 80
illetve 22 elefánt (2Makk 11,4; 13,2) szállította a terhet. Az indiai vadászok
húsnak vadászva, mögé osontak a magános elefántnak és elvágták inait, vagy
mécgezett nyílaklead ölték meg. Az élő állatot csapdában fogták meg (Strab.
XVI. 4,10).

Indiai orrszarvú (Rhinoceros unícornis, rém, asszír rímu). 170 cm magas, feje
nagy és otromba, orrtülök igen erős (vö. Strab, XVII. 3,5). Kipusztulás fenye
geti, rokona - a pikkelyes orrszarvú - már eltűnt. Dürer is rajzolt orrszarvút,
némi tárgyi híbával, de később kiderült, hogy előfordul a "hiba", ezért Dürer
-tülköcskének nevezték el. A sok-sok legenda közül egy, tényleg kiállja a bio
lógusok krltikáját: az orrszarvú valóban gyűlöli az elefántot (vö. Strab. XVI. 4,15).
Természetes környezetben érzi jól magát, növényevő, nem tudták háziasítani (Jób
39,12-15). Igen erős (Szám 23,22; Zsolt 22,22), szarva nagy és félelmetes (Zsolt
92,11), utódai is erősek (M Törv '33,17). Libanon és Szíria orientáció-váltásai ha
sonlítanak a fiatal állatok mozgékonyságához (Zsolt 29,6). Egyiptomi dombormű

veken és festményeken gyakori motívum.

Antilopok (Antilope . vubalís, A. leucoryx - rém, jámur, esetteo). Kr. e.
2800-2600-tól számos egyiptomi sírfelirat, valamint állatrnúmíák jelzik, hogy a
különféle antilopfajok (és gazellák) vadászata, házlasítása, az antilop tenyésztése
széles körben terjedt el, Az állatok jól tűrik a fogságot, ezért az ókori ember
könnyen tudta tenyészteni. Ezt a háziasított antiloptartást a beduinok a mai na
pig megtartották. - Tiszta állat (M Törv 14,5; 33,17), szarvára utal a Zsoltárok
könyve (22,22); Salamon fogyasztotta az antilophúst (lKir 4,23).

Zerge (Rupicarpa rupicarpa, zemer és dis6n=ugifó). KifejezeUen hegyvidéki
állat, ragyogóan mozog a meredélyek szikláí között, Magas hegyekre korlátozódik
az areájuk, 9 alfajuk jött létre. Csapatokbán él. Ehető, tiszta faj (M Törv 14,5),
sziklák között (l Kir 5,3; Zsolt 104,18; Péld 30,26) nehezen megközelíthető, csak
hálóval fogható meg (Iz 51,20), élete tulajdonképpen rejtélyes (rejtett) (Jób 39,4).

Gazella (Gazella arabica, G. dorkas sebi). Szíriában, Arábiában kisebb cso
portokba verődnek, esetleg tömegesen vándorolnak. Tristram a bibliai gazellát
Gazella arabica néven határozta meg. Tiszta állat (MTörv 12,15 .. 22; 14,5), félénk
{Iz 13,14; 1Krón 12,8), fürge (2Sám 2,18), hálóval fogják (Péld 6,5). Lehet tulaj
donnév (ApCsel 9,36.,39), s gyakori kép az Énekek Énekében (2,9 .. 17; 4,5; 7,3; 8,14).

Szarvasok (Cervus axís, C. elaphus, C. syríacus - ajjáZ, ajjaZá). A szarvastbíka)
erős és gyors (Zsolt 18,34; 2Sám 22,34) -" Naftáli mint a gyorslábú szarvas
(Ter 49,21) -, magas hegyek közott (Hab 3,19) és mezőn (Jer 14,5) él. Az orosz
lán folyton veszélyezteti (Iz 35,9), folyóból isznak vizet (Zsolt 42,2).. a legelőkön

ellik, es száraz időben gídáít elhagyja, nem gondozza azokat (Jer 14,5). Tiszta
állat (MTörv 12,15; 14;5; 15,22; Péld 5,19), Salamon király kedvelte húsát (IKir
5,3).

Oz (Capreolus capreolus _. sebi, jamir). Palesztinában, Libanonban. Karmel
hegyén gyakori az őz, húsa ehető (5Móz IZ; 15 _. 22; 14,5; 15,22) más he
lyeken inkább antilop, zerge vagy vadkecske féleségnek fordíthatók az egyes"
állatok.
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Majmok (azonosítása nagyon nehéz, talán gereza - Colobus caudatus, vagy
közönséges gorilla - Gorilla gorilla: kót). A hajók Ophirból hozzák a majmo
kat Salamonnak (lKir 10,22; 2Krón 9,21). Más biztos hivatkozás nincs a Bib
liában a maj~Oi~ról.:

.~ Sziklai borz (Proeavia ruficeps, Hyrax syríacus - sáfán, táhás) csapatokban
él szíklás vidékeken, hallásuk kitűnő, függőleges falakon is könnyedén közleke
dík. Várukat' sziklákon építik (Péld 30,26; Zsolt 104,18). Tisztátalan állat (Lev
11,5; MTörv 14,7). Bőre nagyon értékes, takaró, lábbeli, sátorlao készül belőle

(Kiv 25,5; 26,14; 35,7; 36,18; 39,34; Szám 4,6 .. 8 .. 25; Ez 16,10). A menyét (Putorís
vulgarls és P.foetid)ls, Mled) tisztátalan (Lev 11,29). az arab és szír nyelvben
értelemszerűen a töldikutya (Spalax ehrengergí) felel meg a hóled szónak. A
Talmud szerínt madarat is fog.

Sündisznó (Hemiachinus aurit~s -.:. tinsemet, hatór perót). A vakond, mível
nem él Palesztinában, kizárható. Tisztátalan állat (Lev 11,30). A nedves hely,
ahol él az állat, inkább a sündisznó életterének felel meg, így a sokak által vélt
földikutya(Spalay sp.) kizárhatá (Sof 2,14; Iz 14,23; 34,11).

Egér (Mus muculus, akbár). Tisztátalan (Lev 11,29), akárcsak a niezei pocok
(Arvicola arvalís), Elpusztítja a termést (lSám 6,5), csak a pogányok eszik meg
az egeret, az arabok ilyenféle szokásáról tudósítanak a görög természetrajzírók
is (vö. Iz 66,17). Palesztinában 23 egérfaj honos. Itt említhető'meg, hogy a pat
kányok (például Rattus rattus) pusztító hatása, járvány (pestis) és betegségköz
vetítő szerepe érdekesen jelenik meg az egyik könyvben. Amulettként aranyda
ganatot és aranypatkányt (egeret) hordtak ládában, a pestis és más utálatos
betegségek távoltartására (lSám 16,5-18).

Nyúl (Lepus syriacus, L. aegyptácus, L. Isabílííns, L. sínaütícus - arnebet)
ugyancsak tisztátalan (Lev 11,6; MTörv 14,7), de ennél többet nem mond róla
a Biblia.

d) Vadászati ismeretek
A Szeritírás sok nevezetes erdőséget. mezöt, tisztást említ, ahol a vadak na

gyon jó életteret találnak. A halak és madarak "vadászatáról" volt szó, itt in
kábba nagyvadak, emlősök vadászatát ismertetjük - vázlatosan.

Királyok, előkelőségele szórakozása (Ter 10,8), a vadászok elsősorban erdőt,

sivatagot keresnek fel, mégís néha a vadász lakott helyek közelében ejti el az
állatot (Kiv 23,29; ixn :13,24). A vadászat lehet kedvtelés (Ter 27,3), de irá
nyulhat élelemszerzésre is.

Egyesével és csoportosan (Jer 16,16), gyalog vagy lovon folyt a vad üldö
zése. A vadászok íjat, nyilat, lándzsát (Iz 7,24) használtak, gyakran hálót feszí
tettek ki a vad befogására (Jób 18,10). Hurkot helyeztek el a csaléteknél (Sir
27,20), vermet ástak (2Sám 23,20; Ez 19,4 .. 8)a magatehetetlen állatok letéri
téséhez;

Irodalom: Akírnusktn, 1.': Még a krokodüusnatc is van barátja... Kossuth, -Bp, 1974. 
A Szentírás magyarázata. szerk, Bartha Tibor, Ref. Sajtóoszt., Bp. 1972. - Biblia. Szent
István Társulat, Bp. 1976. - Butler, J. G.: The Bible-work I-VI. Butler Bible-work Co"
New York. 1887-1892. - Davis, J. D.: The Westminster Dictionary of the Bible. 'Col
lins'Cleer-Type P., London-New York etc. 1944. - Kiss S.: Újszövetségi görög-magyar
szómagyarázat. Ref. Sajtóoszt., Bp. 1956. - Lőw, 1.: Fauna und Mineralien der Juden.
Ed. A. Scheiber, Olms, Hildesheim. 1969. - Salonen, A.: Agrícultura Mesopotamíca. Ann.
Acad, Sci. Finn. Helsinki. 1968. - Salonen, A.: Die Fischerei in alten Mesopotamíen, Ann.
Acad, Sci. Finn. Helsinki. 1970. - Salonen, A.: Vögel und Vögelf'arig im alten Mesopo
tamien. Acad, -Scí, Finn, Ann. Helsinki. 1973. - Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet
I-II. MlüK, Bp. 1977. - Surányi Dezső: Mezögazdaságt termelés az ókori Palesztinában
- a Biblia tükrében. Agrártört. Szemle 18: 148-162. 1976. - Surányi Dezső: Természeti
jelenségek az ókori Palesztinában. Vigilia 40 : 515-521. 1975. - Szent Biblia (Károli G.),
Bibliatársulat, Bp. 1969. - Szent Biblia. Bibliatársulat, Bp. 1975. - The Holy Bible (Duay
Version), Cath. Truth Soc., London. 1956. - The Holy Bible (James King Version), Amer.
Bible soc., New York. 1940. -' Uránia állatvilág I-V. Gondolat, Bp. 1969-1977. wendt.
H.: Szerelmi élet az állatvilágban. Gondolat, Bp. 1965.
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CHRISTINE BUSTA VERSEI

Elhallgatott az ének
(Das Singen hat aufgehört)

Elhallgatott az ének.
Egyes szavak lehullnak 
csillagszikrák.

Valahol
célba érnek.
sötéten ércbe sűrűsödve.

Jel,
az elmerülők ütötték
a vándorló homokba.

Álom a kenyérangyalról
(Der Traum vom Brotengel)

Elhozta nekik a napot.
A melléhez szorítva vitte.
A nap héjas volt és sötét.

Még késük
se volt hogy
[elosszék,

A napot miként
a farkasok
szétszaggatták.

ViIáCi prédikáció - engedély nélkül
(Laienpredigt - ohne Genehmigung)

A templomban az igét értelmezik.
Odakint te húsá vá válsz
és önmagadat keH értelmezned
napról napra és darabonkint.

Túl a templomajtókon
merészen megindulunk a védtelenségbe:
Lelkiismeretünk a jó s a rossz
szabad prédája lesz,
szabadságunk a vigasztalanság
a világ nyomorúsága fölött
s örömest letérdepelünk,
hogy másokat felemeljünk.

A hűség szabadsága, - vállalva a· kockázatot.
hogya megígért mennyország .elmarad
s a földtől sem nyersz egyebet,
báT védelmezted és szeretted,
mint egy közömbös füves dombocskát.

Hogyha megfested
(Wenn du das Wappen der Liebe malst)

Hogyha megfested a szerelem címerét,
ne feledkezz meg a bogáncsról!
Dongók s lepkék szelid barátja,
a szamártilrelem vigasztalója,
a védtelenek s gyengék bosszulója,
ki a hóhér bőrét is merészen lemarja
s libbenő lelke már is tovaröppent,
elszökött jövendő nyarakba.
a lesújtó bárdnak elérhetetlen.

Fesd meg a bizakodók bíborát
s 'a legyőzetlenek porszürkeségét,
Fesd meg gyöngéd~n és tévedhetetlenül:
a Teremtő kezének bosszúságát 
azokon. akik csak kenyérrel élnek.

HAJNAL GABOR fordításli
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TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

Száz éve született Pauler Ákos és Szabó Dezső

Pau1er Ákost lényegében elfelejtették. Annyira, hogy Mátrai László egyébként
rokonszenvező emlékezése is úgy tudja, hogy fiatalkori munkája, Az etikai meg
ismerés természete valamelyest szenzualísta lett volna. A Monarchía-kutatás új
hulláma sem hozta fölszínre filozófiájának összefüggéseit Brentanóva1 és Meínong
gal, hiába e bölcselők - s általában az osztrák-magyar századelő - világméretű

divatja. E1felejtődött az is, hogy Pauler munkái, még kései, csak halála után megje
lent eszmetana is, mennyíre a Vasárnapi Körnek, különösen Zalai Bélának és
Mannheim Károlynak az első világháború előtt. még a Szellem korszakában ki
fejtett eszméivel vannak rokonségban. Vonzalmát Arisztotelész és az érett skolasz
tika iránt afféle száraz 'és rideg profess-zori epigonizmusnak tartják. Való igaz,
Pauler Ákos konzervatív volt, zárkózott, hideg írástudó, aki értelmiségi hivatását
főpapi gőggel gyakorolta, tudósok és államférfiak voltak fölmenői. Pályáját a
neotomizmus egyik első európai orgánumában. a Temesvárott megjelent Bölcseleti
Folyóiratban kezdte. 1920-oon, még a fehér terror idején lett a Magyar Filozófiai
Társaság elnöke; azt megelőzően a forradalmak exponenseit kizárták, a vezető

ség zsidó származású tagjait pedig visszavonulásra szólították föl. Ugyanakkor
kegyelettel emlékeztek meg arról a Somló Bódogról. aki tiltakozott. amikor bal
oldali elvbarátaí, Kunfí és Lukács megsértették az egyetemi autonómiát és töb-

-bek között éppen őt, Somlót nevezték ki budapesti professzornak. Somló később

Kolozsvárott öngyilkos lett és vagyonát a Területvédő Ligára hagyta, s így föl
tehetően az egyetlen volt radikálisként érdemelhette ki Reményik Sándor verses
gyászbeszédét. Egyébként Somló posztumusz. töredékes filozófiai alapvetése ahhoz
a kritíkus platonizmushoz csatlakozik, amelynek Pauler Ákos volt a 'legfontosabb
magyar művelője, sőt már a világhírű Juristische Grundlehre értéktana sem áll
távol Pauler Lpgikájától. zalai elesett a háborúban, a közvetlenül nem veszélyez
tetett Fülep Lajos visszavonult Zengővárkonyba, Lukács, Mannheim, Kolnai Aurél.
Hauser emigrált - az újkantlanízmus és pozitivizmus magyaroszági ellenzéke
megszűnt, Es Pauler hiába volt Szekfű és Babits mellett a nagy katolikus triász
harmadik tagja, a Bethlen-Klebelsberg-féle neobarokk őt sem ismerte el igazi
tekintélynek. A filozófia természetes közönségét Magyarországon az elkötelezett
baloldal politikai eszméi foglalkoztatták. a mínden szempontbél csonka Magyar
ország hivatalos kultúráját nem érdekelték a fiozófiák és művelőík.

Az, hogy .a filozófia egyszeriben elillanhatottegy európai ország műveltségé-.

ből több okra vezethető vissza. Ha 1848-nál messzebb nem akarunk hátrálni a
történelemben, akkor főleg arra. hogya szabadságharc óta olyan intenzíven össz
pontosult mínden kulturális érték a politikai baloldalon, hogy a baloldal vagy a
liberalizmus mínden veresége egészen egyszerűen a kultúra vereségét jelentet
te. A tartalmilag konzervatív munkák szerzői többnyire hitehagyott, izgékony ra
díkálísok, akiknek soha nem sikerült a nyugodt, magabiztos legitimitás látszatával,
öntudatával, méltóságával Iölszerelkezrüük. A magyar tizenkilencedik század nagy
tekintélyei - 48 után - egytől egyig liberálisok: Eötvös, Szalay, Csengery, Tre
fort, "a magyar doktrinérek", a centralisták (vagy ahogyan Halász Gábor ne
vezte őket: a magyar viktoriánusok) mind szabadelvűek voltak, a világ 'Locke,
Thoreau és Jefferson mellett tisztelné, ha jobban ismerné őket. Az egyetlen iga
zi, tizenkilencedik századi konzervatív olyat tett, amit a francia restauráció leg
elszántabb ultramontánjai 'sem tettek volna szívesen. ráadásul ő nem a legitim
magyar királlyal szövetkezett, hanem a trónfosztott. magyar jogi szempnntból még
megkoronázatlan idegen hódítóval; s a nyílt, bár átgondolt szembeszállás 48 szel
lemével nem szerezhetett Kemény Zsigmondnak komoly tekintélyt. hiába volt a
kor talán legélesebb elméjű gondolkodója, akit a realitások tisztelete tett Magyaror
szágon magányos különccé, Az igazi zseni azonban a szélsőbaloldalon találtatott:
Erdélyi lTános tanulmányainak ídeológtakrttíkaí súlyát, a csak Adyéhoz és Karl
Krauséhoz fogható Kasszandra szemét semmilyen látszat nem csapta be: ez a
jobbágyivadék maga a magyar intellektuális hagyomány. Könyveinek csak né
hány régi rossz kiadása van. életműve ismeretlen, pedig ebben a családias kis
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országban két ismert ember él, aki közvetlen leszármazottja; biztosanpurltá-.
nok, mínt ősük. Csak gyűjt5munkáját folytatják, csak fölbecsülhetetlen értékű

leveleit adják ki; csöndben dolgoznak - és a nélkülözhetetlen Erdélyi János
hallgat. - Egyszóval konzervatív hagyomány nem volt, a hordozásra míntegy
kijelölt aulikus főurak egyben magyarellenesek voltak, ami kizárta öket a nem
zet kultúrájából. Ez a hiány nem tett jót nekünk.

1848-49 a magyar gondolkodás számára kötelezővé tette a pátoszt és a radi
kalizmust. A magyar történelemben nem akadtak nyugodt, valóban tekintélyes
konzervatívok akkor sem, ha a helyzet tényleg megkívánta volna. Aposztaták és
robbanékonyellenforradalmárok mindíg voltak. Gróf Bethlen és báró Klebels
berg valóban és őszintén konzervatív politikája nem talált hitelt érdemlő kon
zervatívokat. Az erre a szítuácíó által kiszemeltek gyanúsak voltak. Szekfű meg
sértette Rákóczi-könyvével a nemzeties előítéleteket. Szabó Dezső bevált volna
Marinetti szerepében, de ezt a' szerepkört senki nem kívánta véle betölteni, Nyu
gat-cikkeit, Tett-beköszöntőjét, a különítményesek túl fehér lelkesedését nem le
hetett neki megbocsátani. Babits pedig szoltdarításból, kvaIltásérzékből, emberi
finnyásságból - egyszóval: erkölcsi okokból - megmaradt a Nyugat, az ugyan
megszelidített, de továbbra is gyűlölt ősellenség élén. Prohászka Ottokárt elvég
re indexre tétette a pápa, az Irályá is túl expresszív. Valamennyien forradalmak
részesei voltak: tudományos, irodalmi, teológiai forradalmaké. A rendszer kény
telen volt beérni radikálisokkal - mint gróf Teleki Pál - és nímandokkal. A
valódi szellemi foradalrnak részeseire gyanakodott. A tisztes konzervatív hagyo
mány hiánya működésképtelenné tette az egyetlen, valóban konzervatívnak el
képzelt művelődéspolítíkát: a katedrákon, akadémiákban eluralkodott a mucsai
középszer, minden minőség a bal- és jobbszélre szorult, Szekfű Három nem
zedékét valamiképpen hitvallásának tekintette a hivatalos magyar királyi kon
zervativizmus; de azért eléggé óvatosan csinálták, okkal: a könyv a Széchenyi
-féle reformpolitika tisztességes - bár számomra nem nagyon rokonszenves 
végiggondelása. méghozzá a Monarehia világbírodalrní távlataiban gondolkodó fő

műve; ez pedig elég messze volt Csonka-Magyarország (engedtessék meg e komp
romittált kifejezés átértelmezése: ez vertikálisan is értendő) revíziós ordítozások
kal indokolt mozdulatlanságátől. Minden színvonalasabb konzervatív kísérlet a
széleken született meg - és gyakran azonnal, mint Németh Lászlónál. szocía
Ilsztíkus elképzelésekkel társult -, vagy pedig porba fulladt az egyetemek Anna
leseiben és Actáiban. Grünwald Bélának vagy Weis Istvánnak - hogy is mond
jam? . .. a nevek ne tévesszék meg a történelemmel csak rnost Ismerkedőket; a
látszat csalhat - csak szemlelete volt, programja nem.

Pauler közben tanított az egyetemen. Tanítványaiból jobb vagy rosszabb ka
tedrafilozófusok lettek, leckéiből inkább irodalmárok és pszichológusok okultak.
Magyar hagyományokhoz nem volt köze, még - a szokványos .áltítások ellenére
- Böhm Károly szintén jelentős, színtén elfelejtett rendszeréhez sem. A: projekció
fichtei hevességű tana és a nem pszíchologísta, de alanyt célzó értékelmélet
mélységesen idegen 'Volt tőle. Hagyománya szigorúan nemzetek fölötti volt: ka
tolikús és .-: ezen keresztül és ennek révén - görög. Az a filozófus, aki a
szubzísztenciát, a fönnállást helyezte a kategóriaépítmény csúcsára - hiszen az
is érvényes, ami nem létezik, például valamely elvont igazság, geometriai tétel
-, semmit sem kezdhetett a konzervativizmus legjelentékenvebb és modern vál
Iajával, amely az iszonomlát és koínoníát, az Isten színe előtt való egyenlőséget

és a megváltásra mínt ígéretre váró és mínt célra törekvő emberi közösséget a
különbözőség antikatolikus szellemével szeretné fölváltani. A nacionalista korszel
lemnek tett néhány "lip service", formális engedmény, mít sem számít, Pauler
Mos katolikus - tehát egyetemes - filozófus maradt (ami nem: föltétlenül he
lyes, hiszen ez az univerzalitás is számtalan ponton támadható), nem volt köze a
közkeletű mítoszokhoz, "csak" ahhoz a hithez, amit a statisztikai adatok szerínt
Magyarország lakosságának többsége vallott. Mint minden konzervatív, 5 is te
kintélyre támaszkodott: ez a tekintély azonban a spirituális elmélkedés, a szí
gorúan következetes gondolkodás tekintélye volt és nem fenyegette soha komo
Iyan a gondolkodás szabadságát. Pauler Akos mesterének, Brentanénak elmélete
a létről mint különféle dolgok közös nevéről, azaz homonímáról és a tudati aktusok
tárgyra-irányultságáról (íntencionalításáról) Arisztotelészre és a középkorí sko-
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-!asztikára támaszkodik, de a hagyományos képzetek olyan eltökélt kritikáját
tartalmazza, ami nemcsak Husserl győzedelmes metafízíkaí bízonvosságaínak, ha
nem Wittgenstein kifinomult tépelődéseinek ihletőjévé is teszi. Ez a kritikai cél
zat Pauler Akos műveiben sokkal bizonytalanabb, mint mesterénél, de különö
sen posztumusz töredékei jelentéselméleti vonatkozású részeiben a vallásos magá
baszállás szigorán iskolázott okfejtés megmutatja szabad lehetőségeit, És ebben
Pau!ler Brentano tanítványa, ez pedig magas rang földrészünkön.

A nyugodt, a klasszikus, a hűvös, a médszeres Magyarországon: kivétel. Szabö
Dezső pedig tipikus. Űt valamennyire mégis ismerik. Filoszok legalább bizo
nyosan olvasták Az elsodort falut s belelapoztak a Ludas Mátyás Füzetekbe.

_nyilván hallották a főműrólFülep Lajos ítéletét (míszerínt "tanítani való példája
annak, miként nem lehet Is ha nem lehet, nem kell] regényt írni"), amit csak a
folytatásávalegyütt írok alá (hogy ti. "aki nem hiszi, olvassa el", azaz ki kel
lene adni, le a tabukkal! stb.), De aláírom: és bevallom, nem értem Komlós
Aladárt, aki jelentős írónak tartja ezt az embert.

. De hát korántsem akarom taglalní Szabó Dezső untig szídott, puffadt rétori
kájAt, üres bombasztjait, lepedékes képzeteit. Nem erről van szó. Csak arról, hogy
miért és hogyan lett egy tehetséges és mérsékelten sikeres baloldaliból írástudat
lan és sikeres jobboldali? És rníért maradt még igen komoly embereknek is kút
feje a 30-as évekíg vagy akár egészen máig (ha ugyan jólolvastam Fábián Ernő

tanulmányát)? Az okokat minden oldalon magának Szabó Dezsőnek az érveivel
szokás magyarázni. A grasszáló tudatlanság azt szekta magának beképzelni, hogy
a századelő magyar baloldala nem törődött pro primo a nemzettel. pro secundo
az agrárkérdéssel. Akí nem sajnálja a fáradtságot, hogy bekukkantsen a Huszadik
Század évfolyamaiba, az csodálkozni fog: nem fogja érteni, hogy miként voltak
képesek elhinni az emberek ezt a hazugságot. Jászlék ugyanis gyakorlatilag nem
foglalkoztak mással, hiszen hitehagyott epigonjaikkal egyetemben ők is úgy lát
ták, hogy ez a lényeg. Persze: szemben a szociáldemokráoiával ; de érdekes módon
a népies nacionalizmus nem a szocíáldemokratákat vádolja - ez utóbbiakkal
valami furcsa elfojtás miatt szembekötősdit játszik a magyar történelmi tudat.
A nemzeti reform és az elvont emancipáció egyetlen jelentős elméleti vitáját
Jászi Oszkár és Szabó Ervin folytatta le - tontos dolgokat később is írtak erről,

de akkor a partnerek már rég nem figyeltek egymásra. A magyarázat az szo
kott lepni, hogy Szabó Dezső ezt a nem létező hiányt kompenzálta túl. Ennek
ugyan nincs. sok értelme, mégis létező kérdésre figyelmeztet.

A baloldali szocíológusok - Szende, Dániel, Ágoston, Braun és sokan, sokan
-mások - nem valaki vagy valami képviseletében végezték kutatásaíkat a nagy
birtok történetéről. a nemzetiségi falvakról stb. Az erkölcsi parancs, a tudomá
nyos lelkiismeret, a szociális részvét, a honpoltári öntudat - ahogy Thoreau ne
vezte: "a polgári engedetlenség iránti kötelesség" -,a politikai felelősségérzet

nem tekintélyre támaszkodik és magatartást folytat hagyományként. Nem hi
szem, hogy ez annyira a polgári osztályhoz és a POlgári korszakhoz kapcsolódnék.
mint vélik. Hiszen a civilkurázsí és a többi hiányát a csökött magyar polgárságrá
lőcsölik; a magyar polgárság valóban elég gyatrácska volt, de nem áll az, hogy
Magyarországon nem volt civilkurázsí. Példa van elég, tessék lapozgatní. A
nemzeti érzelmű radikalizmus, a nemzetközibb szociáldemokrácia pragmatízmusa,
az 1919-es kommunisták jövőbe vetett utopízmusa módszertaní, illetve hit-okokból
eltért ugyan a születő új konzervativizmustól, mert el kellett vetnie a hagyomá
nyos vagy hagyományosnak .Iöltüntetett autorítást, de egy akolba csak az antisze
mitizmus terelhétte őket. ~ új konzervatívízmust ki kellett találni: az autentikus.
hűbéri-legítímista-nagyűrf változat nem hallgathatott a vér szavára, az övé kü
Jönbea is kék volt. Ki kellett találni, méghozzá plebejus, pimasz, alantas módon:
hiszen a tekintély Eötvös és Deák volt, Tiszát pedig baleknak látta Szabó Dezső,

nem tragikus hősnek, mint Szekfű. Ezért - szép kis paradoxon - éppen az új
konzervativizmus fogja tévútnak minősítenl a magyar rnúltat, holott az másutt
vérmes anarchisták szokása, Ezért is kell a modern konzervativizmusnak a tör
ténelem nélküli régit, a parasztságot középpontba állítania, a még az ókori
Egyiptomból származó paraszteszményítés összes régi fogásával. Az Action Fran
caíse a Bourbonok Liliomos lobogójával indult el - de a magyar királyt a magyar
liberálisok találták ki 1867-ben!
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A konzervatív hagyomány - a nemes, tisztes, Haynau-barátságtól, mus?ka
vezetéstől be nm mocskolt hagyomány - nem léte tette brutálissá az 1919-20-as
jobboldali visszahatás kultúráját (ami akkor nagyjából Szabó Dezsővel volt egyen
lő) és terelte a faji gondolathoz, anélkül, hogy fasiszta jellegűvé tette volna;
noha persze a kor geopolitikusa, Teleki, nem (mondjuk) Edmund Burke-höz vagy
Joseph de Maístre-hez írt előszót, hanem Salazar könyvéhez - de nem is Darré
hoz vagy Rosenberghez. Ez a gondolat olyan nagyjainkat is befolyásolta, mínt
Németh László vagy Pap Károly (a Zsidó sebek és bűnök című elkeserítő vita
iratára gondolok), talán éppen azért, mert intellektuális -kötelességgé vált törté
nelmet teremteni. A magyar politikai képzelet tekintély és utópia között vergő

dött. A valóban nemes, elmélyült és átszellemült konzervativizmus (pl. a Stemma
-kör) szekta maradt, a "polgári" radikalizmus a Századunk és Csécsy Imre körül
azzá lett. A politikai képzelőerő kritikai válfaja - amely a gyakorlati észhez
tartozik - szétmorzsolódott,

Ez teszi' Szabó Dezső ídőszerűtíenségét élesen aktuálissá, .és Pauler Aac.os ak
tualitását bánatosan Időszerűtlenné,

KALÁSZ MÁRTON VERSEI

Két kis vers
(BETJ;:RNI)

Fölsírsz. akár a hangya,
nem hallani -

világ nem túlon-túl világos,
magas a boltja,
hol a meghittség, ott a szentély,
johászod
aprózna hűvösön felé -

IJatyud.kívül ·azajtón,
nYJlkára kötve,
mint a póráz, a megtett
s mással nem sürgető

út - -

(FOHASZ)

Nem érzem, mínt a madarak
tenger fölött ,a-fény esését 
más sűrűdés röptöm alatt
szem-szárnyaim partvonalad,
túlnanom,

el ne vétsé/c,

Ajánlás, éjszaka

Halott vagy; növő hajszálrepedés
gondolataimon -
beszivárog hozzám egy téli másvilág
testőrlő hidege.

Úgyelleng: mint huzat ágyam, előtt;
emlék hó köntöse
mélyülsz; átnézek rajtad, messze jól
/cerül-e csillagom?

A házba vissza

A házba vissza
öregen, szaladóruhában
belül. akár a tövisfa gyümölcse.
éj-maggal, feketén. -

Tűrelmesen

jöljutva a nagy 'mosdatáshoz,
fehér lét-végi inghez 
akár-
ha élnénk.

Elvonulás

Ha már nem leszek köztetek,
megláthatjátok /vis titkaimat.

Most szórom szét előttetek

- én nem, ti legalább
majd nyomukon visszataláljatok.

Ne féljetek; keserűek

vagyis nem emészti őket madár.
nehezek s földhöz tapadók,
nem hordja világgá könnyen a szél.

Sejtem, e földön már nem izzanak -

de a meleg hold fényét apró rögeUt,
a fagy fönti megállásának
kövesztett sugarát
éji járástokban, 1Jislákolásra

csak tükrözik.
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Krisztina
írta DEAK KAROLY

Bálint mesélte barátjának, miközben a Rák?cZi út9TI mentek.

- Jó néhány nappal ezelőtt, mikor hazafelé jöttem. fiatal lányt pillantottam
meg a kertben, egy padon. Még soha nem láttam ezt a lányt, azon töprengtem,
ki lehet, talán új lakó a házban, míkor észrevettem, hogy rámnéz, elmosolyodik.
Nagyon derűs, de. ártatlanul-kedves mcsolya volt és tiszta, világos szeme.

- Gyere ide - intett valami gyermekes közvétlenséggel és ujjai hegyével
megérintette apadot.

Meghökkentern. A mcsolynak ezt a különös tisztaságát még soha nem tapasz
taltarn. Annál kevésbé értettem; hogy miért szólít meg és rníért tegez. De azért
- természetesen - odamentern.

Tiszta, fehér blúz volt rajta és sötétkék vászonszoknya. Kezében valami kis
virágot szorongatott.

- Hogy hívnak? - kérdeztem félszegen. s közben leültem rnelíé apadoo.
- Krisztinának. És téged?
- Bálintnak.
- Nézd, mílyen szép - mutatta a virágot, önfeledt mosollyal, mint egy gye-

rek. - Valaki leszakította; én megtaláltam. Nézd, - mutatott a virág közepébe,
amely sárga volt, mint egy apró barack, - ez itt a Nap - majd megcirógatta
á virág sugárszerűen szétfutó szírmaít: - és ezek a napsugarak.

Rámnézett.
- Ugye, szép ?
- Szép - mondtam komolyan.
- Neked adom - mondta és felderült az arca, - tessék - és nyújtotta -,

a tiéd lehet.
Elvettem, megköszöntem és azon gondolkodtam, hogy mit csináljak velé.
Ekkor egy sovány, középkorú, nő jött ki a házból. sietve és szigorú arccal,
- Krisztina! ...
A lány felugrott, mintha megcsípték volna,. s köszönés nélkül befutott a

házba. A nő is utána indult, de előbb végigmért engem:
- Hagyjon békét ennek a lánynak, láthatja, hogy nem épeszű.

Ezzel eltűnt.

Kissé meglepődtem, sőt azt hiszem, rosszul is esett, hogy Krisztina nem épeszű.

Persze, csakugyan volt a viselkedésében valami szokatlanul gyermeteg, de nem
sokat törödtem vele, még aznap elfelejtettem az egészet.

Pár nap múlva azonban, amint a" Hidász téren jöttem keresztül, megpillan-
tottam Krisztínát, Ott guggolt a fűben, a fenyőfák tövében, s figyelt válamit

Odamentern.
Megismert. Felállt; majd lemutatott a fűbe.

- Nézd, hangyák. Hosszú sorban mennek valahová. Nézd. hogy sietnek.
Egyszerre guggoltunk le, -összekoccant a fejünk.
- Nézd - suttogta, mintha a hangos beszéddel zavarna a hangyákat

erre vonulnak, hosszú sorban. Míntha temetésre mennének, vagy templomba
tette hozzá eltűnődve.

Leültünk a fűbe, a nyüzsgő hangyasor meilé. Néztem a lányt" aztán ujjam
hegyével 'gyengéden megböktem a könyökét.

. - Krísztína - mondtam barátságosan -, vannak, akik azt mondják rád,
hogy nem vagy épeszű.

Elgondolkodva nézett rám, aztán vállat vont, majd elmosolyodott. Nem szólt
semmit
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- Krisztina - kezdtem újra -, tudod te, mennyí az, hogy ötezer forint?
, Gondolkozott.
- Sok - mondta komolyan. - Sok' pénz, ötezer forint.
- Mít csinálnál, ha neked ennyi pénzed lenne?
Nevetett.
- Kiraknám ide, szép sorjában, az út szélére és akkor az emberek megtalálnák.
- Mind ide tennéd, az útra?
Bólintott.
- Hát magadnak nem vennél semmit?
A íejét rázta, elgondolkozva.
- Szép ruhát sem?
Végignézett magán.
- Van ruháin - mondta és rámnézett.
- Hány éves vagy te, Krísztina ?
- Huszonkettő leszek sreptember... szeptember",
Nevetett. Nem tudta, hogy hányadíkán született,
- Na és mondd , - szóltam -, mit csinálnál, ha erre jönne egy kisgyerek

és elesne?
..:... Odamennék - mondta -, és felemelném.
- És ha megütné a lábát úgy, hogy folyna belőle a vér?
- Akkor odavinném a kúthoz és megmosnám.
- És ha egy kövér gyerek volna és jó nehéz? Elbírnád?
- Igen.
- Biztos?
- Biztos.
- Ilyen erős vagy?
GondoJ.kozott, majd vállat vont.
,- Ahol valami baj van, ott valaki míndig erős.

- Látod, ez igaz. De ha közben, ahogy cipeled, bepiszkítanád a ruhádat?
- Akkor anyuka megverne.
- Tehát mégse mcsnád meg a lábát annak a fiúnak?
Gondolkozott,
- De megmosnám.
- És ha az egy cigánygyerek lenne és rettentően pisZlkos? Akkor is megmos-

nád?
BóHntott,kétszer is.
- Na és mit csinálnál akkor, ha volna egy kisgyereked?
- Egészen kicsi? .:- kérdezte érdeklődve.

- Egészen kicsi - bólintottam.
- Akkor megszoptatnám - mondta és boldogan felnevete,tt.
- És ha idejönne egy ember és megütne téged?
- Megütne ? Míért ütne meg?
- Hát, mondjuk, az egy rossz ember volna és megütne. Haragúdnál rá?
Gondolkozott.
- Nem.
- Miért nem haragúdnál ?
~ Nem tudom - és vállat vont.
- Na és mond, Krísztina, mit csinálnál. ha valaki például leszúrná az Istent?
-- Leszúrná ? - álmélkodott.
- Igen, egy nagy késsel keresztűlszúrná,

- Azt nem lehet - s a fejét rázta.
- Miért nem?
Megint gondolkozott.
- Mert csak azt szekták megszúrnl, aki fél.
Megdöbbentem.
- Biztos ez, Krisztina?
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- Biztos - b-otintott. - O azért nem fél. mert jó.
- Hát te nem félnél, ha erre jönne egy nagy oroszlán és a fogát csattOg-

tatRá? Képzeld csak el.
. - Nem félnék - mondta.

- Akkor sem,: ha neked ugrana és megharapuá a torkodat?
Mosolygott, szelíden.
- Nem ugrana nekem - mondta -, és nem haranná meg a torkomat.
- Honnan tudod ezt, Krisztina?
Gondolkozott.
- Az oroszlán tudja, hogy én szeretem őt. Az oroszlán nem gonosz.
- És te - kérdeztem -, Krisztina, te sem vagy gonosz?
- Nem vagyok -' mondta.
- Honnan tudod?
EltűnŐdött.

- Onnan, hogy nem félek.
- Semmitől?

~ Semmitől.

- Ezek szerínt tehát: jó vagy?
Fejét rázta.
- Nem vagyok. jó, csak engedelmes.
- Engedelmes? Hogy érted ezt, Krisztina? Kinek vagy engedelmes?
- Kinek? Hát az angyalnak.
- Miféle angyalnak?
- Hát aki itt van és beszél.
- Itt? Hol van itt angyal?
~ Nem tudom. Itt van.
- És te hallod, hogy beszél?
Bólintott.
- Hallom.
- És mit mond, amikor beszél?
- Hát azt, amit én mondok, Csakhogy ő előbb mondja, halkan, és én csak

ismételem.
- De hiszen, amikor kérdeztem valamit, Krisztina. te feleltél, nem az angyal.
Szelíden mosolyogva megrázta fejét.
- O felélt - mondta -, és én csak ismételtem.
- Furcsa. De mondd: míndenkí az angyal szavai után beszél?
- Nem - mondta Iassan és szomorúan. - Anyuka önmagától beszél és el-

téveszti a szavakat.
- Eltéveszti? Hogy érted ezt, Krlsztína?
- Nem tudom. Eltéveszti. Mintha a tazék után nyúlna ésa kanalat Iogná meg,
- Különös. De mondjad, szoktál-e olvasni?
- Nem szoktam. Egyszer olvastam egy könyvet, abban ez volt: "A szegény-

ség: fény az, legbelülről". Egész délután sírtam.
- Miért? •
- Mert olyan szép. És ez volt benne: "Aki szerét. kifogyhatatlan olajjal vilá-

gít". Olyan szép,
- Mást nem olvastál?
- De igen, néha. De azt elfelejtettem.
- Miért felejtetted el?
- Mert önmagától beszélt, mint anyuka, és eltévesztette a szavakat. Az ilyet

míndig elfelejtem.
-:- Nagyon érdekes, amit mondasz, Krísztina. De figyelj csak ide. mondok

valamit. Jól figyelj. "Különös teiktintettel a fennálló lehetőségekre, javaslom.
hogy minél előbb kezdjük meg a tárgyalásokat." Szép volt ez?

- Nem. Ez olyan, míntha a szél rázná az ablakokat.
- Hát ez? Figyelj: "Aldjon, Uram, téged víz húgunk. oly nagyon hasznos

Ó, oly drága, tiszta és alázatos". Ez szép volt?
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Fénylő szemével felelt:
- Igen. Nagyon szép.
- De Krísztina - mondtarn hát húgunk nekünk a víz? Micsoda badar-

ság ez?
- Nem badarság - mondta.
- Míért, talán neked testvéred a víz?
Bólintott és mcsolygott.
- Igen.
- De hát miért ?
- Mert szeretem, mintha a nenje volnék.
- De hát akkor miért mondtad, hogy nem szép az, ami úgy kezdődött: kü-

lönös tekintettel a fermálló lehetőségekre?

- Mert az nem szép. Azt én nem értem.
- Hát ezt érted? Figyelj jól: "A fáradt bogarak mind hazatalálnak. ha este-

ledik, s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén".
Eltűnődött.

- Ez nagyon szép - mondta.
- Dehát miért ?
- Nem tudom. Mondd még egyszer.
Elismételtem. A szája kissé nyitva maradt, annyira figyelt. Aztán boldogan

mcsolygott.
- Nagyon szép - mondta.
- És érted? - kérdeztem.
- Igen - bólintott -, ezt értem.
- Dehát mit jelent az, hogy "s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyuga-

lomban ott állsz az útjuk végén?" Mit jelent ez?
- Azt - mondta -, hogy Isten szeréti az embereket.
- De hát itt szó sincs emberekről! Csak bogarakról van szó.
- Az nem baj, mert a bogarak is emberek és az emberek is bogarak. Mi

együtt vagyunk.
- Mi t beszélsz?
- A bogarakkal. Isten szerétetében.
Sokáig hallgattunk. Aztán ezt kérdeztem tőle:

- És olyankor, ha édesanyád megver. mit csinálsz?
Vállat vont:
- Semmit.
- Mérges vagy rá?
- Nem vagyok.
- És igaza van anyukádnak. amikor megver ?
Gondolkozott.
- Nincs igaza.
- Na, látod. Hát akkor miért nem haragszol rá?
- Mert ő szomorú, amiért nincs igaza és megver. Ha nem verne meg, akkor

gyakrabban tudna nevetni.

Nos, hát így és ilyesmiről beszélgettem én Krisztinával, aki nem volt épeszű

- mondta Bálint, barátjának, rnik özben a Rákóczi úton mentek, a Keleti felé.
Jól öltözött, szemüveges férfi jött szemben, egy idősebb nővel. A férfi feldúlt

arccal,harsogva magyarázott. - Én?? - kérdezte rikácsolva. - Én adjak neki
kölcsön pénzt? Hát megőrültél? - Hirtelen megállt és szemüvege fölött dühösen
a nőre meredt, - Én?! - és cibální kezdte saját mellén a kabátot. - Annak a
szemétnek? Ennyi pénzt?

Valósággal tajtékozott, amikor újra megindultak.
- Nézd ezt az embert - szólt Bálint.
- Mit nézzek rajta? - kérdezte Bálint barátja.
- Nézd csak meg. Ez tudniillik épeszű.
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ERD(J PÉTER

A káptalanok szerepe az új egyházi jogban

A II. vatikáni zsinat nyomán megindult változások az egyházi élet majd
minden területét érintették. Való igaz, hogyalegközismertebb - mert legfel
tűnőbb - újítások a liturgia és a teológia világában mutatkoztak, ám kül önö
sen a zsinatot követő nagy pápai rendelkezések hatására erőteljes átalakulás
kezdődött az egyházi alkotmányjogban is. Természetesen nem arról van szó, hogy
átrendeződtek volna az egyház vezetésének Ieglényegesebb sruktúrái. Megjelen
tek azonban új egyházkormányzati szervek (püspöki szinodus, papi tanács. új
hivatalok az Apostoli Szentszéknél stb.), és megváltozott sok régi igazgatási
szerv hatásköre is (az egyes kongregációké. a megvéspüspököke stb.). Míndezek
a változások egy olyan folyamat részét alkotják, amelyet a szakemberek intenzív
munkája és az illetékes hatóságok erőteljes törvényhozó és rendeletalkotó tevé
kenysége jellemez, s amelynek következő nagy mérföldköve minden bizonnyal
az új Egyházi Törvénykönyv kiadása lesz. Ennek a folyamatnak a jellegét ki
tűnően szemlélteti egy az egyházmegyei kormányzatban részesedő testület, él.

káptalan jogállásának alakulása.

A káptalan kifejezés többféle jelentésben fordul elő az egyházi jogban. Itt
most kizárólag a püspök mellett működő székeskáptalanokról lesz szó, és sem a
társaskáptalanokra, sem a szerzeteskáptalanokra nem térünk ki. A székesegyhází
káptalan - mint ismeretes - olyan egyházi jogi személy, amely különleges jo
gokkal és kötelességekkel rendelkező papokból (kleríkusokból) áll, és az isten
tisztelet ünnepélyességének emelésére szolgál. Feladata, hogy tanácsadó testű

ietként támogassa a püspőkőt az egyházmegye vezetésében, s hogy széküresedés
idején átvegye az egyházmegye kormányzását (c. 391).

I. A Codex iuris canonici bőségesen foglalkozott a káptalanokkal (c. 391-422),
mert az akkori törvényhozás kulcsfontosságot tulajdonított ezeknek a testületek
nek, .hísz az egyházmegyéri belül szinte kizárólag bennük nyilvánult meg a kol
legialitás eszméje. A Codex kiadásától (1917) an vatikáni zsinatig terjedő idő

szakban megjelent rendelkezések részletkérdések szabályozásával foglalkoztak. Meg
határozták. hogya káptalanok bizonyos méltóságviselői nem helyettesíttethetik
magukat az éppen erre a dignitásra jeIlemző feladat végzésében (S. C. Cons.
1932. április 18. AAS 25, 19:33, 492-494), vagy hogy a vikárius generálist akkor
is tiszteletbeli elsőbbség illeti meg a káptalan tagjaival szemben, ha nem kano
nok (S. C. Cons. 1923. május 15. AAS 16, 1924, 971-973). Az ilyen és ehhez ha
sonló előírások azonban nem érintették a káptalan jogkörét.

II. A II. vatikáni zsinat után lényeges módosítások történtek nem is annyira a
káptalanok hatáskörében, mint inkább szerepiik megítélésében. A püspökök lel
kipásztori hivataláról szóló zsinati határozat általános elvként kimondja, hogy
az egyházmegye kormányzatában a püspököt támogató intézményeket, "küZönösen
a székeskáptalanokat, amennyiben erre szükség van, új és a kor kővetelményei

hez igazodó szabályzattal kell ellátni" (CD 27; A Il. vatikáni zsinat tanítása, Bp.
1975, 172). Az idézett határozathoz fűzött végrehajtási utasítás (M. P. Ecclesiae
Sanctae 1966. augusztus 6.) azonban erre a kérdésre nem tér ki. Igy jelenleg
is lényegében a Codex előírásai tartalmazzák a hatályos jogot ebben a téma
körben. Mégis néhány ide vonatkozó törvénycikk érvényét vesztette. A 396. kárion
1. §-a a káptalani méltóságok betöltését az Apostoli Szeritszéknek tartja fenn.
Ezzel szemben a püspökök lelkipásztori hivataláról szóló zsinati határozat útmu
tatásának (CD 28) megtelelően az Ecclesiae Sanctae kezdetű motu proprio (I, 18,
§ 1,1; AAS 58, 1966, 767) kijelenti, hogy a Szeritszék többé nem tartja fenn ma
gának az ilyen kinevezéseket. mivel lelkipásztori szempontból helyesebb, ha a
püspök szabad belátása szerínt bízhatja az egyes egyházi hivatalokat arra, akit
legalkalmasabbnak ítél. Ugyancsak hatályát vesztette ennek a rendelkezésnek a
következtében az 1435. kanon 1. § n. 1. is, mely a Szeritszéknek fönntartott java
dalom-~töltéseket tárgyalja,
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Szintén ai Ecclesiae Sanctae helyezi hatályon kívül - ismét csak zsinati
tanítás alapján (Cn 32) '- a 402. és részben a 415. kánont. A motu proprio értél
mében O. 21. § 2; AAS 58, 1966, 769) plébániákat ezentúl nem szabad teljes
jogi egységbe kapcsolni káptalanokkal. Ha ilyen egység (káptalanba ínkorporált
plébánia) valahol fennáll, akkor azt a káptalan és a papi szenátus meghallgatása
után a püspöknek szét kell választania, és a plébánia élére valódi plébánost
kell kineveznie. Tehát nem elegendő káplánra, helyettesre, .vícartus actualisra",
úgynevezett kanonok-plébanosra bízni a plébánia pasztorális teendőit. Annak
természetesen továbbra sincs semmi akadálya. hogy ez a plébános a káptalan
egyik tagja legyen.

Ezeknél a mOdosításoknál fontosabb jelenség, hogy a püspök mellett álló
tanácsadó testületként a káptalanon kívül más kollégiumok iS' feltűnnek: a papi
tanács és a pasztorális tanács. Különösen a papi szenátus néven is ismert papi
tanács látszik sok szempontból a káptalanok "riválisának". A Codexben még a
székeskáptalanra alkalmazzák a püspök "szenátusa és tanácsa" nevet (c. 391. § 1).
Most viszont ugyanezen a néven egy új testület alakult. A papi szenatus fel
adatkörét főbb vonalaiban a papi szolgálatról és életről szóló zsinati határozat
szabja meg (PO 7). Pontosabb leírását az Ecclesiae Sanctae-ban (I, 15-17; AAS
58, 1966, 766-767) és a Kléruskongregácíó 1970. áprflís ll-i körlevelében (AAS
02, 1970, 459-465) találhatjuk. Annak kimondásán túl, hogy papi tanácsot alakí
tani minden egyházmegyében kötelező, a legfontosabb megállapitás az, hogy a
papi szenatusnak csakis tanácsadói hatásköre van ("vocem tantum consultívam
habet"; ES I, 15. § 3; AAS 58, 1966, 766). Ennyiben a káptalanok ma is tágabb
jogkörrel rendelkeznek, hiszen számos ügyben a püspök nem intézkedhet érvé
nyesen az ő hozzájárulásuk nélkül (vö. c. 394. § 2; 712. § 2; 1182. § 1; 1532. §
3; 1653. § 1). Ugyanakkor a papi szenatus tagjainak többségét a Kléruskong
regáció körlevele alapján a papságnak kell megválasztania Cn. 7; AAS 62, 1970,
462). Bár ezt a rendelkezést - úgy tűnik - semmiféle szankció nem védi, mégis,
ahol megtartják. jobban kifejezésre jut ennek a tanácsnak a képviseleti jellege,
s ez erősíti a püspök és a papság köztí egységet, munkatársi jó viszonyt (vö. uo.).

Szembetűnő a különbség a káptalan és a papi szenatus közt a stabilitás te
rén. A káptalanok alapitásának, megújításának és megszüntetésének (de nem a
kanonoki kinevezéseknek) ,joga ma is az Apostoli Szeritszéket illeti (c. 392). A
papi tanácsot viszont a püspök létesít; (ES I, 15. § 4; AAS 58, 1966, 766). A püs
pöki szék megüresedésekor éppen ezért a papi szenátus megszűník, bár a káp
talani helynök vagy az apostoli kormányzó megerősítheti (uo.). A káptalan ezzel
szemben nemcsak hogy nem szűník meg, hanem éppen rá hárul a helynökvá
lasztás - és! igy az egyházmegyei kormányzat - feladata (c. 429. § 3).

A káptalan és a papi szenátus tanácsadói szerepenek összehasonlításakor fel
kell figyelnünk még egy sajátos szempontra. A Kléruskongregácíó körlevele értel
mében a papi szenatus csak akkor adhat tanácsot a püspöknek, ha a püspök
kéri, és kizárólag általános jellegű vagy elvi kérdésekben, főként a főpásztor

törvényhozói tevékenységének termetén (n. 8; AAS 62, 1970, 463). A káptalan ta
nácsát viszont a püspök köteles kikérni - ha megfogadni nem is mindig - bi
zonyos konkrét kormányzati intézkedések előtt (c. 386; 388; 394. stb.).

Egyes szerzők a székeskáptalan intézményének hanyatlását látják abban, hogy
az újabb alapítású egyházmegyékben káptalan helyett megelégszenek a liturgi
kus feladattal nem rendelkező és a Codex szerint csak szükségrnegoldásnak szá
mító (c. 432) egyházmegyei tanács (consultores dioecesaní) létesítésével. A hanyat
lás okát abban vélik felfedezni, hogyakanonokság egész életre szól, és így nehéz
a káptalanok tagságának megújítása (Echevorria, in: Corso di díritto canonleo
I, 285). Megjegyzendő azonban, hogy a javadalmi rendszer fokozatos megszünte
tésének az új egyházjogban felvázolt programja is sok káptalant érinthet (PO 20,
ES I, 8; AAS 58, 1966, 762).

III. A készülő új egyházjogban amennyire a Codex iuris canonici revIZIO-
ját végző pápai bizottság közíeményeíböí kitűnik - jelentős változások várhatók.
Először is, ha a jelenlegi tervezet emelkedik törvényerőre, az eddig pótléknak
tekintett egyházmegyei tanács kialakítása mindenütt kötelezővé válik (Communi-
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catíones 9, 1977, 255). Tagjait a püspöknek kell majd kiválasztania a papi szenátus
soraiból. Ennek az egyházmegyei tanácsnak több, a jogban meghatározott szerepe
lesz, köztük olyanok is, melyek eddig a káptalant jellemezték (uo.), Bizonyos
esetekben a püspök köteles lesz meghallgatni véleményüket, sőt olykor az egész
papi szenátust meg kell majd hallgatnia. Az ilyen tanácsok követése a püspöki
karok által meghatározott rendkívüli esetekben kötelező is lehet a püspök szá
mára (Communicatíones 5, 1973, 230).

Lényeges különbség lenne a mai helyzethez képest a káptalani helynök hiva
talának megszűnése, pontosabban az "egyházmegyei kormányzó" (adrninistrator
dioecesanus) nevú új tisztséggel való felváltása. Széküresedéskor a segédpüspök
nek, több segédpüspök eseten a rangidősnek. kellene összehívnia azt a testületet,
amely jogosult az egyházmegyei kormányzó megválasztására. Ez a választói tes
tület pedig nem a káptalan, hanem az egyházmegyei tanács. Mégis az olyan egy
házmegyékben, ahol ma a székeskáptalan püspökválasztói vagy bemutatási jogot
gyakorol, ebben a kormányzóválasztásban is részt vehetne majd az egyházmegyei
tanáccsal együtt (Communicationes 9, 1977, 257). A magyarországi káptalanoknak
általában nincs ilyen püspökválasztói joguk. Semmi sem zárja ki azonban 
amennyire a közleményekből megállapítható -, hogy az egyházmegyei tanácsnak
kanonok tagjai is legyenek, feltéve, hogy előzőleg bekerültek a papi szenátusba,

A káptalan szerepcsökkenésére jellemző, hogy az ÚJ Codexben sokkal keve
sebb kánon fog foglalkozni vele, mint a jelenleg hatályos régiben (uo. 255). Any
nyi bízonyos; hogyaszékeskáptalanok megmaradnak, és legfőbb, legsajátosabb
feladatuk a katedrális ünnepi liturgikus funkcióinak ellátása lesz (uo.). Az egy
házmegye anyagi ügyeibe - úgy tűnik - nem lesz többé beleszólásuk, de az
egyházmegyei tanácsot sem kell majd megkérdezni például bizonyos értéket meg
haladó egyházi javak eladásának dolgában. Ezt a szerepet ugyanis egy másik
szerv, a gazdasági tanács (consilium a rebus oeconomicis) veszi át (Communica-
tíones 9, 1977, 271-272). .

Abban a kérdésben, hogy ki szüntethet meg és ki alapíthat káptalanokat, némi
ingadozás tapasztalható. Az 1973-as közleményekben még azt olvassuk, hogy a
káptalanok létesítésének, felújításának, megszüntetésének joga, mely eddig a
Szeritszéket illette, a tervek szerínt a megyespüspökre száll át (Communícatíones
5, 1973, 232). Az 1977-ben közreadott ismertetésből viszont arra következtethetünk.
hogya bizottság elképzelése megváltozott: nem szélnak már ennek a jognak a
püspök hatáskörébe utalásáról. vagyts valószínűleg nem kívánnak eltérni a régi
szabálytól.

IV. Megjegyzésként hadd utaljunk néhány vitás kérdésre. Hogy a káptalan
mint testület kezéből kivették a plébániák vezetését, ez nem jelenti azt, hogy a
főbb pap által közösen vezetett plébánia lehetetlen vagy korszerűtlen dolog len
ne. Ellenkezőleg, épp a legújabb törvénytervezet helyezi kilátásba egyes plébá
niáknak papi közösségre. nem pedig plébánosra bízását (Communicationes 9. 1977,
257). Csakis arról lehet tehát szó, hogy a törvényhozó az esetek többségéből

merített tapasztalat alapján nem ítélte elég hatékonynak az ilyen kollektív plé
bániáknak azt a fajtáját, amit a káptalani szervezet képvisel (Romíta, in: Moní
tor Ecclesiastlcus 94, 1969. 299). Ugyanakkor érdekes, hogy a káptalan liturgikus
szerepét a jövőben sem kívánják másra bízni, pedig hasonlóképpen elterjedt. pa
nasz, hogy sok helyütt a kórusban énekelt vagy mondott zsolozsma és a napon
kénti káptalan mise is kiveszett a szokásból esetleg éppen azért. mert a kanono
kok lelktpásztori munkájuk miatt nem tudnak megjelenni (vö. Beyer, in: Perio
dica 60, 1971, 89).

Emlegetni szekták azt is, hogya tanácsadó testületek sokasága csak bonyolítja
az egyházmegyei életet, s végül is nehézkesebb ügyintézéshez vezet. Ezért van
nak, akik egyszerűsítení akarván a dolgot a káptalanok míelőbbi megszüntetését
javasolják (uo.). De ha a többi kollegiális szerv hatásköre a mai marad vagy a
tervezett mértékben növekszik, akkor elsietett dolog lenne épp a Iegerőteljesebb

nek, a káptalannak a felszámolása. Az új Codex fentiekben ismertetett terveiből

kití1nik, hogy erről egyáltalán nincs is szó.
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Osszegezve a mondottakat: a káptalan hatásköre már ma is csökkenő tenden
ciát mutat, a készülő új egyházi jogban pedig valószínűleg egészen szűk korlátok
közé fog szorulni, de maga az intézmény nem szűnik meg. Ugyanakkor nem lép
a helyébe olyan másik testület sem, amely minden funkcióját árvenné. Inkább
szerepkőrének megosztása várható több kollegiális szerv között. Ezeknek az új
szerveknek a közös [ellemzője, hogy kevésbé stabilak, de jobban képviselik az
egyházmegye papságát. Mégis bizonyára megmarad a lehetősége annak, hogy a
káptalan az egyes püspökök vagy püspöki karok belátásától függő mértékben
összefonódjék, átfedesbe kerüljön ezekkel az újabb testületekkel és így többé
-kevésbé megőrizze fontosságát.

Irodalom: a) A Codex szerinti joghoz: Torquebiau, P., Chapitres de chanoines, in: Dic
tionnaire de droit canontque III, Paris, 1942, 530-595. A kápralan intézménytörténetét és
a régebbi irodalom rövid bíbltográrí áját is tartalmazza; - Bánk J., A káptalani rnéltóságok
Magyarországon, Bp. 1945; - ua. Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai, Bp. 1958,
136-143. A legjobb összefoglalás magyar nyelven,

b) A zsinat utáni joghoz: Romita, F., De relatíoníbus in materia iurisdictionali, pas
torali, liturgica et administrativa inter capituium et parrochum post Vaticanum II, in: Mo
nítor Ecclesiasticus 94, 1969, 287-308; - Del Giudice, V., Noztoní di dírttto canonico, Mi
lano, 121970, 230-235. nr. 92-94; - Schmitz, H., Priesterrat eder Domkapitel "Senat des Bischofs
in der Leitung der Dlözese"?, in: Archív für katholisches Kirchenrecht 139, 1970, 125-131:
Beyer, J., De consilio presbyterit adnotatíones, in: Periodica 60, 1971, 29-101. Különösen :
E9-91; - Potz, R., Pastorairat und Domkapitel. Uberlegungen zur Stellung bischöflicher
Beratungsor'gane, in: österreichisches Archiv für Kirchenrecht 23, 1972, 69-96; - Eche
varrta, L. de, Descrizione dellorganísazione ecclesiastica, in: Corso di diritto canonica I,
Brescia, 1975, 263-296. Főként: 285-286; - Mosiek, U., VerIassungsrecht der Lateíníschen
Kirche III, Freiburg, 1978, 68-81, 87-89.

TOLDALAGI PÁL HÁTRAHAGYOTT VERSEI

Regényes sétány
Itt ülnék olykor este,
mikor a lombon át,
mintha gyöngyszem peregne,
látni a hold sugarát.

Tűnődés

Kitárja farktollát a páva
s a pázsiton végigtipeg.
Nehéz a szívem. Úgy szeretném,
ha nem tartoznék senkinek.

Már az, hogy élek, is adósság,
s ahogy laicom, mire való?
Megszégyenít a nyomorultak
serege, az éhenhaló.

Övék kellene legyen ágyam,
az ételem és a vizem.
Nem elég a szánalom, és nem
maradhat ez így ennyiben.

Igy vagyok én ma őskeresztény,
ez érdekel és semmi más,
tovább is élő szellemével
"betölt a régi tanítás.

Bódít a lombszag ilyenkor,
suhogtat halkan a fa,
li.begve hull a galambto!l,
s szíven szúr a rózsa szaga.

Az új tavaszra
Füttyöt nekünk, majálist, víg tivomyát,
fájó szemünkre édes hályogot.
Csendüljenek fel fák között a tornák
víg indulói. - Szép akácosok

vezessék vad ösvényét a tájnak
kézenfogva, miként idős sziizek
szülötteit az ifjú mostohának,
modortalan féltestvérüket.

Lábunk nyomát viselje fú a kertbe,
porond a parkban s partokon homok.
Legyen szabad a fák alatt heveT'ltem
s felhőket nézném, míg rád gondolok,

hogy míg a táj párás lilába árnyal
s a koronás fák lombja összeér,
úgy találkozzon lelkem s a madárdal,
mint' két szerelmes, tétova tenyér.
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DOKUMENTUM

CAROLINE PICHLER MAGYAR KAPCSOLATAI
Caroline Pichler a bécsi biedermeier egyik - ma már régen feledésbe me

rült - kedvelt író- és költőnője volt. Hatvan kötetre terjedő oeuvre-jéből több
kiváló művet franciára, angolra, dánra, csehre, lengyeire és magyarra is lefordí
tottak. De nemcsak mint író szerepelt, hanem mint társaságbeli hölgy is, akinek
szalonját a szellemi élet kiválóságai keresték fel. A svéd költő és utazó Atterbom
ilyen megjegyzést tett róla: "Pichiel' és a Szent István-dóm Bécs két nevezetes
sége." Nekrológja pedig "Bécs Recamier"-jeként emlegeti.

A szellemi, irodalmi és társadalmi életben való [ártasságot kis korától kezdve
szokta meg. Apjának, Mária Terézia udvari tanácsosának házában az irodalmi,
zenei, művészeti és tudományos élet számottevő alakjai fordultak meg. Hogy csak a
zenészeket említsünk: Mozeet; Haydn, Paisíello, Cimarosa, Salieri és Cherubini
voltak a szalon híresebb látogatói. Nem egészen büszkeség nélkül emlegeti Caro
line emlékirataiban (Denkwürdigkeiten aus meinem Leben) gyermekkorának szép
emlékeiről számolva be: "A művészetek éltek és uralkodtak házunkban, költők

vettek körül állandóan".
Ugyanezt elmondhatta aztán a saját szalonjáról. hiszen korának minden ne

vezetessége, aki vagy Bécsben élt, vagy Bécset meglátogatta, illendőnek tartotta
bemutatkozni nála. Ezeken a keddi és csütörtöki összejöveteleken mutatták be a
költők "avant la lettre", vagyis a publikálás előtt műveiket, malyeket aztán meg
vitattak. Voltak zeneI előadások és házi koncertek, élőképeket és színdarabokat
adtak elő. A háziasszony behozatta a gőzölgő szamovárt, melyből illatos teát
töltött a vendégek csészéibe, később ezt a tisztet lánya, Lotte vette át, vagy
pedig kávét szervíroztak és sok jóféle süteményt. Később a fiatalság a benyílo
nagy szobában társasjátékokat rendezett, majd táncra perdültek, míg az idősebb

férfiak komoly témákon vitatkoztak. Tavasszal és nyáron a társaság kint uzson
názott a kertben, melyre Carofine alservorstadtí szép nagy lakása nyílt. Néha a
társaság nagy része vacsorára is ott maradt, és ilyenkor a komódokra helyezett
karos gyertyatartókban és tükrökben villódzó száz gyertya fényénél a komoly
problémákat mellőzve vidám, kedélyes hangulatban fejezték be az estét. Caroline
köréhez tartoztak a magyar mágnások közül gróf Széchenyi Ferenc és családja.

'Zay Imre gróf és családja, és a Magyarországról származó költők: Artner Teréz
és Pyrker László püspök.

Caroline a történész Horrnayr révén ismerkedett meg Széchényi Ferenccel.
Így emlékezik meg ról~moárjaiban: "Hormayr báró ismertetett meg egyik
legkiválóbb gavallérunkkal. gróf Széchenyi Ferenccel. Ennek a hazafias érzésű

embernek köszöni Magyarország a Nemzeti Könytár és a Nemzeti Múzeum meg
alapítását. Mind a régi, mínd- az új irodalom kiváló ismerője volt, és házában
magas műveltségű és nemes gondolkodású emberek gyűltek össze. Nagyszámú
családja körében éit ugyanolyan fennkölt szellemű feleségével, két férjhezment
lányával és három fiával, akik közül kettő szintén nős és családos volt. (István
akkor még nőtlen volt.) E ház éltető szelleme a patriarkális erkölcsöket és egy
szerűséget a társadalmi állást megillető fénnyel és rnéltósággal párosította, úgy
hogy aki csak oda belépett, azt kedélyes jóérzés töltött el. Ebben a fennkölt és
számomra felejthetetlen házban töltöttem sok kellemes órát."

Tavasz közeledtével. 1814-ben, Széchényi és felesége, Festetics Julianna grófnő

meghívták Carolinét leányával, Lottéval, magyarországi bírtokukra. Nagycenkre.
Útjaról többek között ezt írja: "Egy szép májusvégi reggelen útnak indultunk és
Laxenburgon és Wimpassingon keresztül, Kismartont elhagyva, először életünkben
átléptünk a szomszédos Magyarország területére. A gróf úgy intézte, hogy váltott
posta révén már délben megérkeztünk Sopronba, ahol házában fogadott. Meg
mutatta könytárát, gyűjteményeit és egész, praktikusan és ízlésesen berendezett
otthonát. Ebéd után kocsin birtokára indultunk, mely csak egy órányi távolságra
esik Soprontól. E város. környéke barátságos, mosolygó szőlődombok kerítik.
Nagyezerik felé mind laposabb lesz a vidék. A kastély szépen ápolt kertek köze
pett fekszik, és amint a széles úton kocsink tovagördült. minden bokorból csalo-
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gányok csattogása ütötte meg fülünket, melyeket a grót szerelmük és dalolasuk
idejére különös gonddal ápolt. Egyformán törődik új madarak szerzésével és a
meglevők gondozásával. A költés idejében az összes macskákat összefogatla a
kastély közelében és soproni házába viteti, ahol jól tartják őket. A. költés idejének
elmúltával megint visszahozatja őket. Val~ban, a kastély körüli bokrokból egész
napon át meg nem szűnő hangverseny zendült fel és dalolás, csattogás, fütyülés
és fuvolázás töltötte be az egész nyári éjszakát, a lakók fülének .és szívének
nagy gyönyörűségére."

Caroline Nagyceriken ismerkedett meg báró Zay Irnrével, feleségével, akkor
tizennégy éves fiúkkal, a költőnővel, Artner Terézzel és annak testvérével, Wil
helrninével.

Zayék meghívták Caroimét. férjét és leányát birtokukra. Bucsárira és ősi vá
rukba, Zay-Ugróczra, ahol Pichlerék 1815-től 1822-ig sok kellemes nyári hetet
töltöttek. Az új barátság kezdetén ezt írja Caroline: "... Olyan szívesen fogadtak,
mintha már évek óta ismertük volna egymást. Hosszú életemben ritkán fordult
elő, hogy új ismeretség ilyen rövid idő alatt a szívemhez nőtt." Szoros és mély
barátság fűzte a magyar mágnásokat a bécsi írónőhöz. és ez a barátság a sírig
tartott. Zay Imrét 1831-ben vitte el a kolerajárvány. A bucsáni kastélyban al
kalma volt a magyar nemesség vidéki életét megfigyelni: "A magyar vidéki élet
abban az előnyben van az osztrákkal és csehvel szemben, hogy nem egy birtokos
uralkodik egymaga egy gyakran igen nagy uradalom felett, hanem egy faluban
több, bár jelentéktelenebb birtokos (compossessores) igénytelenebb, de nem min
den valódi kényelmet nélkülöző nemesi udvarházában él télen-nyáron, és ilyen
módon a szomszédok művelt és gyakran tehetséges és ismeretteljes emberekből

álló társadalmi kört képeznek. Elkényeztetett nagyvárosi ember előtt különösnek
tűnhet néha fel, ha egy ilyen nemesi udvarba lép, amelynek egyszerű földszintes
házát Ausztriában legfeljebb a gazdasági intéző lakásának tarthatná; és most a
fehérre meszelt vagyegyszerűen festett, de tiszta szobákban a vas-, vagy a
cserépkályha mellett elegáns bútorokat, nem jelentéktelen könyvtárat, vagy ter
mészettani gyűjteményt és mindenekelőtt egy tömeg' ezüstöt talál a háziasszony
totlettasztalán. vagy az étkező asztalon. Ezek a körűlmények teszik, legalábbis
Magyarországnak azon részén, melyet megismertem, a vidéki életet még télen
is vonzóvá és fejlesztik a társadalmi élet kifinomulását."

1!l19-ben az egész nyaraló társaság átköltözött Bucsánról Zay-Ugróezra. Caro
line mernoárjaiban a következőket jegyzi fel: "Éjszaka kettőkor felébresztették az
egész társaságot. Mindenkí sietett felöltözni, gyors reggeli, csomagok elkészítése
- a nagy kofferek már társzekerekkel egy nappal előbb elmentek -, és las
sankint gyülekeztünk a kastély udvarában, ahol a fogatok már készen álltak.
A csomagokat elhelyező cselédség laternáí és fáklyái némi fényt vetettek a sö
tétségbe. Egyelőre azonban még csak a hangokról ismertük meg egymást Végre
három és négy közt minden rendbe jött, és a társaságot beosztották a kocsíkba.
Eppen hogy egy kicsiny fénysav mutatkozott. a láthatáron, amikor kijutottunk a sza
badba. A szent fény, mint minden igaz és jó a világon, lassacskán, d,e ellen
.állhatatlanul erősödött és növekedett, és lassan kezdtük egymást és a k./örnyéket
felismerni. Most már világosabb lett, és megláttuk magunk előtt a dombvidéket.
melyről Freistadtá kastélya tekint le. A kocsik a Gábor-hegyre mentek fel, egy
közepes magasságú hegyre és minden lépéssel nőtt és szélesedett látókörünk és
rnínd több község, földek és mezők tárultak szemeink elé. Most elértük a hegy
tetőt és ebben a pillanatban feltűnt a nap a láthatáron, világosságot és életet
árasztva a tájra. Szép pillanat volt ez, mely az emberben áhítatos' érzelmeket
kelthetett fel."

Ezen a nyáron híres vendég érkezett Zay-Ugróczra : a nagy drámai költő,

Grillparzer. Tulajdonképpen Wilhelmine Artner, a költő testvérének esküvőjére

jött, melyet az barátainál az ugróezt templomban ünnepelt. Valójában azonban
azok a gyöngédebb érzelmek hozták Grillparzert Ugróezra. melyek Lottéhez,
Caroline szelíd és bájos leányához füzték. Éppen első olasz útjáról érkezett,
amelyet az udvar segítségével tett, hogy anyja öngyilkossága után elborult kedé
lyét felderítse. Ugróczon vidám hangulatban részt vett a társaság kirándulásain,
zenei előadásain, ő maga is gyakran zongorázott Lottével négykezest. részt vett
a sétákon, játékokon; mégis előfordult, hogy elkomorodott és senki sem tudta,
míért, Ez a zseniális költő önmarcangolóan hajolt saját lelkének örvényei fölé,
soha nem csillapodó kétségek gyötörtek, nem bízott magában, műveiben, sorsá-
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ban. Lotte viszonozta érzelmeit, de Gríllparzer nem tudta elhatározni magát,
hogy életét a lányhoz kösse, Elment Ugróczról az esküvő után, anélkül,hogy
döntött volna. 11122-ig járt még Pichlerékhez, azután elmaradt tőlük.

Artner Teréz írónőt Caroline Zayék révén ismerte meg, és ebből az ismeret
ségból évekíg, vagyis Teréz haláláig tartó szoros barátság lett. Teréz Magyar
országon, Semptén született; műveit német nyelven írta. Apja Artner Lipót
altábornagy volt, akivel 1792 óta Sopronban élt. 1800-ban kiadott Marianne Tiel
lel együtt egy verses-kötetet: "FeIdblumen auf Ungarns Fluren gesammelt von
Nina und Theone." (Mezei virágok Magyarország földjeiről, gyűjtötték: Nina és
Theone.) Theone Teréz költői neve. Költészetének tárgyait saját életéből merítet
te, melyben sok szomorúság és csalódás érte. Elbeszéléseket és drámákat is írt.
A Pichler-Artner barátság költői kifejezésre is jutott egymásnak ajánlott költe
ményekben, Teréz részéről pedig egy elbeszélésben is ("Die Rettung" "A meg
mentés"). Artner Teréz 1829-ben halt meg, 57 éves korában, Caroline mély fáj
dalommal gyászolta.

A Hormayr-féle hazafias körhöz és Caroline társadalmi köréhez tartozott a
magyar származású, nagytudású felső-eöri Pyrker László, a lilienfeldi ciszterci
kolostor apátja, később egri érsek. A nemzeti megújulás jegyében szintén a tör
ténelemből merítette buzdító és lelkesítő témáit. Főművei a "Tunisias" és a
"Rudolphias". Caroline gyakran meglátogatta férje kíséretében a lilienfeldi apát
ságot, ahol a tudós páterekkel lelket és szellemet felüdítő beszélgetést folytatott.
Kirándulásokat is tettek a környékre; innét merítette tárgyát történelmi regé
nyéhez, a "Grafen von Hohenberg"-hez. Pyrker László műveit kortársai igen
nagyra becsülték; ma már azonban csak az irodalomtörténészek ismerik őket.

Magyar tárgyú történelmi drámái : "Die Korwinen", "Karl der Kleine", "Zrínyi's
Tod" ("A Corvinok", "Kis Károly", "Zrínyi halála") nem ébresztettek nagyobb
vísszhangot, viszont a "Zrínyi" Körnert ilyen című tragédiájára inspirálta.

Hormayr körének hazafias törekvései kedvezően hatottak az osztrák nép
hangulatára. A magyarokban nem az elégedetlenkedő, törökkel szövetkező ku
rucokat látták, hanem a lovagias nemzetet, amelyik a királynőért "életét és vérét"
ajánlotta föl, és amely anagy birodalomnak értékes és hasznos tagja. Pichler
nagy lelkesedéssel vette át eszméit. A történelmi regényeiben előforduló magyar
alakjait rokonszenves és nemes jellemeknek alakítja. Nagyon kedves balladát
írt jóval Arany "Szibinyáni Jank"-ja előtt, megírta a gyermek és a holló tör
ténetét.

Caroline Pichler két nagy sikerű történelmi regénye, "Die Belagerung Wíens"
(Bécs ostroma) és "Die Schweden in Prag" (A svédek Prágában) után elhatározta,
hogy Budavár visszafoglalásának történetét is meg fogja írni. A történelmi ta
nulmányok mellett azonban az események helyszínét is meg akarta ismerni. El
határozta, hogy Budára utazik. Útja közben Esztergomban megtekintette az épü
lésben levő székesegyházat. Mély benyomást keltettek benne az ásatások munkái,
a dóm nagyszerű méretei és a Bakócz-kápolna áthelyezése, melyet az építészek
16 ezer darabra szedtek szét, és a dóm oldalkápolnájaként újonnan felépítettek.
"Ilyen átszállításnál az ember Aladdin csodakastélyára gondol" - jegyzi meg em
lékiratában. Külön csodálattal említi ~ dóm alatt elhúzódó katakombákat és
azok zseniálisan megoldott világítását. Ugyanaznap elérték a fővárost. Nagyon
különösen hatottak rá a köralakú török épületek, a fürdők és Gül Baba sírja;
ezeket igen otrombának találta. Amint a hajóhídon áthajtottak. a két, folyóval
összekötött város Prágára és annak fekvésére emlékeztette. Viszont "nagyszerű

látkép, szépség és az épületek nemessége és régisége szempontjából Budát, Pestet
és Prágát nem is lehet összehasonlítani" - mondja. "Ez a két város, Buda és
Pest, melyek körülbelül 150 év óta vannak megint keresztény kézen, nem ékes
kedhetnek a ragyogó múlt olyan emlékeivel, mint Prága."

Egy hétig tartózkodott Budán és Pesten. Ezalatt sikerült a regényhez szük
séges adatokat megszerezníe. A regény, "Die Wíedereroberung von Ofen" 1829
ben jelent meg. Ugyanebben az évben megjelent magyar nyelven is Agárdi György
fordításában: "Buda várának visszavétele" címen. (Pest, 1829. Hartleben C. Adolf.)
Pichler minden regényében szigorúan ragaszkodott a történelmi hűséghez. A tör
ténelmi események ügyesen rajzolt forgatagába állítja bele elképzelt hőseit, ro
mantikus történet keretében. A magyarokkal való együttérzése a regény minden
során átcsillan.

M. JANKOVICS NELLY
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NAPLÓ

Kádár János a szövetségi politikáról,
az állam és az egyház viszonyáról

Kádár János, az Elnöki Tanács tagja, az MSZMP első titkára a párt
március végén lezajlott XII. kongresszusán tartott előadói beszédében többek
kőzött megállapította, hogy "a társadalom osztályai és rétegei, a párttagok
és a pártonkívüliek, a materialisták és a hivők ma nemzeti egységbe tömö
rülve, egyetértésben dolgoznak a közös szocialista célokért".

"Társadalmunk kiegyensúlyozott helyzetét tükrözi - mondotta a továb
biakban - az állam és az egyházak közötti rendezett viszony is, amely sok
figyelmet igényelt és igényel mind az államtól, mind az egyházaktól. Az
állam az alkotmány szellemében biztosítja a lelkiismereti szabadságot és az
egyházak autonóm működésének feltételeit. A vallásos emberek egyenrangú
állampolgárként vesznek részt a szocializmus építésében, a közéletben. Az
egyházak tiszteletben tartják államunk törvényeit, támogatják az országépítő

munkát. Az egyházak vezetői éppen a közelmúltban állapították meg, hogy
az állam és az egyházak kapcsolata az utóbbi években tovább fejlődött, és
ma már nem egyszerűen rendezett viszonyról van szó, hanem a nép javára
végzett közös munkáról. Az állam és az egyházak mai rendezett viszonya
él közösen kialakított megállapodások korrekt megtartásának alapján jött
létre, és így fejlődhet tovább a jövőben is. A magunk részéről, elvi alapokon,
ezen az úton kívánunk tovább járni."

Kádár János vitazáró beszédében nyomatékkal hangsúlyozta, hogy "a
Hazafias Népfront különféle tisztségviselői között 500, külőnböző vallású egy
házi ember is dolgozik,... J ó feltételei vannak a népfrontmunkának, a párt
'szövetségi politikája megvalósításának. Az állam és az egyház viszonya ren
dezett, és Magyarországon pártonkívüli is betölthet és be is tölt bármilyen
közfunkciót."

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának április 16-án megtartott ülé
sén, melyet a június S-ra kiírt országgyűlési képviselők és tanácstagok vá
Iasztásának előkészítésére hívtak össze, felszólaIt Kádár János is, aki a
kongresszuson elmondottakat újfent megerősítette. "A Hazafias Népfront sok
-sok éve eredményesen dolgozik népünk szocialista egységének, összeforrott
ságának erősítésén. Jelentős a szerepe abban - emelte ki beszédében -,
hogy népünk politikailag érettebbé, felelősebbé vált, ismeri az ország ügyeit
és részt vesz azok intézésében. Ez a fejlődés pártunk szövetségi politikájának
köszönhető, annak, amit vallunk, s kongresszusunk megerősített: a fejlett
szocialista társadalom nemcsak a kommunistáknak, hanem az egész népnek
épül, s csak az egész nép műveként valósulhat meg. Szövetségi politikánkat,
amely megtestesíti a dolgozó osztályok és rétegek, a párttagok és párton
kívüliek, a materialisák és a hivők összefogását, a jövőben is folytatni fog
juk."
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SZAZl!:VES A ZAIREI KATOLIKUS
EGYHÁZ

Ez év pünkösdjén ünneplik a zairei
katolikusok eg:l'házuk alapításának cen
tenáriumát. Száz évvel ezelőtt nyitották
meg míssziójukat a Fehér Atyák Mule
wa-ban és egyidejűleg a Szenelélek
misszionáriusok Bomá-ban. (A két hely
ség között akkora a távolság mint
Stockholm és Nápoly között.)

A hatalmas közép-aíríkaí ország - kö
rülbelűl negyvenszer akkora mint Ma
gyarország - az elmúlt száz év alatt
nyolcvan évig belga gyarmat volt, füg
getlenségét \1960-ban nyerte el. Az ot
tani egyház ma az afrikai katolicizmus

• legvirágzóbb, Iegdinamíkusabb hajtása.
Néhány adat: A lakosság 44%-a, vagyis
11 mülíó. katolikus, Az egyház, mínt in
tézmény, teljesen "afrikanizált": a püs
pöki konferencia 51 tagja közül ma már
csak kilenc európai. A klérus vonalán
még nem ilyen örvendetes az arány:
2037 európai, ,fehér' egyházmegyés pap
ru még csak 719 zairei jut - de a papi
hivatások száma évről évre növekedik.
Jelenleg a szemináríumokban több mint
700 kispap készül papi hivatására. A
legfontosabb' azonban a hívek aktív,
cselekvő részesedése az egyház életében.
A katechumenátus intézménye virágzik,
nagyon sok helyen a paphiány követ
keztében laikusok (férfiak és nők) szer
vezik az Istentiszteleteket. a közösségí
szolgátatásokat, az önsegélyezést. A zairei
katolikusok "felnőttek", kikerültek a
missziós "paternalizmus" gondolkodásá
ból és maguk vették kezükbe sorsuk irá
nyítását. Az evangélium magjai itt ter
mékeny földre hullottak és különösen
három területen szökkermek szép erős

szárba a magok:
a) A teológia területén. A kínshasaí

Teológiai Fakultás munkája megterem
tette az új afrikai teológiai gondolko
zás alapjait: a keresztény üzenet he
lyét Afrika sajátos kultúrájában.

b) A Iíturgía területén. A "zairei mí
se" ma már fogalom és élmény mind
azoknak, akik azon részt vesznek. A
"zairei rítus" a Szeritlélek érthető üze
net.e az anyanyelven. és a sajátos kul
túrán keresztül. A zairei liturgia hű az
evangéliumi értékekhez, hűségesaz egye
temes egyházliturgiának belső természe
téhez és végül mereven kapcsolódik az
afrikai és a zairei vallási és kulturális
hagyományokhoz. A formális elemek
nem nyomják el a szakramentálís lénye
get, hanem kísérik, és így a míse való-
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ban "ünnep" lesz az afrikai ember szá
mára.

A zairei mise formális elemeihez tar
tozik először is a beszéd: akár prédiká
ció, akár új liturgikus szövegek S2JéP.
stílusos-- ismétlése, Nem ritka a zairei
rítusban a közmondás, a találós kérdés.
sőt a mesei-narratív elem sem! Fontos
helyet foglal ebben a liturgiában a gesz
tus. Aki átélt ilyen misét, szinte felfe
dezi "testének nyelvét": nemcsak az
összetett kéz, hanem még inkább a szár
nyásan kiterjesztett, a felemelt, a lebo
csátott kar, a taps, az ujjal mutatás
formájában - mindez az afrikai ember
számára az "ünnep" gesztusaihoz tarto
zik. Ugyancsak lényeges formai elem a
tánc. A mi körmenetünkből Afrikában
tánc lesz; ritmusos, lejtett, örömteli kö
zeledés az oltárhoz, Pap, segédlet, mí
nistránsok táncolva vonulnak be a temp
lom f'öajtaján s körültáncolják az oltárt.
míg a hivők tapsolva, ritmusosan haj
longva kísérik őket. Megjelennek a zairei
liturgiában a tárgyak is: több helyen
szokás a munkaeszközöket (kalapácstól
a könyvíg) elvinni a misérc - ott a
felajánláskor felmutatni! Végül fontos
formális elem még az öltözet. A celeb
ráló pap ünnepi, törzsfőnöki öltözékben
majombőrös süvegben. segédlete a törzs
főnököt megillető testőri ruhában, a hí
vek pedig népviseletben vesznek részt
a mísén: A zairei mise általában két-há
rom óráig tart, de nem lesz belőle szek
tás extázis (Kinshasa nem Harlem lj ,
hanem mértéktartó (és mértéket adó)
ünnep, mely a mise után is folytatódhat.
A résztvevők csodálatosan szép éneke
ket énekelnek - általában könyv nél
kül, több szólamban, tam-tam dob és
pengetős hangszerek kíséretében.

cl Végül szárba szökkent az evangé
léumí mag a keresztény közösségi élet
termetén. 'A báziscsoportok nemcsak a
nagyvárosok peremkerületeiben virágoz
nak, hanem a Ialvukban is, az ország
legeldugottabb résrein is összejönnek
családok és a katekista (férfi vagy nő)

vezetésével, közösen imádkoznak, éne
kelnek, olvassák és magyarázzák az
evangélíumot. A "lelkipásztorkodást" •
tehát nagyrészt maguk a hívek végzik,
a pap csak "guide" vagyis vezető, és
csak a számára fenntartott szentségek
loiszolgáltatását, illetve a mísét végzi. A
keresztelés, a prédikálás, a klasszikus
értelemben vett igehirdetés, az áldoztatás
ma már a felnőtt zairei hivő számára
termésretes dolog. Ugyanúgy természe
tés, hogy a lelki fejlődés elválaszthatat-



lan az anvagí-kulturális fejlódéstől. A
báziscsoportok nagyon sok helyen mező

gazdasági termelőcsoportok. hitelszövet
kezetek, szomszédsági önsegélyező cso
portok is, Szerepűk a falvakban példa
mutató, különösen ott, ahol a kereszté
nyek még kisebbségben vannak. A szo
ciális és gazdasági problémák. közös
megoldása, a helyi kezdeményezések az
életszínvonal javítására egyúttal evan
gelizációs feladatok is. A zairei katolikusok
számíthatnak a kűlönböző európai és
nemzetközi segélyszervezetek támogatá
sára, - de a segítségnél mindenhol ér
vényesül a "segítés az önsegítésre" elve.
A kínshasaí Fejlesztési Iroda (Bureau
pour le développement) koordinálja a
segélyezést, minden segélykérés ide fut
be és innen osztódnak szét a pénzek is.
Az igazságosság és rnéltánvosság meg
kívánja, hogy a [avak egyformán legye
nek elosztva; minden kérelmet szigorúan
telülvízsgáfnak, javítanak, ellenőriznek.

!\ helyi viszonyoknak megfelelően van
ahol a betegszállító repülőgép vásárlását
engedélyezik, de előfordul, hogy csak
kerékpárt kap a nagyvárosi katekista!
.~ zairei katolikusok már nem törzsi fo
galmakban gondolkoznak. A "testvér"
szó nemcsak az azonos törzsbélit illeti,
hanem elsősorbana .hít-testvért', A zairei
katolikus egyház példát rnutat a hagyo
mányos, reakciós és rasszista' törzsi
-társadalmi keretek lebontásában, az or
szág demokratizálásában és anyagí-kul
turálls fejlesztésében.

Az afrikai kontinens az egyház szá
mára ötven évvel ezelőtt még míssziós
terület volt. Az afrikaiak - ahogy ezt
VI. Pál pápa mondta Kampalában 
most önmaguk misszionáriusaí lettek!
Talán nincs messze az az idő sem, ami
kor majd Afrika küld mlsszionáríuso
kat a többi elkereszténytelenedő világ
részbe. Ha Zaké-ban például a papi
hivatások száma továbbra is ilyen dína
míkusan fejlődik - valószínű, hogy ez
az ország fog mísszíonáríusokat küldeni
a környező afrikai országokba, ahol a
hivatások hiánya égető probléma. Afrika
lázasan Icutatja önmagát, keresi gyöke
rét, amelybe oly kíméletlenül csapott a
kolonializmus baltája. A zairei egyház
részt vesz ebben a teremtő útkeresésben
az azonosság (identitás) és az eredetiség
(autenticitás) hangsúlyozásával. Végső cél
egy új afrikai társadalom megteremté
se. A jelenlegi államhatárok nem felel
nek meg az etnikai adottságoknak ; kü
lőnösen a Sahel-Zónában, de az egyen
Iítői Afrika államainál is az országhatár
hagyományos törzsi. etnikai területeket

szel ketté. Addig is, amíg a határproblé
mák békés úton rendeződnek- a biafrai
és a kataagai háborúk nem vezethettek
a megoldás útjára - fontos egy új tár
sadalmi tudat kialakulása, mely túlmu
tat a törzsi gondolkodáson. Ezen mun
kálkodik eredményesen a zairei egyház.

,Az új afrikai társadalom megteremtése
politikai, ideológiai, kulturálís és vallá
si síkon azt is jelenti, hogy az idegen
uralom nyomait el kell tüntetni. Ez vo
natkozik az Egyházra is. A zairei egYlház
például elfogadta a mobutízmus prog
ramjának azt a részét, amely az euró
pai eredetű keresztnevek "zairizálását"
követelte. Mátondó püspök, a basanku
su-i egyházmegyében elsőként keresztelte
híveit eredeti afrikai, zairei nevekre. Az
ő neve például azt jelenti Matondo =
az Isten ajándéka. Véleménye szerint
teljesen elhibázott volna, ma a husza
dik században az afrikai keresztények
nek a második-harmadik században éIt
görög és római szentek nevét adni. Van
nak már afrikai szentek és vértanúk is!
A név leülönben is az afrikai ember
szemében - még jobban mint nálunk
- tulajdonságot, életprogramot jelent.
Mért ne keresztelhetnék ott az ifjú ke
resztényeket ilyen nevekre mint például:
bízzál Istenben, reményed az üdvösség.
kiálts Istenhez, keresd az igazságot stb.

A zairei egyház nem akar kívülről ka
pott kultúrjavakkal élni, hanem saját
kulturálís örökségét akarja újrafelfedez
ni.

A százéves évforduló az úgynevezett
második evangelizáció (hiszen a Zaire
folyó torkolatánál portugál misszionáriu
sok már a tizenhatodik században hir
~tték az igét) a misszlók munkájának
továbbfejlesztését. új formával és tarta
lommal való töltéset Jelenti. Az egyház
afríkanizálása tulajdonképpen nem más.
mint az evangélium elmélyítése. Afrika
és Zaire művészí, kulturális társadalmi
értékeit fel kell fedezni és az egész ka
tolikus világ közkincsévé tenni. A sajá
tos afrikai teológiai gondolkodás kíala
kítását az inkulturáció gyűjtőfogalmá

ban lehet a legtalálóbban meghatározni.
Az inkulturáció egy állandó erőfeszítés.

hogy Jézus örömhírét egy bizonyos kul
túrában elterjesszék, Míg az inkarnáció
(a missziók rnunkája) magvetést jelen
tett, addig az inkulturáció a palántázást
[clentí. A magok útra, útfélre, tövisek
közé és szíklára eshetnek, a palántálonak
viszont jó termőtalaj kell, öntözés, ál
landó gondozás, hogy gyökerei erősöd

jenek és szárba szökkenjenek, Az in
kulturáció végeredményben Jézus külde-
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tésének átültetése az afrikai földbe. Az
új .ínkulturált' afrikai kereszténység
nem azonosul az afrikai kultúrával, ha
nem azon keresztül jut kifejezésre.

Az evangélium szocío-kulturálís világa
a római birodalom volt, a középkoré az
európai feudalizmus, az újkoré a kapi
talizmus és a szocializmus. Napjaink
ban azonban a modern világ szocío
-kulturális képlete sokszínű mozaík, Az
egyház az aggiornamentóval felvetette a
kérdést: egység a pluralizmusban, vagy
pluralizmus az egységben? Az egyház
egysége, katolicitása kétségkívül Isten
akarata - de ugyanakkor Isten akarata
a kultúrák, fajok, népek sokfélesége,
pluralizmusa is. Az évszázad feladata
marad ennek a kettősségnek feloldása
és a helyes szintézis megteremtése. A
zairei egyház célként tűzte ki maga elé
a szantézis keresését.

A kereszténység inkarnációja száz év
vel ezelőtt kezdődött Zaire földjén. Az
inkulturáció még; alig húszéves múltra
tekinthet vissza. Krisztust azok az euró
paiak hirdették, akiknél az Ige már
ezerkilencszáz éve elhintődött - hol jó.

BÚOSÚ PERNYE ANDRASTÓL

Azok nevében búcsúzunk tőle, akik
hallgathatták előadásait a Zeneakadé
mián. Hetente kétszer; pontban négy
kor vagy hatkor a teremben ült már
és várta a résztvevőket, többnyire füst
felhőket árasztva maga köré. Egy-egy
kérdés kifejtése aztán újabb cigarettát
csalt markába, olykor megállt, s lendü
tetes csuklómozdulattal gyújtott rá.

Minden szava, mozdulata jellegzet~

volt, ez is. Az ott ülő gimnazisták, főis

kolások, egyetemisták, sőt, nyugdijasok
a másfél óra minden mozzanatát ele
venen megőrizhették, "meghosszabbít
hatták". Olyan teret tudott teremtení,
melyben a gondolatok tovasugároztak,
kinek-kinek addig, ameddig engedte
vagy akarta. Eleinte mindannyiunkat a
"tárgy": a zenei ismeretszerzés vonzott
ezekre az előadásokra, később meg
mindinkább maga az "alany", a tanár,
aki azonban személyével sem a zenét
nem fedte el. sem azt, amit a zene is
csak közl,etít. Közvetítő szellem volt,
ezért könnyed és szabad.

420

hol rossz talajban. Zaireban a kezdet
ben szükségszerűen egy európai for
májú kereszténység terjedt el. De saj
nos ugyancsak az európaiak hozták a
kolonializmust is. amelyegyidőben az
egyház térítésével krzsákmánvolta en
nek a földnek a lakosságát. Az
egyház és a kolonálls hatalom azo
nosultak a bantu pszichében és
sajnos sokszor a valóságban is. A
fehérek kultúráia, hatalma és a
fehérek egyháza Idegen testként ta
padt a kontinensre. Nem kell tehát
nagyon csodálkozni azon, hogy ha pél
dául egyes szektákban (mint a Kimban
gízmusban, mely egy számottevő ke
resztény-bantu szekta Zaire-ban) az ör
dög; színe a fehér és a jó anzvalé a fe
kete!

A kereszténység immanens dinamiká
jának és a Szeritléleknek köszönhető,

hogy Zaíré-ban a kolonializmus eltű

nése ut.án az egyház nemcsak a helyén
maradt. hanem átalakult. f'eilődőtt és
milliók reménysége lett.

BANGÖ JENO

Ugyanakkor éles és megterhelt elme,
aki folyvást belemetszett a dolgokba.
Ahogy egyetlen pattintással gyufáján:
úgy lobbantott világosságot másoktól
sokszor csak körültapogatózott kérdések
ben. Elemzéseinek horízontját csillapít
hatatlan érzékenysége feszítette tágassá,
hat könyvben, ,több száz cikkben és ta
nulmányban vonultatva föl mindazt a
fogyhatatlan ismeretet, melyet rövid
életében gyűjtött egybe. Érzékenysége,
nyitottsága szerezte tisztelőit rádióban,
televízióban, Zeneakadémián. Módszere
nem a fokozatos elmélyülés volt, ha
nem egy-egy mélység fölötti körözés.
Ívei, zuhanásai sokszor merésznek bizo
nyultak, nem homály vagy köd, hanem
a szintkülönbségek miatt. Humorában
tiszta gyermekként, iróniájában pokol
járt aggastyánként rögzült meg sze
münk elútt, mi/cor az utolsó l~örözéssel

halálra zúzta életét, ezerkilencszáz
nyolcvan április negyedikén.

1928. november 19-én született Új
pesten. Édesapja gépészmérnök, majd
a gazdasági világválság után számos
foglalkozást próbál. A háborús években



a zsidó családnak bujkálnia kell, édes
apja a Dunántúlon, a fiú néhány évig
Kőszegen, ott is tanul, a bencés gimná
ziumban. A lutheránus zenei hagyo
mány tisztelete, mely későbbi művei

nek szinte vezérszólamává vált, valószí
nűleg ebben a nyugati városkában telí
tette meg. "Bach zenéje -' írja majd
élete jellemzéséül is A népszerű Bach
című tanulmányában - mintegy átmet
szi. integrálja a legutóbbi, mintegy
másfél évszázados és egyértelműen (J,

differenciálódás felé ható fejlődést. In
nen ered, hogy ama embere Bach vi
lágát minden más zeneszerzőénél na
gyobbnak és főként biztosabbnak érzi.
A romantika korának társadalmi há
nyattatásai közepett élő és alkotó egyé
niség, még a legnagyobb is, gyakran
úgy lép eLénk, mint valami magányos
.csónakos a háborgó tengeren. .Persze
.tagadhatatlanul van ebben valami vég
telen heroizmus, valami rendkívüli
nagyság - hiszen éppen ez a roman
tika lényege, ez benne a leginkább von
zó -, ám a biztonságával CJyakran kér
kedő modern ember a maga összes két
kedéséoel, nyugtalanságával és főként

magányosságával mindent akar inkább,
mint a kétkedést, a nyugtalanságot és
főként a magányt. Fitogtatott magá
nyunk álarca mögött folyvást értő és
meleg emberi közösségek után vágyó
dunk - és így találunk rá Bachra."
Ebből a meggyőződéséből bontakozott ki
zeneesztétikája, annak bölcseleti és val
lásbölcseleti, társadalomtörténeti és tár
sadalomlélektani mozgatórugóinak segít
ségével.

Közben sok minden állta útját. A
szegénység, az 1945-ben megkapott
gyermekparalizis, az, hogy a blockflő

tén, klarinéton, zongorán kiválóan ját
szó fiatalembert, aki mellesleq dzsessz
muzsikus is volt, csak 1952-ben vették
föl a Zeneakadémiára. Itt végzett Bartha
Dénes és Szabolcsi Bence tanítványa
ként 1957 -ben, "Puccini és a századfor
duló főbb szellemi irányzatai" című

diplomadolgozatával.

A reformációt követő két évszázad
német lutheránus zenéjében az egyéni
és közösségi életelemek csodálatos egy
másra találása bűvölte el. A' közösségi

zene típus, a katolikus kultúrán belül
mindinkább a közönségnek szóló ze
nével szemben. A keresztény tanítás
erkölcsiségét a legmagasabb rendű val
lásnak tartotta, noha úgy vélte, vi
szonylag tiszta formájában csak zseniá
lis emberek őrizték meg. Gondolkodá
sában így a kultúrkereszténység való
ságosabbá vált magánál a keresztény
ségnél, majd pedig az általa legmé
lyebbnek ítélt kifejezési forma, a zene
kultúra a kultúrkereszténységnél. Kései
éveiben gyakran mondogatta: Bach ze
néjében a technika jobban megragadja
a hitnél.

S ha nem technika, hanem tartalom
szempontjából kellett választania, rend
szerint nála kisebb világot befogó mes
terekre hivatkozott, mint kedvenceire,
Schubertra és Schumannra. Az előbbi

ErlI0nígjének emlékezetes órát szentelt.
A kisfiút bájoló Gonoszt úgy elevení
tette meg előadásában, mintha maga is
naponkint viaskodott volna vele. Talán
abban hitt, hogy erőnkön fölül próbál
tatunk meg? Hogy sorsunkkal tehekt
lenül állunk a sziikséaszerűséq áramá
ban? De ez még nem minden. Naponta
látni a rosszat, amint kelletlen is úr:
még kibírható. Tragikumérzésú részvét
tel, hősies sztoicizmussal. De azt látni,
hogy mégis: lenne választásunk, de
folyvást illetéktelenül élünk vele: ezt
már hosszú ideig nem bírhatja el az,
aki emberre épített. Talán erre, a Jeg
törékenyebb pontra épített túl sokat?
És nyomorúságokkal megtelten ki'Uéd
hetetlenül zuhant?

Most már csak kérdéseinkkel perel
hetjük vissza. Szaporodott adósság1tnk:
meg lehetett volna-e menteni? Meg le
hetett volna-e azt. aki az utolsó előtti

órán a Megmentő szavait olvasta föl
diákjainak, Liszt A Villa d'Este szökő

kútjait ismertetve: "Ha valaki iszik ab
ból a vízből, meiuet én adok neki, soha
többé meg nem szomjúhozik, hanem a
víz, meluet adok neki, örök életére
buzgó víznek kútfeje lesz benne"?

Pernye András élete és halála a pe
rekre és felelősségünkre int újabb és
igen megrendítő tanulságga/.

REISINGER JANOS
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A KITART ARANYKAPU*

Az irodalmi műelemzés és az iroda
lomesztétika nagykorúsedásának tanú i
vagyunk. A szépség hagyományos kri 
téríumaí talán még nem avultak el,
de az bizonyos, hogy a műalkotásnak

új meg új arcai tárulnak föl előttünk,

s azok az alapelvek, melyek húsz év
vel ezelőtt alkalmasnak látszottak a
művészi szépség miértjeinek megvála
szolására, manapság bizony elégtelen
nek minősülnének. Van ennek a roha
mos fejlődésnek árnyoldala is, a mű

vészetek iránt érdeklődök aligha tudják
könnyen megemésztheti. ,még kevésbé
követni, s ki tagadná, talán éppen az
esztétika megújulását akadályozza leg
inkább a konzervativizmus, a hagyo
mányos értékek makacs, sokszor szem
ellenzős őrzésének donquijoteí gesztusa,

A nevelést, a nyitottság képességének
- és készsége kialakításának koránt-

sem könnyű munkáját a fiataloknál kell .
elkezdeni. Nemrégiben jelentek meg az
új magyair irodalmi tankönyvek. me
Ivékben kísérlet történt .íiyesmíre, s
márís tanúi lehetünk az egyre nagyobb
ra duzzadóvitáknak, melyek ezeket a
kísérleteket jogos bírálatokkal is illetik,
ám ugyanakkor tetten érhetjük bennük
a félelmet is. mely minden új jelenség
befogadásának törvényszerű velejárója.
Persze nem elég csak a tankönyvek
megújítására hagyatkozni, különösen
nem akkor, ha ezt a folyamatot való
ban megfontolásra érdemes ellenérvek
is kísérik. Szükség van olyan tájékez
tató, magas színvonalú, mégis könnyen
követhető, jó irányba orientáló ismeret
terjesztő, ugyanakkor a tudomány fej
lődését is nyomon követő könyvekre,
amilyenek például a Miért szép? köte
tei. Hasonló igényű, igen magas szín
vonalú, ugyanakkor azonban krístály
tiszta és áttekinthető művet szánt az
ifjúságnak Beney Zsuzsa, mintegy hí
vogatva olvasóit, lépjenek át az írónő

jóvoltából megnyflt aranykapun, s kö
vessék őt a versek világába.

Minden ilyen munka kicsit szerzőjé
nek is önarcképe, A Nyitva van az
aranykapu sem kivétel. Bár a kötet belső

"fülének" címe pajkos sajtóhibával té
veszti meg olvasóit, amikor ,,222 szép
magyar vers" olvasására invitálja őket,

a kötetben szereplő 22(!) vers elemzése
mégis a teljesség sugallatáVal hat, va-

lóban érezteti a kiválasztott cseppek
ben a tenger gazdagságát, fenségét.
Egyszersmind szemérmes önarcképét ad
ja a költő személyes ízlésének, rokon
szenvének, amikor a huszonkét kivá
lasztott vers között három Petőfié, ket
tő-kettő pedig Arany Jánosé és Józseí
Attiláé. Egyfajta vallomás ez is, s je
lentősége nemcsak kendőzetlen őszin

teségében rejlik, hanem abban is, hogy
Benev Zsuzsa olyan km tőket igyekszik
a fiatalok rokonszenvébe ajánlani', akik
nek ázsiója - részben az iskolai iro
dalmi anyag kiválasztásának hiányai
miatt - jóval jelentőségük és költésze
tünkben betöltött szerepük alatt marad.
Ismerek jó néhány fiatalt, akik értet
lenül figyelik az idősebbek József Atti
la iránt való rajorigását, akik Petőfit

színészíesnek, Arany Jánost pedig egy
szerűen unalmasnak hiszik. Ez részben
nem az ő hibájuk. Mínt ahogy általá
nos jelenség, hogya régi magyar iro
dalom iránt való érdeklődés is csökke
nőben van, a latinos müveltséz igézeté
ben felnőtt költő-nemzedékek kifejezés!
kincse. szóhasználata ugyanis jórészt
iriegen a mai diákoktót s a befogadói
élmény egységes voltát aligha segíthetik
az egyre bővebben burjánzó Iábjegyze
tek és magyarázatok, melyek hovato
vább a tankönyvek szöveggyűjtemé

nyeinek tekintélyes hányadát alkotják.
Térjünk azonban vissza Beney Zsuzsa

könyvéhez. Miért jó és hasznos ez a
munka? Mert avatott költő szól benne
nagy költőkről. s úgy beszél a versek
ről, hogy megkönnyítse a befogadó
rnunkáját, azaz: kimondva-kimondatla
nul a recepció-esztétika kívánalmai sze
rint jár el. Aldgha vitás ugyanis, hogy
a műveket nemcsak az irók írják, ha
nem a maguk módján az olvasók is.
Félszemmel rájuk f,igyel Beney Zsuzsa.
Megtanítja őket jól és érzékenyen ol
vasni, kineveli bennük a vers iránt va
ló érzékenységet, s nem a tudós beava
tott tölénvével teszi ezt, hanem az 01
vasótárs szerénv alázatával. az avatott
vezető elaaanctájával. .

A verselemzés kínkeserves munka.
Egyszerre kell szembesülnünk a költő

-szándékával, beleélve magunkat - már
amennyire ez lehetséges a költe
mény rnegszületésének korába, a lírai
élethelyzetbe. s ugyanakkor bizonyos
mértékű kritikai tevékenységet; is ki
kell fejtenünk. a mű értelmezésének és

"Beney Zsuzsa: Nyitva van az aranykapu (Móra Könyvkiadó)
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magyarázatának folyamatába ágyazva a
magunk olykor nagyon is kockázatos
reüexióít. A költők nem rajongnak
az ilyesfajta másodiagos műítészi tevé
kenvségért. "Betanított madár"-nak ér
zik a vers avatatlan elemzőjét. mint
például Takáts Gyula teszi egyik bök
versében:

Sz alk ó, hagyjad a manclulafámat!... Menj
el itésznek! ...

Nem kell ot t kikopogní a csontból sokíz ü

magját.
.lL'ilel fest.ve II Jún II gyümölcsük ... Szed-'

je a csőröd,

ugyso nagyon I'innyás... Melt án illeti tor!

Beney Zsuzsa azonban igazi költő, s
pontosan tudja, mint kell .,kikopogni
a csontból sokizü magját", azaz hogyan
lehet a szavak testében a vers mélyebb
értelmére, rejtett szépségeire következ
tetni. Lator László, a kitűnő költő 
aki egyébként a vers egyik legérzéke
nyebb ismerője - írja egy régebbi kri
tikájában : "En, bevallom, a költészet
lényegének a szenvedély hevében láto
mássá emelkedő világ megragadását ér
zem, azokat a ritka kegyelmi pillana
tokat. amikor .az anyag és álom össze
olvad', s a vers visszanyeri eredendő

mágikus rendeltetését. mikor .az űr
kopasz-hideg mezőin' végigdübörögnek
,a dühödt Iángcsordák', s a kavargó
káoszban hirtelen telremeg ,gyöngyös
tűhegypontként a piciny fehérje-csepp',
mikor .mínden éles, minden élő', s
nincs szükség többé történéslek és érzé
kek aprólékos magyarázgatására", Igen,
valószínűleg ez az ideális pont, ahol a
vers hirtelen megvilágosodík, s egyet
len pillanatban érhetjük tetten a te
remtés kezdetét és végét. De hogy ide
eljuthassunk, végig keH járnunk a szép
ség iskoláját. s Beney Zsuzsa könyvé
ben talán az a legizgalmasabb és leg
tanulságosabb, ahogy aprólékos gond
dal, mégis költői nagyvonalúsággal kö
veti nyomon a modern költészet kiala
kulásának folyamatát. "a valóságostól
eltávolodó. a külső világ törvényei he
lyett a belső látványt tükröző képalko
tás", a krtstálvba tömörülő érzéskomp
lexum történetét. Kitűnő pedagógiai ér
zékkel e folyamatot egy Petőfi-verssel

indítja. a Ha életében-nel, melynek má
sodik versszakában "egy valószínűtlenül

szép kép" formájában sejlik föl ez az
újfajta képalkotás, amikor a költő szín-

te szürreális álom formájában jeleníti
meg önnön emlékezetét:

Egy hattyú száll fölöttem magasan
Az zengi ezt az édes éneket -
Oh lassan szállj és hosszan énekelj,
Haldokló hattyúm, szép emlékezet! ...

A második példát Dsida Jenő Lé
gyott-jából merítí, melynek nyitó képe.
a vers felütése. magától értetődő ter
mészetességgel vonja össze az "égi" és
.,földi" dolgok jelentéstartományát : "A
/cis szobában - csillagok hevertek 
sepretleuiii, - mint liliom és szemét...",
hogy aztán eljusson Füst Mílán szerte
lenül áradó, kénye-kedve szerint új vi
lágot alkotó csapongásáíg, és Kassák
belső csöndet és összeszedettséget pa
rancsoló szabadverséig. Aki ezt az utat
figyelmesen és koncentráltan járja végig
Beney Zsuzsa irányításával, bizonyára
megérzi közben a költészet örök foly
tonosságát és szüntelen megújulásának
lázas izgalmát, mely végeredményben a
művészet állandó korszerűsödésének

egyik -legfontosabb, legjellemzőbb ma
gyarázata.

Hadd szálljunk vissza végezetül az
időben a könyv egyik legszebb s legta
lálóbb verselemzése. Berzsenyi Hortic
-ának szárnyán. Alighanem ez az a
rnúd, ahogy a régi magyar költészet
untnak tűnő pénzurnát ismét fel lehet
Irissítení, s beleágyazva a maga törté
neti és művészi környezetába fel lehet
lobbantani az iránta már kihunyóban
lévő érdeklődés lángját. Beney Zsuzsá
nak van bátorsága kimondani, hogy a
"deákos költészet" a mai kor versolva
sója számára kissé unalmas, ugyanak
kor azonban nyomatékosan hangsúlyoz
za, "Berzsenyi volt az, aki saját élete,
költészete kohójában, ihlete lobogásá

-ban magába olvasztotta s aztán magya-
rul is élő és természetes formában új
rateremtette az antik, a görög és latin
versíormákat", Aiighanem ez a helyes
út: a hegycsúcsról lefelé, körbe mutat
ni, hogy onnan lássuk azokat a szép
ségeket. melyek körülfog nak, s amelye
ket igazi látványosságukban csak in
nen, a magaslatról tudunk jól áttekin
tenl. Benev Zsuzsa könyve csupa ilyen
oromra kalauzol. s kedvet, tehetséget
ébreszt egy alapos, most már fáradsá
gosabb. magányos kirándulásra.

SIKl GÉZA
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tGY LATTUK KonALYT*

- E sokat ígérő címmel jelent meg
Bónis Ferenc szerkesztésében harmincöt
tanítvány és kortárs személyes hangii
vallomása, emlékezése; a felejthetetlen
tanítómester és inspírátor -ídézésének
érdekes kísérleteképp.

Ki tagadná, Kodály életműve és ha
gyatéka körül állanak a harcok. ci bí
zonyára megmosolyogná ezeket, mert
az elméletieskedést nem túlságosan be
csülte, a tett, a hasznosság volt a vezér
elve. Hogy miközben hatalmas célját
igyekezett megvalósítani, s a magyar
ság rejtett, a nagyvilág számára isme
retlen értékeit a világ közvéleménye elé
tárni, megszerezve méltó megbecsülését,
eközben tévedett olykor? Hogy ízlésé
ben tagadhatatlanul voltak konzervatív
vonások? Hogy különben páratlanul
nagy egyéniségének voltak excentrikus
jellemvonásai. melyek a köznapi ember
számára érthetetlenek? Mindez egy mil
liméterrel sem kisebbítheti korszakos je
lentőségét, s az "ügy" érdekében vég
zett munkájának érdemeit. Ma már
közhelyszámba megy annak említése,
hogy végeredményben ő fedezte fel az
igazi magyar népdalt, s hogy a világ
általa tanulta becsülni a magyar kul
túrát. De hogy ez mit jelentett valójá
ban az ő korában, arra vonatkozóan
felbecsülhetetlen értékű közléseket' tar
talmaz a vallomáskötet. Még akkor is,
ha arra a kérdésre, müuen volt Kodály,
a zeneszerző, melyek igazán nagy. ma
radandó művei, nem is kapunk választ.

Egyvalami azonban kristálytisztán áll
az olvasó előtt: az embersége. A meg
nem alkuvása, a következetessége, a
kemény, érdes gesztusok mögött meg
búvó tiszta embersége. Amint Nádasy
Alfonz nagyon szép emlékezéséből kí
világlik: evangéliumi ember volt. Nem
csak azért. mert a szent könyveket,
vagy a szentatyákat olvasta rendszere
sen, hanem mert megtanulta tőlük, hogy
a beszédnek a lényegre kell szoritkoz
nia. És mert minden szavával, minden
gesztusáva l az igazi értékek megbecsü
lését szorgalmazta. Nem mondta, hogy
kitűnő, hanem - kivételes esetekben
- csak ennyit: jó. Nem keresett ki
búvókat, hanem az igazságot fogalmaz
ta meg,. a maga egyszerűségében és át
hatolhatóságában. S amit igaznak, he-

'Zeneműkiadó, 1979.
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lyesnek érzett, azért kiállt, bárkivel
szemben, sosem féltve a bőrét, vállal
va a kockázatokat. Ez volt az erkölcse,
s ebben van nemzetnevelő példájának
igazi kisugárzása. Ahogy Illyés Gyula
fogalmazta meg a költő érzékenységé
vel és lényeglátásával:

ami volt sirba és sárba vesző,

egri üszök és drég-elyi várfok,
onnan tör elő,

amit halIani vártok -

e zenekari mélyből árad elő.

de nem a jaj,
rosszul vártok, nem, nem a jaj,

hanern az erő.

az a múlt-táplálta erő, mely érted
szálI harcba, jövő:

örökös élet.

Sandán vagy nyíltan úira meg újra
igy vetődik föl a kérdés: Bartók vagy
Kodály? A kortársak és tanítványok
bizonyossága ismét perdöntően bizonyít
ja ennek az alternatívának kitalált, agy
rém voltát. Bartók és Kodály! Ugyan
annak a nagyszabású szándéknak, kísér
letnek két beteljesült szintézise! 1!:s sa
játos niódon: egyik sem választható el
a megvalósítótól, mindkettőnek megvan
az emberi fedezete, hitele.

Bizonyára jócskán lehetett volna még
szaporítani a jogos emlékezők számát.
Bónis Ferenc említi előszavában, hogy
a felkért szerzők közül többen nem ké
szítették el kéziratukat. mások pedig az
utolsó pillanatban visszavonták azt. Fá
jó hiány Bárdos Lajosé, s mindenkép
pen érdemes lett volna megszólaltatni
a sorozatban Weöres Sándort, akinek
Kodály személye egy időben az egzisz
tenciális biztonságot jelentette a szó
minden lehetséges értelmében.

Aligha volna helyes azonban az ilyen
kor szinte kötelező "hiánylistát" készí
teni el. Ez a könyv, így, ahogy van,
felmérhetetlen nyeresége a zenei élet
nek is, a felelős, alkotó gondolkodás
ügyének is. Bárcsak a hazafiság és ma
gyarság oly szívesen használt, s ennek
során megkopott tartalma annyit nyerne
általa, amennyit Kodály példája és a
rá emlékezők hűsége sugallnak.



HANGLEMEZ

Vannak a világ művészetének újrci
meg újra felbukkanó témái. Közülük is
talán Faust alakja villan fel legtöbb
ször. A zenei romantika korában az
állítólag a tizenötödik század legvégén
élt német mágus alakja sajátos értelme
;;,ést nyert: Goethe művéből megtermé
kenyülve benne ábrázolták a teljesség
re törő. kimeríthetetlen szomjú emberi
akaratot. A feldolgozások közül
Guonod operája mellett - Berlioz drá
mai oratóriuma és Liszt szimfóniája ma
a legnépszerűbb. Az utóbbi figyeimét
az előbbi hívta fel Goethe alkotására.
Liszt hamarosan végig is olvasta a Fa
ustot és teljesen a hatása alá került.
1849-ben, amikor. Weimar ban a Goethe
-jubileumra készültek, Liszt megzenésí
tette a Faust II. részének utolsó előtti
jele'líetéből az angyali kart. N.éhány
évvel később már lázasan dolgozott a
szimf&nia partitúráján, és a zenei
anyag nagy részével 1854-ben el is ké
szült. A programzene termékeny évei
ezek, s Liszt lángoló szavakkal írt
Beethoven Egmontjáról, amelyben azon
ban - mint mondta - a nagy zene
költő megfeledkezett a darab történeti
aspektusairól, viszont annál 1UÍgyobb
affinitással fordult a műben izzó "tisz
ta és igaz szenvedély" lávaömlései felé.

A romantika sajátos módon értel
mezte át Goethe Faustját. Benne a
szélsős.éges, de egyensúlyra törekvő em
bEN' legtökéletesebb típusát látta, s ezt
az antitézisekből épülő szintézist igye
kezett kifejezni Liszt Ferenc is szimfó
nájában. Amikor elkészülte után több
évvel egy levelében igyekezett körvo
nalazni, melyek a zenei romantika leg
kifejezőbb műalkotásai, a maga műve

mellett A bol}"gó hollandit, Berlioz
Benvenuto Cellinijét, Schumann Man
frédját és Rubinstein Elveszített para
dicsomát említi; e műalkotások alkot
ják azt atalapzatot, melyek föZött fen
ségesen feSZÜl a beteljesedés, mely
egyszersmind valamennyinek ősképe is:
Beethoven Kilencedik szimfóniája.

E rövid, önvallomásnak is beillő le
vélrészlet ideáljairól és ízlésformálói
ról is árulkodik. A hatalmas, szinte
alaktalan formát, a zenei szövetbe
ágyazott, azt kiteljesítő emberi hangot
igyekezett programja szolgálatába állí
tani. A Faust-szimfónia kétségtelenül
adekvát e nagyratörő szándékkal, s a

romantika paradox teljességigényének
egyik legnagyszerűbb példája, amely
mára talán halványult már valame
lyest. Líszt szimfónikus költeményei
ben ugyanis a zenei megvaiósulás nincs
mindig arányban a tartalom heroikus
igényeivel. Anyaga ·nem egységes, ihle
tének folyamatát ötletek, villanások sza
kítják meg, melyek sajátos módon meg
törik a gondolat ívét, és mozaikszerúvé
teszik jónéhány alTcotását. 'Még a Fa
ust-szimfóniában is - mely pedig hang
szerelésének és ötletességének egyik leg
szebb példája - vannak ilyen zenei
"üresjáratok", melyeket nem tölt ki az
invenció, inkább ismételgetéBek, para
digmaszerű felsorolásai a témáknak.. A
zenei témák kezelésében különben Liszt
talán egyetlen más alkotásában sem
ilyen találékony. Valóságos bravúr,
ahogy az utolsó tételben visszájára for
dítja az első tétel motívumait. .S .a
beethoveni hagyományból megterme
kenyülve rendkívül poétikus részben
mondja ki, a klasszicizmus ideálját, a
romantika életszemléletével színező ta
nulságot, hogy az örök női princípiwm
megtisztít bennünket a rossztól:

Csak földi példakép
mínden múlandó;
itt lesz a csonka ép
s megbámuland6;
mít nincs szó mondani,
itt fényt sugároz;
az Örök Asszonyi
emel magához.

(KálnokY László forditása)

A mai ízlésnek -:' melyhez a barokk
tömörsége és fénylő, kristálytiszta át
hatolhatósága alighanem közelebb áll
- kicsit túlírt a Faust szimfónia.. Még
is érdemes volt ilyen nagyszerű előa

dásban lemezre venni, annál is inkább,
mert a hazai Liszt-kultusznak kétség
telenül van bizonyos mértékű egyolda
lúsága. Az Allami Hangversenyzenekart
Ferencsik János vezényli (ő szinte év
ről-évre előadja a szimfóniát, jelezve,
hogy tanítását mindig időszerűnek, em
berhez méltónak érzi), a tenor szólót
Korondy György tolmácsolja. A leme
zen még Lenau Faustjának Két epizód
ja szerepel (a Mefiszto-keringő sodró
lendületű. elsőrangú előadásban). Kitű

nően énekel a Magyar NéphacI8ereg
Művészegyüttesének Férfikara (Hunga
Toton. SLPX 12022-3).

(R. L.)

425



BITSKEY ISTVAN: HITVITAK
TtJZ~BEN

Bitskey István a Hitviták tüzében*
című könyvében a magyarországi. re
formáció történetének ismertetését tűz

te ki céljául. Műve történetírás abban
az értelemben, hogy az elméleti prob
lémák, kutatásí irányok és megoldat
lan kérdések ismertetésének elhagyásá
val, kizárólag az alapvető események,
jellemző mozzanatok és irányzatok ösz
szegező leírását adja. Az összefüggése
ket az európai reformáció és ellenre
Iormácíó eseményeinek pontos fölvázo
lásával I teszi érthetőbbé, a könyv tehát
az egész hitújító mozgalornmal általá
ban és a magyarországival, iHetve az
erdélyivel különösen foglalkozik. E tör
ténetírás számára vagy az időrendi tár
gyalásmód, vagy az események földraj
zi szempontú sorbavétele kínálkozik.
Bitskey István lényegében e kettőt ve
gyíti egy időrendinek is beillő fontos
sági sorbaállítással : lutheri, kálvini, uni
tárius és szombatos mozgalom; bár elő

szavában kifejti, hogy ez sem megfe
lelő módszer a .három részből álló or
szág bonyolult és ellentmondásosan fej
lődő egyházi életének bemutatásához.
A központi államí és egyházi hatalom
elsorvadása ugyanis egyaránt lehetövé
tette míndenféle irányzat egymás mel
lett élését és a vallási türelmetlenség
szélsőséges megnyilatkozásait. Erdély
ben bizonyos időszakot kivéve, az UJ
hit nem válhatott - mint Svájcban,
a skandináv országokban vagy Angliá
ban - államvallássá, míndössze a köz
ponti hatalom és a nemesek közti, vál
takozó kimenetelű harc eszközévé. A
Svájcból. Németországból. olykor Len
gyelországon keresztül érkező új esz
mék fogadtatása szinte városonként
vagy birtokonként különbözött, ezáltal
sokszínű, változatos eseményekben gaz
dag volt a történelmi Magyarország re
formáelőtörténete.

Míndezt pontról pontra nem tárgyaJ
hatja Bttskey István ebben a rövid
könyvben. Az eseményekben a fonto
sabbak, jellegzetesebbek javára válogat.
Több adatot, mélyebb elemzést csak
szakkönyv nyújthatna; a könyvet elol
vasván nem kézikönyvet, hanem átfogó
ismertetést, történelmi- olvasókönyvet
csuktunk össze. Rögtön hozzátesszük:
sajnos.

A Hitviták tüzében azokhoz az iskolai
történelem- vagy irodalomkönyvekhez
hasonlít, amelyek nem keltenek szemé
lyes .érdeklődést a tárgyuk iránt. Ezt
elsősorban azáltal sikerül megvalósita
nia, hogy a nyitott, eldöntetlen tudo
mányos kérdések teljes mellőzésével

tárgyalja a négyszáz év előtti történel
met. Ez a módszer sok adat és esemény
megismertetéséhez nyújt lehetőséget (8
Bitskey István könyvének néhány he
lye valóban a tömör közlés példája),
ám azt a látszatot kelti, mintha a vi
lágtörténet szakaszai - esetünkben a
késő középkor vallástörténetéé - lezárt,
egymástól független, saját múltjához
vagy jövőjéhez (jelenünkhöz) nem, vagy
csak szervetlenül kapcsolódó szakaszok
lennének. Márpedig nem így van, s
tény, hogy a történelem legizgalmasabb
eseményei is csak akkor érdekesek, ha
a történetírás a jelennel kapcsolatba
hozhatja, ami természetesen szemlélet
és nem módszer kérdése. A Hitviták ...
esetében azt mondhatjuk, hogy az okok
és előzmények ismertetése részletes és
alapos (bár szívesebben nem olvastam
volna olyan vulgarizáló kitételeket. mint
hogy Luther a megfelelő történelmi piI:
lanat megfelelő embere volt), s ugyan
ez vonatkozik némi fenntartással a re
formáció és ellenreformácíó irodalmi és
kulturálís hatásáról írottakra. de a pro
testáns .etika egyének és közösségek cse
lekedetett ma is meghatározó erejéről,

a történelmi korral, rendszerrel való
kapcsolatáról szírue egyetlen szó sem
esik. Pedig ha máshol nem. az utolsó
rövid bizonytalan koncepciójú, Kitekin
tés cÍmű fejezetben erre lehetőség nyílt
volna.

Nem egy más műfaj [ellemzőit akar
juk számonkérnd ezen a felnőtteknek

írt történelmi olvasókönyvön, de úgy
véljük, hogyesszészerűbb feldolgozással
elkerülhető lett volna a könyv száraz,
sokszor unalmas stílusa. Aszerzó is
érezhette e2Jt a veszélyt, mert jó né
hányszor részletes, színes leírással sze
retne elevenné tenni egy-egy történetet:
,11 óra tájban ..." (87. oldal) - nem
~ sikerrel. Lehet, hogy szükség van
olyan könyvre, melyben minden ese
mény (s akkor már részletesebben, név
és tárgymutatóval, időrendi táblázattal
és persze szemérmesen nem elmulaszt
vaa biblfai helyek megjelölését sem)
adatról adatra megtalálható, de lega
lább annyira hiányzik innen az alap-

*Magyar História-sorozat, Gondolat Kiadó, 1978.
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vető események tudását és bizonyos
műveltséget feltételező ,,mú" is, amely
ook szerzőfe éppen ezáltal, szabadab
bain gondolkozva, esetleg új eszmék is
a felnőtt olvasói elé tárhatja. nem hall
gatva el akár a táJ.'gy iránti személyes
kapcsolődását, akár tudományos rög
eszméít sem.

A könyv feltűnő hiányai közül meg
említjük, hogy a távolabbi protestáns
á:ltlamok kialakulásáról nem ESik sző,

(A skandináv országokra és Angliára
gondolunk.) A magyar reformáció íro
dalomtörténetében pedig a fontosabbak
IOOzött, tehát e könyv lapjain lenne a
helye Tinódi Lantos Sebestyén bibliai
epdkájának, bibliai tárgyú históriás én~

keinek és oktató énekeinek. Pusztán
a nevét említi egyszer, viszont a könyv

"HAZA A MAGASBAN"·

Az IRODALMI HÉTFŰ ESTÉK cí
men új. sorozatot índítottunk el, azzal
a céllal, hogy megszólaltassuk a ma él~

magyar költőket. írókat; a fáklyavivo
idősebb generációtól a legfiatalabbakig.

Színpadunk nem ok nélkül viseli az
EGYETEMI jelzőt. Ez nem elkülönülést
jelent, hanem hivatás-vállalást: szolgá
latot a szó eredeti értelmében. Univer
sitas annyit jelent, mint egyetem, egye
temesség, múltat és jelent együttesen
bemutatni, megbecsülni, értékelni akaró
szándékot. EZzel a szolgálni akaró hi
vatással állítottam össze az Illyés-estet,
mely nem véletlenül kapta névadó cí
mét: HAZA A MAGASBAN. Egyik ver
séról van szó. Ma ugyanis elsősorban a
költő Illyést szeretnénk bemutatni. De
még ezen belül is szűkítenünk kell a
kört, hisz olyan emberről van szö, aki
a Kézfogások cimű kötetének Bevezető

versében ezeket mondja önmagáról:
"Igy jöttem, hoztam azt a csapatot, aki
a szándékaimmal vagyok, aki a hű esz
ményeimmel, konok gondjaimmal egy s
mégis száz vagyok. Ember, kinek a
bolyóg tere szűk." Ilyen embernél, ilyen
"individium ineffabile" egyéniségnél a
"száz vagyok"-ból csak egyet lehet egy
műsor keretén belül bemutatni. Azt az
egyet, aki ugyanebben a versében így

borl1Jójára az ő nemesi címere került.
Ilosvay Selymes Péter neve égyházi és
históriás énekei miatt, szintúgy meg
említendő lett volna. Néhán.y előítélet

meglétét is szóvá tesszük, Többször
visszatérő semmázó fordulat az ..Otes
tamentum komor színeíről" beszél (114.,
135. oldal); a 110. oldalon "Izrael né
pének egzotikumát idéző furcsa szo
kásokról", 4 oldallal később "a kelet!
világ naiv bájáról" olvashatunk. ];':rde
mes megfordítani e kijelentéseket, hogy
nyilvánvalóvá váljon a másság ilyen,
vallástörténeti könyvben különösen meg
engedhetetlen, vállveregető elintézése:
a keresztény népek egzotikumával és
furcsa szokásaíval, vagy a nyugati vi
lág rútságával mit sem tudunk kezdeni.

RAcz PÉTER

vall önmagáról: "magyar, ki már ma
gyar csak mindenütt, - világjáró, ki
művelt s ostoba. - vad pusztafi, ki
nem okul soha ..."

Tehát a "korwk gondjaival" küszkö
as, "eszményeihez hű" Illyést szeret
nénk megszólaltatni, a "vad pusztafit"
és a legkiműveltebb, de - vagy éppen
ezért - a magyarul érző, gondolkodó,
író eurÓ1Jait. Azért használom a mea
$zólaltatni kifejezést, mert lényegében
itt ma mindenki a nagy célt szolgáló
instrumentum, eszköz, gesztus akar len
ni. Nem én és nem az előadó művé

szek, hanem maga Illyés Gyula felel.
Ezt a magatartást viszont ő tudatosan
vállalja. Ű maga vállalkozott erre, ami
kor kezünkbe adta a KŰLTŰ FELEL
című versét. Mert Illyés nemcsak ön
magát akarja formálni, hanem minket
is, olvasóit. hallgatóit: "Azt formálom,
azt a lényt, akire vágytok", - vagyis
a bennünk lévő agyagot, amivé 'Vál

hatunk". És ugyan mire vágynánk mi?
- a magukat még büszkén, de okosan
magyarnak vallók, ha nem azt, hogy
valaki jöjjön és eligazítson a jelenté
süktől megfosztott, tudatosan vagy szán
dék nélkül kiforgatott fogalmak, szavak
útvesztőjében?!

Igy állok kamaszkorom óta - s ve
-Cem együtt milliók, határon innen és

'Elhangzott az Illyés Gyula-est bevezetöfeként az Egyetemi Színpadon, 1980. február 25-én.
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túl - Illyés Gyula előtt. Anunk, mint
az utat kereső az útmutató, az utat
jobban ismert} előtt; úgy, mint a miér
tekkel küszködő a vála.szt bölcsebben
megfogalmazni tudó és akaró előtt.

Úgy állunk előtte, mint népünk' "pater
familias"-a előtt. Ezt a gondolatot is
tőle leshettük el, amikor Veress Péter
sírjánál ezeket mondotta: "Veres Pétert
milliók hívták úgy közéleti emberként
is - ,Kossuth apánk' történelmi meg
hit1lségéve1 -, hogy Péter bácsi." Nos,
soha nem volt nagyobb szükségünk
ilyen európai szinten "országban és
nemzetben gondolkodó" családfőre, mint
napjainkban. Tapasztalt családfőre, aki
jogot követel az' árnyalatnak, jogot a
költőnek, a legfőbb kutatónak, aki szót
ért velünk. Magyarán: aki nevén ne
vezi a dolgokat, aki tévhiteket, előíté

leteket oszlat, aki éles határvonalat húz
borotvapenge éles eszével a tiszta és a
hamis fogalmak közé. Illyés Gyula itt
ma felel és választ ad a bennünk ka
vargó közös kérdéseinkre. És teszi ezt
bátran, ahogy minap a Kossuth Klub
ban mondta: "Úgy érzem magam, mint
ha élve boncolnának". Választ várunk
tőle, hogy mMrt gondolt Párizsban is
Ozorára, a Puszták népére, - miért
l,állalt sorsközösséget így és ilyen mér
tékben vele, és azóta is velünk? Ot év
vel ezelőtt erről ezt mondta, Petőfi sza
vait idézve: ..Ha nem születtem volna
is magyarnak, e néphez állanék ezen
nel én". "Nem menekülhetsz" sem a
néptől, melyMl vétettél, sem őseid,
apád emlékétől . .. Annyi szót fecsérel
nek mostanában akadémiai szinten is
kerekasztalnál az illyési sors-kifejezés
félreérthető voltáról; vagy a hajszál
gyökerek-féle megjelölés helyességéről

avagy helytelenségéről. . Nekünk azon
ban, kik értjük a magyar szót, teljesen
világos, mit ért ő a magyarság sorsdn.
Éppen a sírig való hűséget (Párizsban
éppúgy, mint Ozorán!): "e néphez álla
nék ezennel én", mint Petőfi, aki a vi
lágszabadság szolgálatában áll be ma
gyarnak (Magyar Nemzet, 1977. októ
ber 30.). Illyés szerint olyan hazafinak
kell lennünk, aki senkit nem sért és
nem állít szembe soha senkit senkivel;
- aki megérti az 1936-ban írt szavait:
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"Azt, hogya nép fia vagy igazolnod
sejh ma nem azzal kellene: honnan
jössz, azzal ecsém: h o v á mész?"

A magyarság sors-probtémája sokré
tű. Éppen ezért hangot kap itt ma
Illyés prózája is; köztük a leglényege
sebb kérdések egyike: a család, a nő,

a népszaporulat szomorú statisztikája.
Dltírambus a nőkhöz (mínd versben.
mind prózában) úgy fordul a magyar
nőkhöz, asszonyainkhoz, mintha hozzá
juk esengene nemzeti létezésünk to
vábbviteléért. . .És a teleVÍZióban nem
rég elhangzott kemény, de igaz bírálata
az utolsó évtizedek történelemtanításá
ról, a jellegzetesen új magyar be
tegségről, a deheroizálásról, hőstelení

tésről. Itt is, ebben a kérdésben is
Illyés Gyulának kell felelni, - és fe
lel is műsorunk második részében. ami
kor múltunk hőseiről beszél elragadta
tással: Arpád, Hunyadi, a prédikáto
rok, Bartók, Kodály, Ady, Móricz ...
Illyés katedra nélkül is igazi történe
lemre tanít, - és mi köréje ülünk,
mint egykor tanítójuk köré az iaazság
ra szomjas tieákok; - vagy mint a tűz

mellett melegedők az öregebb pásztor
köré, ha életbevágó dolgokról beszél.

Ezt várjUk tőle. Semmivel sem keve
sebbet. de nem is többet. Értjük, amit
1935-ben, a Puszták népe utolsó olda
lán írt: "Egy nép élete forog kockán!
Mi az orvosság? Az az olvasóra is tar
tozik annyira, mint az íróra. Akik a
megoldás nélkül a Puszták népét cson
kának érzik és folytatását várnák 
folytatást várok azoktól én is. Nekik
ajánlom munká~at!"

A "Haza a magasban" című műso

runkat is azoknak ajánlom, akik foly
tatni akarják Illyés Gyula életművét,

- akik hisztéria helyett szolgálni akar
ják e hazát. - akik tisztelni tudják
és akarják a Rendet. a Törvényt, 
akik vészharang helyett az illyési op
timizmusal így válaszolnak egy ,,vi-"
gaszt-kérőnek" a költő egy négysoros,
úgynevezett táviratával:

Tombolt éjt-nap a csata
Rengett, kétszer cserélt a falu gazdát ...
Közben virágba borultak
A rendettudó barackfák

BARLAY O. SZABOLCS



Tájékozódás

EGY MÁIG AKTUÁLIS KÖNYV

Hazánkban harminc éve folyik párbeszéd
az egyház és a társadalom között. Amikor az
egyházi hierarchia még nem tudta a dialógus
fonalát felvenni, a magyar katolikus papság
nak 1950-ben megalakított papi békemozgalma
tűzte ki feladatául. Ennek a mmtegy három
évtizedes dialógusnak egyik eredménye a
szabolcs megyei papi békemozgalom szerkesz
tésében 1977 végén az Ecclesia Kiadónál meg
jelent Keresztény ember a szocialista társa
dalomban címü könyv. A könyv mit sem
vesztett azóta időszerűségéből, sőt inkltbb
megnőtt az aktualitása, s éppen a jelenlegi
társadalmi törekvéseket tekintve rendkívül
hasznos mínd a papság, mind a hívek szá
mára; eligazítást nyújt ahhoz, hogy a "ma
gya~ katolikusok jobban betölthessék hiva
tásukat szocialista társadalmunkban".

A kötet bátor kézzel nyúl az egyház és az
állam viszonyának kérdéseihez, az újkor
ban adott feszültségek mstöríaí és teológiai
feloldásához. Az egJíház a személyíséget
míndíg is a közösség szolgálatában levőnek

gondolta el, hiszen az egyház - ahogy a
Zsinat megfogalmazta - maga is közösség,
de az újkori individualizmus az egyház kö

zösségí mívoltát eléggé háttérbe szorította,
A könyv szerínt ez volt a társadalom és az
egyház között támadt feszültségek egyik -rö
oka. ll:rdekes fejtegeteseket olvashatunk az
Ember a társadalomban címü fejezetben a
szekularizációról, a vallás és az egyház sze
repéről a szekularizált társadalomban. A
szerzők nem állnak meg a históriai boncol
gatásoknét, ..hanem a Zsinat szellemében ke
resik a hívőknek, a szocialista társadalom
ban történő részvétela további lehetőségeit,

valamint a hivők erkölcsi tartalékainak. ha
tékonyabb kibontakoztatását a közösség ja
vára. A fokozódó társadalmi és személvr
egymásrautaltság is magában rejti azt a kö
vetelményt, hogy az ember társulása ne
pusztán külső kényszer által létrehozott la
bilis képződmény legyen, hanem az egymá
sért-valösag és az összetartozás mély átélése,
hogy mindinkább közösségí lénnyé változ
zunk. Ha a fejlődés egyre közelebb hozza
az embereket egymáshoz, a jövőben talán
beszélhetünk "egY-lelkű Emberiségről", amely
az egymásratalálás eddigi utópiáját a való
ságban fogja bizonyítani.

A hivő embernek teljes lényegével példa
mutatóan kell a vtlágban élnie, de mínét job
ban benne él ebben a világban, annál in
kább ~:növekszik a hltünk által is inspirált
feladata és felelőssége. A könyvből az olva
só bátorítást nyer ahhoz az elhatározáshoz,
hogy a történelmileg. kialakult keresztény
szemléletmódot merre átszak1tani ott, ahol
az idők jelel ezt renvegetöen sürgetik. Fo
lyamatosság és szakítás! E kettő dialektikus
egysége számolhatja fel a keresztény ember
bizonytalanságát a számára sokszor nehezen
felismerhető kérdések megválaszolásában is.
A kötet nem ad sehol elnagyolt megállapí
tásokat, nem ismétel közhelyeket, újszerű és
hitünk szempontjából a leghaladóbb meg
oldásokat keresi minden felvetett problémá
nál. Keresi a lelki indításokat és egy. új
keresztény lelkiség kiteljesedésének feltéte
leit is. Nem fordul a történelem folyamán'
kialakult lelkiségek restaurálásához, sem a
reformizmus már jó néhányszor megtapasz
talt . elégtelen voltához. hanem a renovácíö
hoz, a hivő ember egész Ielkí beáltítottsá
gának megújításához. és e vállalásában az
útkeresés feladatát választotta.

JÉGER KÁROLY

•

Szolgálat, t5. A lap új száma az 1500 éve
született Szent Benedek alakja, tanítása és
szellemi hagyatéka köré épül. "Kétségte
lenül már történelmi kíváncsiságból is ér
demes megállni olyan ember életénél
olvassuk a tömör tájékoztatóban -, .akinek
műve csaknem 1500 éve fennáll." A tanul
mányok egymásutánja azonban arról is
meggyőzi az olvasót, hogy Szent Benedek
esetében nemcsak emlékről van 'szó, hanem

korszerű, életalakító, minden kor számára
mondani és adni tudó magatartásról is.
Ilyen vonatkozásban elemzi a bencés stabi
litás ídőszerűségének kérdését Tóth Vere
mund, -s próbálja Teilhard de Chardin
kozmikus látásmódját összeegyezterní a be
nedeki Regula szellemével Hets Aurelián..
(A Reguláról közöl érdekes tanulmányt Bé
kés Gellért ís.) Kitűnő írást olvashatunk
Csóka Lajos tollából Guzmícs Izídorról, "Q

keresztenyegység apostoláról" . Ezúttal is
gazdag, j6l informáló anyagot tartalmaznak
a lap állandó rovataí.
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RÉSUMÉ

~tude historique de Tibor Somlyói Tóth sur le rőle des deux ordres mendí
ants, les Franciscaíns et les Domíníeaíns, dans la vie uníversítaíre au XIlIe sie
ele - László Székely consacré son étude aux pratíques de dévotíon qui, exercées
méme de nos [ours par les Szeklers (en hongrois .székely', groupe ethnique
hongroís dans le Sud-Est de la Transylvanie, aujourd'huí en Roumanie), ont
I'églíse pour centre. - Reportage de Gém Síki avec János Pogány Sch. P.,
rnathématicíen de rénom international - János Pogány fait connattré les nou
velles voíes de I'enseígnement des mathématíques, - ne partie de l'étude
intitulée Les Bétes sauvages figurant dans la Bible par Dezső Surányí, natu
raliste (le re partie parue dans le no de .Janvier) - Péter Erdő traíte de la
redéfinítion des attributions des chapitres dans le oadre de la rétorme post
-concílíaíre du droít canon.

Le lecteur pourra lire en version hongroíse la communication faite en 1976
par le Professeur Nicolas Nissiotis de l'Université 'd'Athenes, Faculté de Théologíe,
Chaire de Phílosophíe de la Religion, Président de I'Académíe Internationale
Olympique, sous le titre Olympisme et Religion. En plus, nous donnons des
l'interview que le Professeur Nissiotis a accordée il notre revue Vigilia (propos
recueillis par János Reisinger):

- Monsieur le Professeur, dans la communication dont vous avez fait la
lecture li la 16e sessíon del'Académie Internationale Olympique en 1976, vous
avez abordé la questíon de la sécularísatíon, Admettez-vous que nous, croyants,
puissions faíre aussí bon usage de I'athéísme, si sensible aux valeurs morales
réellement- véeues, en le laissant agír comme un correctif salutaire de ce qui
est trompeur et mensonger dans nos pratíques quotídíennes?

- Sans aucun doute. L'athéisme est un appel a la chrétíenté fl laquelle il réela
me de faire un retour sur elle-méme, Il me semble d'aílleurs que la morale des reli
gíons orientales est parfois plus vraie que la mentalíté chrétienne de nos [ours,

- L'athéisme relígíeux, de quelqua tacon qu'il sorLt envísagé, n'est qu'un
amorce de l'itinéraire il parcourír pour aceéder fl la foi. Sinon, il risque d'amener
il une sorte d'héroísme stoíque, plein d'orgueíl, comme c'est le eas de plus d'un
penseur exístentíalíste. tel par exemple Camus.

- Assurément, il en est aínsí. Et l'exemple est aussí bien trouvé. Voilá
pourquoí la théoíogíe don demeurer ouverte et persévérer dans la voíe du dia
Iogue, Je suis d'aV1ÍJS que la díssoclatíon de le religion et de la fol ne peut étre
maíntenue, Sur ce point, je ne partage pas la coneeptíon protestante.

- Vous suivez donc de prés, Monsieur le Professeur, les nouvelles oríenta
tíons de la réflexion théologique des "Eglises occídentales",

- Appa:rtenant Bo l'EgJdse orthodoxe, Ie peux parler en toute franehisa. Pour
moí, il n'exíste pas ..des Egltses", L'Eglíse est une, Nous autres orthodoxes qui
nous sommes séparés deRome depuis de longs síécles, nous ne nous sommes
jamaís refusés Bo considérer I'Eglíse de Rome comme I'Egííse méme, comme le
font les protestants. C'est seule la primaüté de I'évéque de Rome que nous
contestens. Comme mouvement, le protestantísme a opéré une oeuvre salutaire
dans l'Eglise de Rome et je pense qu'il n'a pas manqué son effet. L'Egldse ca
thoJique s'est laíssée Instruíre dang une large rnesure par cette lecon qu'elle a
fini par mettre en pratíque sous bíen des rapports. A mon avis, la. théologíe
catholíque d'aujourd'huí est netternerst supéricure il la théologíe protestante. Le
protestantísme, comme mouvernent, tout comrne institution ecclésíaíe. est en traín
de se moreeler toujours davantage. Certes, entre-temps, bien des tendances nou
velles se sOlit annoncées auss! dans le sein du cathoJkisme; toutefois, meme un
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.Hans Kiing qui s'est beaucoup approché du protestantisme, est demeuré catho
líque, tout corame les autres théologiens catholiques. retenus comme tels.

Pour les belles-lettres: poémes de Mihály Balázsovics, Sándor Tóth, Attila
Buda, Márton Kalász, Valéria Koch et Christine Busta Oes poémes de la femme
poéte autrichinne ont été traduits de l'allemand en hongroís par Gábor Hajnal).

INHALT

Tibor Somlyói Tóth: Armut und InteUektualismus. Der Autor berichtet über
das Leben an der Universitat des 13. Jahrhunderts in Bezug auf die immer grös
ser werdende Rolle der zweí Bettlerorden, der Franzískaner und der Domini
kaner im Unlversítatsleben. - László Székely: Das Volk der Heiligen Hauser.
Eine Beschreibung der Volksfrömmigked.t der Székler in 'I'ranssylvanien die sich
um die Kirchen verwirklíchte. - ln seiner Artíkelseríe ..Priesterschicksal 80'"
prűsentíert Géza Síki den Piaristen Pater János Pogány den namhaften, inter
national bekannten Mathematiker gefolg:t von einern Artikel geschríeben von
János Pogány dem Titel: Neue ege im Mathematikunterricht. - Dezső Surányi: Wild
lebende Tiere in der Bibel, zweiter Teil eínes Essays von dem der erste Teil in
unserer Januar-Nummer veröffentlicht wurde. -Péter Erdő: Die Rolle der
Domkapitel im neuen Kirehenrecht nach dem II. Vatíkanischen Konzil. -

Nikolaus Nissiotis: Olyrnpísmus und Religion. Der Autor als Prásídent der
Internatíonalen Olympischen Akadernie besehaftigt sich mit der Vergangenheít
und mit der Gegenwart des Sportes. er ist gleichzeltig Professor der Relígíons
phylosophíe an der Theologischen- Fakultat der Universitat von Athen. Professor
Níssiotís gab auch ein Interview unserem Mítarbeiter János Beísinger über die
Fragen des Sportes und der Religion. Aus diesem Gesprách zitieren wir:

- Herr Professor, in ihrem Vortrag, gehalten an der 16. Session der Inter
nationalen Olympischen Akademie erwéihnten Sie auch die Frage der Siikula
risation. Vom Gesichtspunkt des "tatséichlich erlebten Lebens" wie beurteilen
Sie die Rolle des Atheismus? Kann es als Heilmittel für unsere alltéiglichen
Sünden, Lügen, Unterstellungen gelten?

- Ja, bestímmt. Der Atheismus ist ein Aufruf an das chrístentumr sollt
ihr euer Christsein neu übeedenkent Ich habe übrígens das Gefühl, dass die
Moral der östídchen Relágíonen rnanchmal ríchtíger ist, als die vorherrschende
christliche Gemeínmentalítat,

- Der in seiner Art religiöse Atheismus kann höchstens nur eine Station
zum Glauben bedeuten. Andererseits würde sich eine stoische Heldenhaftigkeit
an ihn knüpfen sowie bei einigen existentialistischen Denkerti. wie zum Beispiel
im Fali von Camus. '

- Ja, das stímmt so. Und auch das Beíspíel ist zutreffend, Und eben des
wegen muss die Theologie offen sein und am Dialog ausharren. Ich bin über
zeugt, dass die Trennung zwíschen Religion und Glauben nicht auírecht erhalten
bleiben kann. In díeser Híetsichf bin ich mit der protestanbischen Auffassung
nicht einverstanden.

- Herr Projessor scheinbar folgen Sie die geistige Entwicklung der "west
lichen Kirchen".

- ALs orthodoxer Christ karm ich ganz offen darüber spréchen. Für mích
existieren keíne "Kivchen". Bs gíbt nur eine Kirche. Wir, die wir uns schon seít
langem von Rom trennten, haben nie über die römisebe Kirche behauptet, dass
sie nicht die Ktrche ist. In dieser Hinsieht unterscheíden wir uns von den Pro
testanten. Wir bestreiten nur den Prírnat des Bíschofs von Rom. Der. Protestan
tísmus als Bewegung war sehr günstíg ínnerhalb der römisehen Kirche und ich
glaube, class er eine. gute Wirkung gehabt hat. Die kiatholische Kircheakzep-

<tlerte und verwirlclichte auch sehr vie! von diesel' Kritík, Die heutíge katho
lísche Theologie abel' - so meine ich - steht über jene des Protestantísmus,
Und der Protestantísmus als Kirche und als geístlíche Richtung zerstückelt sích
immer mehr, Andererseíts ist es wahr; dass sieh gíeíchzeitig auch ínnerhalb des
Kathollzismus mehrere Richtungen gebiIdet haben, abel' selbst Küng, der zwei
fellos sich seJtr stark dem Protestantismus al1ll1aherte. blieb ebenso katholisch
wie die anderen als katholisch geltenden Theologen.

Im Literaturteil eine Erzahlung von Károly Deák und Gedichte von Mihály
BaJázsovJcs, Sándor Tóth, Attila Buda, Márton Kalász, Valéria Koch und Chris
tine Busta.
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CONTENTS

The paper by Tibor Somlyóí Tóthgives an overall picture of aeademíc life
in the XlIIth century. - The artlele by László Székely: People of churches 
analyzes the spirítual life of Szélclers, their religíous cults and attitude in re
Iigion. - Richard Korzenszky wm1Jesabout the world view of young Attila Jó
zsef, relyíng on his poem: The Ant. - Gém Síki presents the mathematician.
János Pogány, Piarist professor of Internatíonal fame, in an interview. We elso
bríng an article by Professor Pogány on the new wavs in the educatíon of mat
hematics, - Sándor Bálímt deaís with a medíeval Hungarían Church parable
that has survived in Hungariari fo~k traddtion. - This number preserus the se
cond part of the study: Non-domestícated animals in the Bible, by Dezső Su
rányi (the first part was publíshed in our January number). - Péter &-dő

wrítes about the role of ehapters in the new Canon Law after Vatican II. - The
fiction paJ:'!t íncludes poems by Mihálly Balázsovits, Sándor Tóth, Attila Buda.
Márton Kalász, Valéría Koch .and Christine Busta (translated by Gábor HajnaL-

Mr. Nikolaus Nissiotís, Greek professor, President of the Intematáonaí Olympic
Academy that" deals wíth the íssues concemíng the past and preseat of sports,
gave our paper an íntervíew on questions of philosophy. psychology and the
theory of sports, The Professor lectures 0IIl relígíous philosophy at the Theolo
gical Faculty of the Athens Univer:siJty. Attached to the interview, you Und his
study: Religion and the olympic spirit, translated by J,ános Reísínger, Here are
some Passages of the íntervíew:

- In yourlectllre, Reldgiori and OJ.ympic Spmt, dellvered at the 16th ses
sion of the International Olympic Academy, you touched the questíon of secula
rísatíon. What is your opíníon of atheism, as an "example of life"? If íts effect
is considered in the right way, can it be an efficient remedy to our common
síns, deceptíons and Iíes?

- Moot certaínly, yes. Atheism is a eballenge to us, Christians callíng for
:reformu~ating our chrístaanísm. Otherwíse, I have the írnpression that the mo
J:aJs of the Eastern' religion are sometimes more autherrtic than present-day Chris
ttan tdeals.

- ReIi~ous atheísm can. of course be. however we may look at it, but a
station on the road towards faith. If not, it will be coupled with a concent of
stoícaí heroism, as is the case Wlith some exístencialíst thénkers, e. g. Camus.

- Yes, that's very true. And the example is appropriate. That's why the
ology has to be open, and keep 1;0 the díalogue, I am convinced that the sle

páration of religfon and faith cannot be maintained any Ionger. At this poínt,
I dísagree With the protestant view.

- YOU mean to say that you follow with abtentdon the spirituaJ develop
ment of western Churches?

- As Orthodox Christian, I can speak quíte frankly about it. I do nevér
speak of "Churches". The Church lJS one. We Ibroke away from Rome a long
time ago, yet, we have nevel' denled - like the Pretestans do - that the Ro
man Church is the Church. We only contest the pnimacy of the Bishop of Rome.
Protestantism as a movement was very salutary for the Roman Church. The
Catholic Church has leamt mueh of this lessori. Contemporary Catholic theology
is, 'in my opilIllion, superlor to the Protestant theology of this era, and Protes
tantism both as an íntellectual trend. and as a Church, is breakíng up. True
enough, in the mearutíme, there have emerged severaí dírections within Cat
holdelsm, too; but even Küng, who has certaínly gone a long way towards pro
testantísm, has remaíned Catholic, as much so as any other Catholic theolegian.
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Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül el
sőként említjük a Szántó MIklós szocíoiö
gus szerkesztésében megjelent Tanulmányok
az életmódról címü kötetet. Számunkra kü
lönösen érdekesek voltak Hanák Katalin
(Tömegkommunikáció és életmódminták),
Andorka Rudol! (A társadalmi mobilitás és
az életmód változásai az 1930-as évek óta),
Szalat Sándor (A családi élet rnínösége :
szerepelkülönülés és munkamegoszrás a csa
ládban) és Cseh-Szombathy László (Az öre
gek életmódja) tanulmányai.

Jacques Gernet Kina hétköznapjal a mon
1:01 hóditás előestéjén 1250-1276. címü rnun
kája a kor történeti, szocíojögtaí, kutturáus
és magatartásbell változásait tárja föl. Fog
lalkozik többek között a vallási élet és gon
dolkodás főbb [ellegzetességeível ls, megálla
prtva, hogy "Kina valójában a keresztény kor
kezdete óta tűrte, hogy lassan átitatódjék a
morális felelősség, az együttérzés és a meg
váltó Isten fogalmával. Mindezt a Nyugatról
a tengeren vagy Belső-Ázsián át karavanek
közvetltésével beáramló hatásoknak köszön
heti. Ez a hozzájárulás azonban lényegében
nem változtatta meg a kínai szellemet. Ne
hézség nélkül olvadt össze a bennszülött
szokásoklcal és hiedelmekkel, s a nagy val
lás, a buddhizmus, amelyből e gyarapodás
eredt, alkalmazkodott a kínai gondolkodás
mód követelményeihez." Másutt a következő

ket olvassuk: "A kínaiak erkölcsi és vallási
gondolatvilágába évszázadok folyamán telje
sen bellleszkedett buddhizmuson kívül a
XIII. századi Kinában viszonylag sok idegen
vallás tétezik. A nesztoríanízmus, ez a ke
resztény eretnekség, amely szerím Szüz Má
ria nem Istennek, hanem egy embernek az
anyja, Iránból szívárgott át Kinába a VII.
században. A X. században gyakorlatilag
eltünt, és csak a rnongol megszállás során
bukkant fel ismét. Mareo Polo panaszkodik,
hogy a kereszténység nagyon gyengén van
képviselve Hangcsouban. ..E:s oly sok em
ber számára -. írja - csak egyetlen nesz
toriánus templom van.« Ezt a templomot
1279-ben vagy 1280-ban alapították, a mon
gólole Dél-Kínába való letelepedése kezde
tén. Az ugyancsak Iránból jött manichelz
mus mlrrtha tartósabb és mélyebb sikert ért
volna cl, jóllehet hatása földrajzilag korlá
tozott volt. Amint említettük, a szungok
uralkortása alatt ez a vallás ínsptrátta a
forradalmi szektakat Fucsienben és Csöcsi
augban. Ezzel szemben a kínaiak által so
kúíg összetévesztett iszlámnak és judaizmus
nak Délkelet-Kínában láthatólag semmiféle
tényleges hatása nem volt. Egyik sem ter
jedt túl a nagy kínai kereskedelmi kikötők

ben élő kts idegen, zsidó és főképp muszlim
közösségeken."

A neves orvosprofesszor, Magyar Imre
Behrens doktor és társai címmel gyüjtötte
egybe irodalomról, zenéről. emberi kapcso
latokról, egészségünk gondjairól szóló irá
sait, eszmefuttatásait. Legszebb sorait a
muzsikáról és a muzsikához füződő élmé
nyeiről vetette papírra. Szabolcsi Bencéről,

a kiváló zenetudósról így emlékezik: "Pa
ter Seraphicus. Csak ez a név illik Szabolcs!
Beneére. Angyali egyéniség. Arcán a sze
lídség örök derűje, ajkán a szavak édessége,
fejében az ember értése és ismerete, és uj
jaiban a zenei kifejezés adománya. Leül a
zongorához, és magyaráz, mindegy, hogy kl
nek, Embereknek, akikben lángot gyújt."
A medikus kollégiumban tartott zenenépsze
rűsítő előadását pedig ezzel fejezi be: "Bi
zonyára sokan hallottak arról a híres és
hirhedt musícalról, amelyet a passiók mín
tájára Jézus Krisztus életéről és viselt dol
gairól. egyáltalában nem profán módon, de
a modern tánczene eszközeivel élve alkottak
(Andrew Lloyd Webber). A Jesus Christ
Superstar ennek a musicalnak a címe. Ne
kem ez a zene tetszik, és minél többször
hallgatom, annál jobban tetsztk, ltéljék meg,
hogy szörakoztatö zenéröi, könnyüzenéröí
vagy komoly zenéröt, müvészetröt vagy
giccsről van-e szö, l!:n magam nem tudom
megítélni,"

Masslmo Pallottlno Az etruszkok (Etrus
cotógía) címü nagyigényű munkája a tör
ténelem porondjáról letl1nt ókori nép törté
netével, társadalmi, müvészeü, vallási és
nyelvi értékeivel foglalkozik, amelyek mind
átszínezik az olasz hagyományt, a múlt je
lenségeit. Az etruszk vallás és a korakeresz
ténység kapcsolatát kutatva, a szerzö meg
állapítja, hogy "egy olyan kényes területen,
amilyen a vallási hiedelmeké és szartartá
soké, az eredeti vonások részleges megmá
sítása, meg nem értése és meghamisítása
nemcsak könnyü, hanem elkerülhetetlen is.
Ismerve némely szellemi vonásuk viszony
lagos hasonlóságát, egyes istenalakok egye
zését, a kultusz egy-egyaktusának rokon
ságát, nem lehet csodálkozni azon, hogy az
etruszk hagyományok, amelyekre a római
Irók vallási kérdésekben hivatkoztak, s
amelyeket keresztény egyházatyák (pl. Ar
nobius) hitvédő irataikban gyakran kívona
toltak, alkalomszerűen Idéztek, vagy beépí
tettele II maguk fejtegetéseibe, lényegesen el
változtatott formában jutottak el hozzánk.
Jellemző a világ teremtéséről szóló hagyo
mányesete; ez a Studa néven ismert közép
kori enciklopédia szeririt az etruszk mito
lógíában hat évezred alatt folyt le. Az el
beszélés rokonsága a világ keletkezésének
Biblia-beli előadásával nyilvánvaló; ez va
lószínűleg onnan ered, hogy a késő-római

kori irodalmi feldolgozásban összekevertek
etruszk és keresztény elemeket."



Schllpf1ln Aladár Móricz Zsigmondról (Szép
Irodalmi Könyvkiadó). Schöpflin Aladár a
század egyik legjelentékenyebb kritikusa
volt. Stílusa nem szárnyaló, kicsit mintha
idegen lett volna alkatát61 a Nyugat imp
resszionista kritikai mödszere, mégis az ő

mllködése segít talán leginkább elhelyezni a
század elején kibontakozó llj irodalmi tö
rekVéseket a kor irodalmi térképén. Annak
idején nagvszerü könyvben foglalta össze a
század magyar írodatmát. tanulmánvatnak
kisebb gylljteményét adta ki a Nyugat, majd
bő válogatás jelent meg tőle a felszabadulás
után. Most Réz Pál válogatta egybe Schöpf
linnek MórIczról készült kritikáit, portrélt,
emlékezéseit. Megtanulhatjuk tőle a rnüvek
elfogulatlan szemléletét, s ugyanakkor a jó
értelmében vett kritikusi elfogultság míben
létét is, hiszen jóformán életét szentelte kor
társai szolgálatának és megértetésének. né
miképpen a maga nem jelentéktelen irodalmi
mllködését is háttérbe szoritotta ezért. Való
igaz, amit a bevezető fejteget: azok a ge
nerációk, malyeknek nincsen kritikusuk,
sokkal nehezebben foglalják el az öket meg
illetó helyet az irodalmi köztudatban.
Schöpflin mintha csak érezte volna ezt:
pontos anatíztseívet, alapos mllelemzéseivel
szölgálatot vállalt, s közben észrevétlenül
nőtte ki magát a Gyulai Pál után követ
kező korszak mértékadó, nagy kritikusává.
Reméljük, hogy ezt a gylljteményt más ha
sonló antológiák is követik majd.

A Szépirodalmi Könyvkiadó okkal népsze
rű "Arcok és vallomások" sorozatában két
új könyv is megjelent. Lázár István az al
kotóereje teljében levő, halála percében új
müvéveí bírkozö örkény Istvánról írt, Szalay
Károly pedig Karinthy Ferencről. A két
alkotói pálya nemcsak a személyes vonzal
mak és közös célkitűzések okán érintkezik
egymással: míndkettö egy ha'llatlanul izgal
mas, ellentmondásokkal terhes, ugyanakkor
újra meg újra előrendülő korszak hiteles
tükörképe. S egyben bizonysága annak is,
hogy aki igazán korszerű eszközökkel feje
zi ki kora ellentmondásait és nagy emberi
kérdéseit, előbb-utóbb áttöri az anyanyelvi
ség szl1kebb határait, s helyet követel ma
gának a világirodalomban is. Különösen
örkény István hatalmas síkerü színdarabjai
példázzák ezt az igazságot. Mindkét könyv
igen gondos, aprólékos adatoló munkával
követi nyomon választott hősét, s hozzásegíti
az olvasot, hogy ne csak egy adott írói vi
lágot tekintsen át biztonsággal, hanem jól
tájékozódhassék az adott történelmi korszak-

,
Ara: 16 Ft

ban is. Kitllnően megválogatatott fotoanyag
csinál kedvet az olvasáshoz, s hozza sze
mélyes közelségünkbe mindkét írót.

•
KűLFöLDöN MEGJELENT, MAGYAR
NYELVű KÖNYVüJDONSAGOK:

J. Ratzinger: A mustármag reménye (Prugg
Verlag). A könyV a szó legjobb és legneme
sebb értelmében vett elmálkedéseket tartal
maz, melyek nagy segCtséget és sok ébresztő

ösztönzést nyl1jthatnak a lelkipásztOri mun
kában, de korunk nagykorl1vá vált világi
keresztényeit is ellgazithatják a míndenna
pokban. Az egyházi év folyamatába ágya
zott gondolatok a gyakorló kereszténYi élet
szinte minden fontos kérdését átfogják. Sok
helyütt önkrItikus, de míndíg felvillantja a
remény sugarát, és újra meg úrra a felelős

ségre figyelmeztet, arra, hogy a keresztény
egyházhoz nemcsak. úgy kell tartoznunk,
mint a nyáj egy tagjának, hanem mint érett,
megfontolt, döntésre kész és képes egyednek
is. Megrendítő és felemelő olvasmány. A
kötetet Űry Miklós szerkesztette, Jálics Kál
mánné és Sántha Máté fordította magyarra.

Weissmahr Béla: Bevezetés az Ismeretei
méietbe (Teológiai kislfönyvtár. Róma), A
sorozat egyik legérdekesebb könyvét Irta
a müncheni Filozófiai Főiskola professzora.
A hivő ember mínden korban igyekezett ön
magát és hitét mínét teljesebben megismerni,
erre kötelezte rendeltetése és aZ igazság
gal szemben való elkötelezettsége. Ennek
az Igénynek foglalata a teológia, amely _
mint a szerző írja - "mindig magába fog
lal valamilyen (néha persze alig tudatosított)
filozófiát". A filozófiai igény és megfontolá
sok különösen manapság igen jelentősek, hi
szen a párbeszéd folyamatában színte nélkü
lözhetetlen a filozófiai megatapozoetsag, Az
úgynevezett párbeszédnek ugyanis, ha ered
ményre igyekszik jutni, a felelt által közö
sen elfogadott kiindulópontról, az emberi ér
telem közegéből kel! kiindulnia. Természet
szerűen adódik e megfontolásból az a követ
keztetés, hogy mindenekelőtt azt kell kírnu
tatnunk, képes-e az emberi értelem az igaz
ság megismerésére. Weissmahr Béla ismeret
elméleti könyve azt a folyamatot járja vé
gig, melynek során az ember "megismeri"
Istent, s ezzel adottságának mintegy csúcs
pontjára érkezik. Az alapoktól kiindulva, a
folyamat leglényegesebb részeit ábrázolja pél
damutató szakszerűséggel és - ez filozófiai
müveknél ritkaságszámba menö érdeme 
áttekinthető, érthető fogalmi nyelvezettel.
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