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I.
„Művünk pusztán kétség”



Rainer Maria Rilke
IMAÓRÁK KÖNYVE
Részlet A szerzetesi élet könyvéből
A fordítást szeretettel küldi
Jelenits István ünnepére: Vörös István
Munkások vagyunk, inas, segéd, mester
téged épít, magas középhajó.
De néha jön egy komoly vándorember,
ezer léleknek egy szikra is elkel,
amit mond, nagy titok, nem tréfaszó.
Súlyos kalapács a kezünkben,
a létra lélekvesztő módon imbolyog,
ám egyszer némi fény a homlokunkra röppen,
állunk tőled jövő sugárözönben,
eszméletünk szeles tengerparton bolyong.
Kalapácsütések visszhangja zúg úgy,
hogy hullámként a hegyen átzuhan.
A szürkület se hagyja annyiban,
derengeni kezd belőled a kontúr.
Nagy vagy, Uram.
Olyan nagy vagy, hogy én nem is vagyok,
akkor se, ha melléd kell odalépnem.
Olyan borús vagy, hogy hiába ragyog
a léted peremén szegényke fényem.
A szándékod szökőár síkvidéken,
mögötte minden élő nap halott.



Keresésemben egymagas vagyok
veled, vállamig ér egy angyal:
sóvárgásom sápadt, alig magasztal,
szárnyát feléd nyújtja, föléd suhog.
De semmi kedve nincsen már repülni,
nem egy hold ő csupasz holdak között,
világokból elég neki a földi.
Szárnyát képzeld inkább mint lángözönt,
mellyel sötét pillantásod kivédi,
úgy igyekszik szándékodat bemérni,
szürke átkot szór-e szemöldököd.
Túl sok angyal képzel a fénybe téged,
a csillagokhoz koppan homlokuk,
ragyogásból nem jó tanulniuk.
Engem a rólad írt versem felébreszt,
és tudom, egy félrenézés elég lesz,
hogy ruhádat se érintse daluk.
Hisz csak vendége voltál az aranynak.
Hisz csak rájuk hagytad, vegyenek az
ékes imákba föl, ha az nekik vigasz,
kométák királya lehetsz, mi az
neked, a hitük sugarai megrohannak.
Most rendet raksz, ez az idő kihamvad.
Szád sötét, amivel engem hivatsz,
érzem ében érintését karodnak.



Ez volt a Michelangelók kora,
olvastam régi évkönyvekbe róla,
a férfié, ki létét szerteszórja,
nem éri be soha
könnyen megvalósíthatóval.
A férfié, ki mindig visszatér,
ha az idő az összegzéshez ér,
mielőtt végleg másfelé kilengne.
Azért jön, hogy teljes terhét cipelje,
s büszkesége szakadékába dobja.
Előtte élhettek még dalolva,
de őt már eltölti az élet árja,
mindent össze kell fogjon egy sugárba, –
csak az Isten marad kívül akaratán:
felkapja szerető utálatába,
elérhetetlensége neki nem talány.
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Kalász Márton
Tovább a kút
Jelenits Istvánnak
Hazatérés Istenhez a történelem –
tanítjuk néha még. Bárki, akár
romlanék benne, helyt is állt s megigazult,
arcunk visszfénye bíráin egy nap fönt látható. Bár végtelen,
máris végső nap fénye, amint hírül ránk szegik –
pillanatra s csak hosszan. Úgy lehet,
korok dühei könyörtelenek, körük akár kegybeliek,
rajtunk se rajtuk, s meddig: tagadd, viselem.
Aggott kövén kísérelnem, aszály csak bent, tovább a kút –
a víz hangja, épp jószavak visszhangja, épp csak elaludt.
„Azon járj, amelyik út leggyötrelmesebb”? Kétlem, világ,
művünk pusztán kétség s újra hit menthetné tovább –
a válasz, én más érkezéssel meg nem felelem.
Hazatérés Istenhez – más történelem.
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Tolnai Ottó
Eppur si muove
„Ha Hamvas kerékpárjának különb fejezetet szánunk, akkor Jelenits kerékpárja, kerékpározása is külön
fejezetet érdemelne. Mindenesetre már most idézzük őt:
Az Alföldön jól lehet kerékpározni… Még a kecskeméti diákokkal mentem el, hogy a történelmi Magyarországot bejárjuk. Kezdetben a Felvidékre utaztunk, majd később Lengyelországba, Czestochowába, Krakkóba is
átmentünk… Megszerettem a kirándulásnak ezt a műfaját. Nemcsak a történelmi emlékekhez és a természethez,
hanem az emberekhez is közel kerültünk. Egy pohár vízért be kell kopogni valahová. Ha esik az eső, akkor be
kell kéredzkedni.
Fontos ez a pohár víz. Talán éppen itt kellene nekünk is megállnunk. Ahogyan a kerékpározó valahol megáll. A fához, póznához támasztja kerékpárját. És bekopog egy pohár vízért. Bekopogni egy pohár vízért.
Fontos ez a pohár víz, ez a kopogás, mint majd meglátjuk, fontos lesz ez az eső is. Ahogyan a kerékpározó
a zápor közeledtére a fához, póznához támasztja kerékpárját és bekéredzkedik. Aztán Jelenits a Rómába
való zarándokutakról mesél.
Találtunk egy olyan utat, amely gyalogosok és kerékpárosok számára is alkalmas, mert nem kell meredek hegyekre
felmászni. Többnyire úgy mentünk, hogy szlovénián, esetleg Horvátország egy darabján keresztül Triesztig. Aztán az Adria partján egészen Róma magasságáig. Az Appenineken kerestünk átjárást. Ez azt jelentette, hogy ha
a jelenlegi magyar határtól, Nagykanizsától vagy Letenyéről elindultunk, akkor két hét alatt értünk el Rómába.
Oda Eljött egy másik csoport vonattal. Együtt voltunk egy hétig, megnéztük a várost. Kerékpárral jött vissza az,
aki vonattal ment le, és vonattal az, aki odáig kerékpározott. Így a kerékpárok szállításáért nem kellett költséget
fizetni. Egy gyerek így három hét alatt tette meg az utat. Azt tapasztalom, hogy ezt az utat, amit mi akkor kialakítottunk, azóta is járják fiatal piaristák. Akik akkor eljöttek velem, mint növendékek, most újabb csoportokat visznek. Hat alkalommal voltam így Rómában. Elmúltam már hatvanéves, amikor utoljára megtettem ezt az utat.
A minap az egyik kis palicsi étterem teraszán furcsamód ismerősen, jóllehet abszolút egyedülállóan csillantak meg egy szemüveg lencséi. A fürdőhely persze éppen egy olyan hely, megfigyelő állomás, ahol sokféleképpen emelik a nap felé fejüket az emberek, sokféleképpen csillantják szemüvegeiket, ám nekem azonnal
ismerősnek tűnt, valami boldog nyugtalanság vett rajtam erőt, mármint, hogy valaki éppen így, ilyen nálunk
szokatlan módon gyűjti fókuszba a fényt… Feleségem nem értette, mi van velem. Nézd, mondottam akkor,
Jelenits István az ott az asztalfőn, diákjai között! Jól hallhattuk finom, ám mégis igen határozott szavait:
egy anekdotát mondott el a terem burájáról, majd egy kis könyvet vett elő zakója zsebéből, és felolvasott.
Ilyen még nem történt, hogy egy nyüzsgő, soknyelvű palicsi kávéház teraszán könyvből olvassanak föl, áhí-
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tatos irodalomórát tartsanak, hacsak nem az én szövegeimben, könyveimben, igen, hacsak, ha nem az én
hőseim, infaustusaim… A felolvasott fejezetben is vasárnap volt Szabadkán, mint akkor éppen. Felismertem, Szabó Zoltán Szerelmes földrajzának Szabadka-fejezetét olvasta Jelenits István… Aztán egyik diákja,
a pilisborosjenői Dér Aszja leleplezte inkognitónkat, asztalunkhoz jött. Üdvözöltem Jelenits Istvánt, lekezeltünk. Kezének szorítása sokkal erősebb volt, sokkal szikárabb, mint szelíd lényéből következtettem.
Meghívtuk magunkhoz őket, hogy aztán a mi teraszunkon folytassuk azt az áhítatos irodalomórát…
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Mártonffy Marcell
Az örök táv és más töredékek
(részlet)
Rómába biciklizni leginkább zarándoklathoz hasonló, gondolta tétován Pellegrino testvér, legalábbis úgy
emlékszik, tétován bár, de ezt gondolta, mindenesetre joggal gondolhatta volna az ellenkezőjét: hogy zarándokolni ahhoz hasonló, ahogy Rómába biciklizik az ember. Már mögötte voltak a nagy kalandok, amikor
felkeresték barátai: egy művészházaspár, átváltozóban. Mivé átváltozóban, merre indulóban? Azért jöttek,
hogy meggyőzzék. Felajzott monológjukat nem szakíthatták meg a testvér közbevetései. Pellegrino az idő
tájt szerzetesként élt, egy példázatban lakott: a hegyre épült városban, Szent Márton pannóniai magaslatán,
amelyet sokan keresnek fel, és amelynek lakói hivatásuk és hivataluk szerint birtokolják a felkereshetőség
erényét. Vannak, akik eredendően, mert, miként Kafka utal az eshetőségre, maguk is példázattá lettek, némelyek viszont származtatott módon, szerzett joggal, mert a hely kiváltságában részesedve mintegy beleesnek a felkereshetőség kategóriájába, s ha mégsem tartja meg őket a hely és szelleme, a részesedés megszűntével kiesnek belőle, mint utóbb Pellegrino is. Barátai zarándokútról tértek vissza, s nyomban felkeresték a
hegyen, hogy szabados vallásosságát Istennek tetszőbb (ahogy ők szerették volna), fanatikus (ahogy ő latolgatta vendégei viselkedését, amire a monológ szakaszai időt adtak) vallásossággá térítsék. Egy dél-keleteurópai kegyhely nevét ismételgették, mely zarándokkörökben csodás Mária-jelenéseiről ismert, s hogy el
kell mennie oda. Hallottam róla, mondta a testvér. Idegenkedett a magánkinyilatkoztatások tömeges kultuszától, de fenntartásait tapintatosan fogalmazta meg. Vendégei a szemére vetették, hogy idegenkedésével az
eleven passió épp e sajátos környezetben megszerezhető élményétől fosztja meg magát. Lelkesültségük nem
töltötte el irigységgel, igyekezett azonban kifejezésre juttatni – utólag belátta: nem őszintén, de a társalgás
melankóliájához hűen, s mert hogyan is lett volna oka a személyük iránti megbecsülés visszavonására; végső
soron pedig az aggódásával együtt növekvő tisztelet jegyében –: nem kételkedik az út áldásában, örül, hogy
boldogok. A kitartó és egyre kínosabb győzködéssel szemben erőtlennek bizonyultak érvei: hogy első a
Szentföld; hogy zarándokhelyen lakik, miért kívánna többet; hogy a hívő útja belső út, s hogy a szerzetes a
cella magányában találhat rá; hogy kinek-kinek saját zarándokhelyei vannak, nem beszélve sorsszerű, kötelező vagy kényszerű, tragikus zarándoklatainkról; gondoljanak ezenfölül a zarándoklatra mint határtalan
metaforára.
Látogatói egyre ingerültebben sajnálkoztak, mert Pellegrino testvérnek azt kellett volna felelnie: holnap
indulok. Ám az ő szándéka nem ébredt fel, és amazok tartalékai is elfogytak. Korábban tőlük kapta biciklitáskáját. Az Őrségben, a Tiszaháton használták, egyszer épp nem volt rá szükségük. Róma után is nála
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maradt, évekig hanyagságból, sohasem kérték vissza. Akkor lopta el, amikor nem gondolt rá, de szótlanul
kimondta: minek nekik?
*
Rómába biciklizni irodalmi műalkotáshoz hasonló, számtalan kínálkozó párhuzam okán: a keréknyom, ha
úgy tetszik, beíródása (az út porába?); a gép mint surrogó emlékezet-médium; történetek epikus bősége,
mely arányosan egészülhet ki a pedálozás ingerszegény periódusaiban előtérbe nyomuló, bonyolult tudati
jelenségek rekonstrukciójával, vagy amelyet szertelenné fokozhat a zümmögő semmiben elhaló nyelv teremtőerejének újjáéledése; a metaforává átváltozó látványok és látványtöredékek, a felötlő képek lírai tömöríthetősége, sorrendjük tetszőlegessége, az esély kapcsolataik megszervezésére, számtalan képzet társítására;
a nyugodt narrációt idéző tempó, amely a biciklis hagyomány alaprétegét képező tudás szerint a motorizált
járművekéhez képest úgyszólván gyalogos, a gyalogosokéhoz képest reményt keltőn szapora előrehaladást
biztosít, s távoli célokat tesz nem varázstalan könnyedséggel, de nem is emberfeletti nehézségek árán elérhetővé. (Rómába először vonaton kell menni, nem repülővel, figyelmeztetett világot járt unokabátyám, amikor először készültem oda. A magasabb fokozat a kerékpár, a gyalogos erőfeszítés zavarba ejtő szélsőség,
fűzöm hozzá évek múltán.) Irodalmi műalkotáshoz teszi hasonlatossá a Rómába vezető bicikliutat a tájról
tájra szövődő, kényelmesen terjedő kulturális textus – Velence a Velence-ábrázolásokat ábrázoló Velence,
Assisi a legendás életrajz és Giotto Assisije, Gubbio egyebek közt Szerb Antal Gubbiója, Róma kié? –,
valamint a szívós munkával felépülő teljesség, melynek illúzióját a megérkezés adja, ezúttal a boszorkányos
magabiztossággal lefuttatott zárófejezet, amelyben elcsigázott hőseink megpillantják az örök kupolákat, és
amelyben az ismeretlen elővárostól a San Giovanni in Lateranóig vaktában, ám tévedhetetlenül, szélsebesen és kurjongatva, egyirányú utcákra és megrökönyödött rendőrökre fittyet hányva jut el a diadalmas raj.
„A biciklizés, amint írja önmagát”, hozakodhatnám a parafrázissal, a nyilvánvaló különbséget leplezendő:
mintha a biciklis utazó biciklivel írt remekmű szerzője volna. Eposszá a diákjaival Rómát ezen a módon
hatszor – tudtam meg Tolnai Ottótól – megjárt Jelenits István Túra Csepelje (?) írta; ő maga – mondja
Ottó – valamivel hatvan után letette a gépet és beszámolójában a tényekre szorítkozik: útvonal, időtartam,
a szervezés néhány részlete. Milyen szép volna, sóhajtom, ha készülne valahol egy biciklis antológia*, sok
irodalmi biciklistával, akik jubileumi születésnapja táján kimondva-kimondatlanul előtte is lerónának egy
tiszteletkört.

* Vö. Műhely 2007, különszám: „Bicikli”.
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Zsávolya Zoltán
Lebomló nyaraló
Jelenits István vándorló alakjának az időben
(75. születésnapján)

					

„Fénygerendák közt év honolt”, és nem is egy, de több -tized.
 Századnyi temporál-távolság dúlta, dongák feszültek hőn bele,
vagy közte; boltozatosság helyett. Foghíjasan, kísértetest
állt ott (?), s mikor az árnyéktalan dél megjött, eltűnt a semmibe
pár pillanatra... Majd kastélyromokkal elkeverve – mint álmodta rég
azt nagypapa –, állt elő újólag a képe („szuroksötétes fényezet”).
Így mondta grószfater; s hogy látta mindezt, bőven elhiszem. De ám
csak neki egyedűl. Mert mások is, izé… – Ő „mintajául” tette be,
sokszor, fényi gépébe; aztán magnézium-lapként húzgálta elő;
takart, nagy dobozából (hej, obskurancia!): repült (a kismadár).
És mégis! „Pénzeért” hogy felhúzatta, aligha sejditette, mint hasonlit az
óriás ködbagolyvár saját villájára. Bár… „De lehet-é hát ennyire?!”
Annál is inkább baj volt ám, hogy marhán visszatért a „helyszíne”
neki, mert e ház útvesztő lett egynehány tucatnyi négyzetméteren;
humanus lépték tervileg, s korántsem az: emberfeletti tér
sokkalta inkább. (Groszi bolyongott mellette tovább a meredek
hegyoldalak símább földútjain, mint azelőtt. Akárha önnön iskolája járná át; s mi történik?: tényleg leledzett arra egy szép szerzetestanár!)
*
Mindannyian fogorvosok vagyunk mi, én, apám; a nagyapám
még, mondjuk, nem – lehetne talán tiszteletbeli, ekként hiszem:
 Szakállas Báró vallatószobáiban, a „folyók városának” mélyein;
nyújtott hegyű fúrók vércsatornáin Ínyes Mester (vájmunkadarab)…
( Jól kereső, ámde szerény, szolídas öntudattal áldott csendes emberek
volnánk különben tényleg. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Tatánka is.)
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Ezt mások nem hiszik. Nekik, bizonnyal nem jött szembe még
e „Koporsóhegy” szőlőskertjein, fess rétjein meg parlagfüves szérüin
(földutak folytatásain, ha úgy tetszik, hisz tetszeni bizonyosan
tudó tájon – ha más nem is!), tehát még nem „közelgte” őket őszi éj
visszhangos, páracseppekkel felékesített erdőközség-labirintján emez bölény, hogy azt gondolták róla: ők maguk! (mivel rokon).
Hol ők maguk: egy önpokol. S hogy mások, mégis, mik, azt nem tudom.
 Nem is sejtem, és nincs rá semmi hipotézisem, hacsak nem úgy,
hogy enyhitette a galambfehér hajú, határozott és fínom arcú lény:
a mondott szerzetestanár (ha néha felkereste, elzarándokolt
hozzá) e belviszonyt; a bolyongást a furcsa házig s vissza fenn, a tetőn –
egyszóval mindent. (Bár „csak” szerzetét és iskoláját képviselte arratájt.)
*
Egész wasistdas ez, ha belegondolok. S ha több nem is. Habár
mi is a több s minél? Az valami tán, hogy szobát rakol
garázs tetejire, a pinceelőteret pedig megnagyobbítod?
De kétszeresen ám! Habarcsban nyomsz bazalttéglát bazalttégláig el
ezerszer, tízezerszer, s már hallnak hívod, neve terasz; a végtelen
hátul-fent illetőleg lent-elöl; itten bejáratílag s napfogóan megjelen(?).
Kérdezem ezt!, mert ez apám. Mert ő a „többiek” – tetszik már érteni?!
lényegileg nem több és kevesebb: bőszült kontrasztmodul
hozzánk, a nagyfaterral; a szerzés és építés eszes mérnöke. Míg
én, hitemre!, s úgy bizony!, mint Th(é) Mann-nál Hanno, a dekadens,
kis művészsarj vagyok, inkább. Arról meg mint beszéljek, ha beszélek is úgy rejtjelest és folyvást: fúrónak másik oldalán állt a Groszi…?!
Gyónását kihallgatva tudtam meg, és jelzem csendben, akkortájt esett
le az első cserép a nyaralóról, melynek „jó gazdája” ma sem vagyok.
 Apróságok, ó, már bocsánat!, nem mozgatnak. Dús képeslapjai
vitorlásoknak sem: azóta szürkefeketén fekszenek el vizualiter. –
Kerékpározom, mint a szerzetestanár; stólát és bűnt ha letesz az ember,
már nem „bolyong”, hord penitenciát, mint mi: „Tekerjetek Égbe ezerrel!”
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Boldizsár Ildikó
Hogyan szerzett vizet a kiszáradt kút?
Jelenits István 75. születésnapjára
Egyszer volt, hol nem volt, nem is messze innen volt, volt egyszer egy kút. A mező közepén álldogált egymagában, de soha nem volt egyedül. Hajnalban a csorda kolompolása ébresztette, a bivalyok érkeztek hozzá
vízért. Aztán sorra jöttek a többiek is. Az őzek és a szarvasok kimerészkedtek az erdőből, hogy a kútnál
ők is a szomjukat oltsák, és hamarosan a vaddisznók is megérkeztek vadmalacaikkal. A kút örvendezve
várta őket, és büszke volt rá, hogy ilyen sok teremtményt jól tart a vizével. Szívesen hallgatta, mit beszélnek
körülötte az állatok, és hogyan nevelik a vaddisznók az egymást lökdöső vadmalacokat. Olykor egy-egy
vándor is megállt mellette, ivott a vizéből, majd hátát a kútnak döntve megpihent. A madarak is mindennap
felkeresték, felröppentek a kút szélére, és elmesélték neki, hol jártak, mit láttak. A kút azonban nem szólt
senkihez, csak állt a mező közepén és mosolygott.
Egyszer az egyik kismadár egy magocskával a csőrében röppent a kútra, s amikor kinyitotta a csőrét, hogy
köszönjön, a mag kihullott a csőréből, és a kút mellé esett. A madárka hiába kereste a magot egész nap, sehol
sem találta. Nem is találhatta, mert ahogy a mag lepottyant, jó mélyre fúrta magát a földben. Ott éldegélt,
ott növekedett egy ideig, majd egyszer csak kidugta a fejét a földből egy icipici ág. Az ág nőtt, növekedett,
kicsi fává serdült, majd ahogy múltak az évek, óriási tölgyfa lett belőle. Attól kezdve a vándorok már nem
a kútnak támasztották a hátukat, hanem a fa törzsének, és a madarak a kút széle helyett a lombkoronában
húzták meg magukat. De a kút nem szomorkodott emiatt, szilárdan állt a helyén, a mező középen, és csak
mosolygott és mosolygott.
A tölgyfa sosem beszélgetett a kúttal, éldegéltek egymás mellett szótlanul. A kút nem akarta beszéddel
zavarni a fát, de sokat gyönyörködött benne, mert ahogy a tölgy egyre szebb, egyre terebélyesebb lett, a kútnak is egyre több jutott az árnyékából. A tölgyfa tisztelte a kutat azért, hogy mindenkit meg tud itatni, s jól
tudta, hogy a kút vize nélkül az ő élete sem tartana sokáig: elsatnyulna, kiszáradna, lombját vesztené.
Történt azonban egyszer, hogy a kút úgy érezte, kevesebb vize van, mint amennyi az előző nap volt. Egy
pillanatra megijedt, de aztán megnyugodott, mert látta, hogy ennyi víz is elég a szomjazóknak. Ám a víz
másnap megint kevesebb lett, harmadnap még kevesebb, aztán még kevesebb és egyre kevesebb… A tizedik
napon aztán a kút arra ébredt, hogy már egyetlen csöpp vize sincs.
– Jaj, mi lesz most a bivalyokkal, az őzekkel, a szarvasokkal, a vaddisznókkal meg a vadmalacokkal? Mi lesz
most a vándorokkal? – jajdult fel hirtelen.
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– És mi lesz velem? – nyögte mellette a tölgyfa.
– Veled? – csodálkozott a kút. – Miért, mi történt veled?
– Nekem is te adsz inni, én is a te vizedből táplálkozom. Ha te kiszáradsz, én is elpusztulok.
A kút meglepődött. Azt tudta, hogy az állatok az ő vizéből táplálkoznak, no de hogy a hatalmas tölgyfa is?
Ezt igazán nem gondolta volna. Ám hiába törte a fejét, elképzelni sem tudta, hová tűnt belőle a víz, igaz,
azon sem gondolkodott még soha, hogy eddig honnan volt benne oly bőségesen.
– Nem tudom, mi történhetett – töprengett hangosan a kút. – Egyszer csak elapadt a vizem, és igazán nem
tudom, mit is tehetnék most.
A tölgyfa gondolkodóba esett. Amennyire tudta, kinyújtóztatta a törzsét, és körülnézett a vidéken. Hatalmas mezőt látott maga előtt fákkal és virágokkal borítva, de hiába fordult jobbra, hiába fordult balra, folyónak vagy pataknak nyomát sem látta. Akkor feltekintett az égre és esőfelhőket keresett, hátha azok hoznak
majd a kútnak vizet. De hétágra sütött a Nap, erősen perzselte a tölgyfa kíváncsiskodó leveleit, így a tölgyfa
jobbnak látta, ha nem nyújtózik tovább.
– Egyetlen folyót vagy patakot sem látok errefelé – hajolt le a kúthoz. – És egyetlen esőfelhő sincs az égen.
– Akkor ez azt jelenti, hogy bizonyára hamarosan meghalok – gondolta a kút, és sajnálni kezdte az őzeket,
a szarvasokat, a bivalyokat, a vaddisznókat és a vándorokat.
A tölgyfa mintha kitalálta volna a kút gondolatát, így szólt hozzá:
– Meg kell találnod a vizeket. Ha azok nem jönnek el hozzád, neked kell értük menned.
A kút nagyot nevetett a tölgyfa ötletén.
– De hiszen én nem tudok járni! – kacagott.
– Dehogyisnem! – zörögték a tölgyfa ágai.
– Száz éve állok már ezen a mezőn, de még soha egyetlen lépést se tettem! Hogyan is tudhatna járni egy
kút?
– Egyszerűen – felelte a tölgyfa. – Nem előre meg hátrafelé kell menned, úgy, ahogy a vándorok meg az
állatok teszik, és nem is felfelé, ahogy a madarak. Egy kút csak kút módjára járhat.
– Kút módjára? – csodálkozott a kút. – Hát azt meg hogyan kell csinálni?
– Mi sem könnyebb annál! – nevetett a tölgyfa. – A kutak csak lefelé tudnak járni. Ahhoz, hogy vizet találj,
neked is mélyebbre kell ereszkedned.
A kút elgondolkodott. Nem bízott a tölgyfa ötletében, hiszen sosem hallott még járkáló kutakról, de amikor másnap hajnalban meglátta a vizet hiába kereső őzek szomorú szemét, nagy elhatározásra jutott.
– Megpróbálom – mondta a tölgyfának. – Hogyan kezdjek hozzá?
– Először is meg kell tanulnod nyújtózkodni – magyarázta a tölgyfa. – Nézd meg, én hogyan csinálom.
Azzal a tölgyfa kiegyenesítette törzsét, megigazgatta ágait, és elkezdett nyújtózkodni az ég felé. Legfölső
ágait olyan magasra emelte, hogy a kút el sem látott odáig.
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– Ugyanezt kell neked is csinálni – kiabált le föntről a tölgyfa. – Azzal a különbséggel, hogy neked lefelé kell
megnyújtanod magad. Meglátod, sikerülni fog!
A kút nagyon szerette volna, ha a tölgyfának igaza van, ezért nekikészülődött a feladatnak. Megigazgatta
száz éves köveit, gondolatban megsimogatta az oldalán megbújó mohákat és apró élőlényeket, majd odasúgta nekik:
– Kapaszkodjatok belém erősen! Indulunk!
Azzal elkezdte nyújtóztatni a tagjait. Csak úgy recsegtek-ropogtak a kövek, ahogy a kút megpróbált mélyebbre jutni. Dübörgött a föld, egy pillanatra még a tölgyfa is kibillent egyensúlyából. De hiába volt minden
igyekezet, a kút csak egy kicsivel tudott mélyebbre kerülni.
– Nem sikerült – mondta fának.
– Próbáld meg újra – biztatta őt a fa –, most csináld sokkal erősebben!
A kút megpróbálta. Összeszedte minden erejét, de hiába. Úgy kiszáradt már alatta föld, hogy még csákánnyal sem lehetett volna fellazítani.
– Nem tudom megcsinálni, bármennyire akarom – mondta végül a tölgyfának. – Túl öreg vagyok már
ehhez.
A tölgyfa belátta, hogy a feladat meghaladja kút erejét. Hogyan is tudna egy százéves kút megtanulni járni!
– Ne sírj! – vigasztalta a fa a kutat. – Majd kitalálunk valami mást.
És a tölgyfa gondolkodott és gondolkodott. Gondolkodott egy napig, de nem jutott eszébe semmi. Gondolkodott két napig, de még mindig semmi ötlete nem volt. A harmadik napon azonban felkiáltott:
– Megvan! Ha te nem tudsz elmenni a vizekért, majd elmegyek én értük.
A kút értetlenkedve nézett a tölgyfára.
– Hogyan? Járkáló tölgyfákról sem igen hallottam még!
– Nem is hallhattál. Ámbár a legöregebb fák azt mesélik, hogy egyszer egy fenyőfa megtanult járni, de annyi
baja lett belőle, hogy inkább abbahagyta a jövés-menést. Azt hiszem, az lehetett vele a baj, hogy ő is a vándorok
módjára képzelte el a lépegetést. Pedig megtalálhatta volna mindazt, amit keres, ha fa módjára teszi ugyanezt!
– Fa módjára? – csodálkozott a kút. – Hogyan lehet fa módjára járkálni?
– Éppúgy, mint kút módjára – jelentette ki a fa. – Nem előre és hátra, jobbra és balra kell elindulni, hanem
lefelé és fölfelé. De arra gondoltam, hogy ha kicsit abbahagyom a fölfelé nyújtózkodást, és ehelyett a gyökereimmel fogok elindulni, talán bejárhatom a föld alatti birodalmakat, és megtalálhatom az elveszett vizeket.
A kútnak tetszett az ötlet.
– És nem fogsz félni a föld alatt? – kérdezte.
A tölgyfa elmosolyodott.
– Majd arra gondolok, hogy az ágaim és a leveleim, no meg a törzsem is, a föld felett vannak, és a Nap fényével etetnek engem. Meg arra – nézett gyöngéden a kútra –, hogy te visszavársz engem a vizekkel együtt.
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Mindketten elhallgattak. A kút azért, mert kaparta valami a torkát, a fa pedig azért, mert máris elkezdte a
készülődést. Tudta, ahhoz, hogy sikerrel járjon, néhány napra meg kell változtatnia a rendet: nem a gyökereknek kell táplálniuk a fa többi részét, hanem a törzsnek, az ágaknak és a leveleknek a gyökereket, hogy
azok minél messzebbre juthassanak. Igaz, így néhány napig nem fog majd nőni, de mi ez ahhoz képest, hogy
talán visszaszerezheti a kútnak a vizeket!
Amikor feljött a Nap, a tölgyfa megkezdte vándorútját. Törzsét szilárdan a földhöz szorította, és elkezdte
nyújtani a gyökereit. És anélkül, hogy megmozdultak volna, vele tartottak az ágak és a levelek is, együtt
keresték az elveszett vizeket.
Sokáig barangolt a tölgyfa a föld mélyén, de nem félt és nem is tévedt el. Az ötödik napon azonban megállította
valami, és hiába erőlködött, nem tudott tovább haladni, gyökerei minduntalan beleakadtak valamibe.A fa szemügyre vette az akadályt. Egy hatalmas kő feküdt előtte. A tölgy mindent megértett. Rájött, hogy a kő nemcsak
az ő útját zárja el, hanem a vizekét is. Bizony, a kő nem engedte a kúthoz a föld alatti patakokat és csermelyeket!
– Te zártad el a kúthoz vezető utat? – támadt a kőre a tölgyfa.
– Miféle kúthoz vezető utat? – lepődött meg a kő. – Én csak ideestem egy napon, és soha semmiféle kútról
nem hallottam.
Ekkor a tölgyfa elmesélte a kőnek, hogy áll a mező közepén egy százéves kút, akinek egyik napról a másikra
kiszáradt a vize, s most nem tud inni adni sem az őzeknek, sem a szarvasoknak, és a vaddisznók meg a
vándorok is szomjasak maradnak. Nem is beszélve a fákról!
A kő elszomorodott.
– Nahát, nem is tudtam, hogy ennyi bajt okoztam! És igazán szívesen elgurulnék innen, hogy a kút újra
kapjon vizet, csak az a baj, hogy nem tudok.
A tölgyfa felsóhajtott:
– Milyen jó, hogy nem egy gonosz kő zárta el az utat, aki merő rossz akaratból tartja vissza a vizeket – gondolta, és a kőhöz fordult.
– Ha segítek neked, arrébb gurulsz? – kérdezte.
A kő boldogan beleegyezett. Akkor a tölgyfa gyökerei körbefonták a követ, és jó erősen megszorították. A
kő is belekapaszkodott a gyökerekbe. Vártak néhány pillanatig – közben a kútra meg a szomjazókra gondoltak –, majd a tölgyfa megragadta a követ, és arrébb lódította.
Abban a pillanatban, ahogy a kő elkerült a helyéről, a vizek hangos zubogással megindultak a kút felé, és
folytak, folytak rendületlenül. Most már semmi nem állta útjukat. Akkor a tölgyfa megköszönte a kőnek a
segítséget, és ő is elindult hazafelé.
Mire a mezőre ért, a kút már megtelt vízzel, és éppúgy mosolygott, mint régen. Hamarosan megjelentek
körülötte a bivalyok, az őzek, a szarvasok, a vaddisznók és a vándorok. És többé nem maradhatott senki
szomjas azon a mezőn, ahol egy tölgyfa őrizte a vizeket.
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Olsvay Csaba: Öt pársoros
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Németh Attila
Érintkezések,
amelyekről olyasféléket gondolhatunk, hogy...
disztimot:
Schnackenburg Lubac Osten-Sacken Schöckel Alonso
Conzel-, Bult-, Linde-, Lietz-, Cull-, Kaes’- s Jungmann
Uraim,

„Uram, Istenem,

Önöké minden vers, ének, zsoltár,

Tiéd az éjszaka és tiéd a nappal,

kezük ügyében a Biblia, Berzsenyi, Pilinszky: az egész világ.
Kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Meghívom figyelmüket és fegyelmüket:
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,
világoljanak!
a Világosság fia!
Öröm együtt szépíthetni Önökkel földünket.
Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is.
Legyen munkálkodásunk áldássá,
Légy mindig jó hozzám,
hogy az irgalom égboltja borulhasson minden ember fölé!
és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem!
Ha tudnak, jöjjenek velem, és ha bírnak, lelkesítsenek!
Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel!
A leleményes jóság és a felszabadult örvendezés lakjék köztünk,
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,
hogy szeretetünk eget, földet betölthessen. Amen.
és szeretni akarlak téged, Uram. Amen.”
„Hát ez nagyszerű!”
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II.
A műértés öröme
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Bazsányi Sándor
Jelenits, a műértő
Az idősebb Pieter Bruegel Művész és műértő című képéről egy ideje, jó ideje, már mindig Jelenits jut
eszembe. Olykor még az is előfordul, hogy Jelenitsről jut eszembe a Bruegel-kép jobb oldalán álló, pontosabban a kép terébe jobbról belógó figura.
A kép hivatalos hőse, a művész a műértőtől elfordulva, ecsetjével a kezében, feszülten figyel valamire,
illetve gondol vagy igyekszik elgondolni valamit. A műértő mintegy a művész válla fölött tekint a művészen túlra. Jellegzetes profiljával, enyhén elnyílt szájával, az emblematikus körszemüveg mögötti fürkész
tekintetével erősen meghatározza a képet, hiszen nem tudjuk nem az ő előterében, nélküle értelmezni a
művész figuráját. Vagy még inkább azt a valamit, a készülő képet, a műalkotást, amire a művész tevékenysége irányul.
Persze mindkét figura karikaturisztikus, túlzó a maga módján: a művész torzonborz és megszállott, a
műértő sima és visszahúzódó. A művészethez való viszonyulás két jellegzetes, sőt közhelyes archetípusa.
A tagolatlannak tűnő szenvedélyes alkotás és a szenvtelennek tűnő taglaló ítélet két pólusa. Mely pólusok
ilyen vegytisztán, ennyire egymástól elkülönülve természetesen nem létezhetnek a valóságban. Csak a művészetben. A kettő művi elkülönítése eredményezi a Bruegel-kép parodisztikus voltát. Ahogyan a művész
önmagát láttatja, és ahogyan a műértő önmagát láthatja.
A ránk vonatkozó paródia fel- és elismerése, elfogadása során, az önmagunkon való nevetés képességének megmozgatása révén válhat csak a paródia tárgya (jómagunk) tiszteletreméltóvá – jó esetben.
Hiszen a paródia végső soron önismeretre, alázatra nevel – jó esetben. Ha egy műértő (függetlenül attól,
hogy körszemüveget visel-e vagy sem) saját magára ismer Bruegel szemüveges műértőjében – miközben
persze szelíden elmosolyodik a borzas hajú, szakállas művészen –, azt elsősorban a kép ábrázolt világában jelen nem lévő, ámde azt mégis meghatározó műalkotás fényében teszi. A mindenkori műalkotás
minél mélyebb megértésének igényével. A minket alázatra nevelő műalkotáshoz képest tényleg másodlagosak mindazok a (nyilvánvaló) külső és (sejthető) belső tulajdonságok, amelyek a két tipizált figurát
jellemzik. Noha mindkettőjüket az őket faszcináló műalkotás nélkül látjuk; és részben talán ezért is
karikaturisztikus az ábrázolás. Hogy esetlenségük, csonkaságuk utaljon a teljesre, a maradandóra. Ráadásul a műértő félig ki is lóg a képből. Vagy félig belóg a képbe. Ahogy tetszik.
Jelenits jellegzetes profilja és emblematikus körszemüvege számomra a műértés alázatos örömét jelenti.
Nem tudom nem így nézni az általa elemzett vagy említett műalkotásokat. Nem tudom nem ezt a tiszta
minőséget látni Bruegel komikus beállítású képén sem.

27

Pieter Bruegel: Művész és műértő
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Bognár Zsuzsa
Korrespondenciák Jelenits István
Pilinszky-értelmezéseinek ürügyén
A Vigília 1990. áprilisi számában megjelent egy terjedelmesebb önéletrajz a hatvan felé közeledő Jelenits
Istvántól. Az Interjú helyett című írás tárgyszerűen rögzíti az elmúlt évtizedek főbb történéseit, röviden elidőzik a pálya legfontosabb állomásainál. A visszaemlékezések hangvétele érezhetően átmelegszik, amikor
az önéletrajzíró a diáktanítványokkal közös országjáró túrázásokat és a felvidéki, erdélyi kalandozásokat
elveníti fel: legszebb élményei alig ismert tájak és műemlékek felfedezéséhez fűződnek. Ezekhez mérve szinte zárójelbe kerül irodalomtudósi és filológusi tevékenysége, holott ez is meghatározó kellett, hogy legyen
számára már a 80-as években, hiszen ekkortájt jelentek meg szerkesztésében a Pilinszky-próza legfontosabb szövegkiadásai, 1982-ban a Szög és olaj, 1984-ben A mélypont ünnepélye. Ahogy ő maga fogalmaz szemérmes visszafogottsággal: „… több mint huszonöt év úgy szaladt el a fejem fölött, hogy utólag nem nagyon
látom a nyomát. Pedig mindig lélekszakadva éltem, s igyekeztem megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyek állapotomból következtek. Egy ideig részt vettem liturgikus szövegek fordításában … Bekapcsolódtam
irodalomtörténeti vállalkozásokba is, írtam néhány dolgozatot olyan témákról, amelyek valóban érdekeltek… Egy darabig hónapról hónapra írtam erkölcsi kisesszéket a Vigíliába, olykor-olykor valami sorozatot
az Új Emberbe. Sosem próbáltam kötetbe gyűjteni őket, inkább Pilinszky János írásait rendeztem sajtó alá.
Saját dolgaimat alkalmi jellegűnek tekintem, olyan műveknek, amelyek a pillanat szorításában születtek.”
Nos, 1999 óta az Új Ember Kiadó a tanítványok generációinak, hívőknek és kételkedőknek, irodalomszeretőknek és professzionális irodalmároknak örömére sorozatban jelenteti meg Jelenits Istvánnak a „pillanat szorításában született” írásait. E tanulmányok, recenziók és elemzések minden bizonnyal rácáfolnak a
szerző egykori, önmérsékletre intő szavaira, olyan lényegre törő jelentés-összefüggéseket, szellemi kapcsolódásokat tárnak fel egy-egy irodalomtörténeti eszmefuttatás keretében. Nevezhetném őket irodalomtudományos szakzsargonnal intertextuális vonatkozásoknak is, de Jelenits Istvánnak a francia irodalom iránti
érdeklődésére való tekintettel illendőbbnek vélem a „korrespondenciák” kifejezés felkarolását. Irodalomtörténeti konnotációi révén a szó alkalmasnak látszik arra is, hogy a itt és most átvezessen a Baudelaire
nevével fémjelzett huszadik század eleji irodalmi modernség artisztikus közegébe, amely mind a mai napig
ellentmondásos megítélés alá esik, éppen az esztétikum iránti túlzott elkötelezettsége miatt.
Jelenits István Az ének varázsa című kötetében többször is utal Pilinszky és Rilke költői látásmódjának hasonlóságára. Kitérőként annyit megjegyeznék, hogy a magyar költő Rilke-olvasata ma is roppant modernnek tekinthető; Pilinszky ugyanis eltekint az irodalmi modernségnek tradícionálisan nekiszegezett erkölcsi
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kategóriáktól, és ezzel rátalál Proust és az osztrák költő írásművészetében az „artisztikus felszín” alatti „elhatalmasodó aszkézisre”, amelyet azonban szerinte nem az önkínzás vágya, hanem az „előérzet”működtet,
ily módon lesz Rilke lírája hű tükre a kor valóságának.
Jelenits István a Költői pálya a szent és a profán metszésvonalán című tanulmányában, Pilinszky költészetének elemzése során, figyelemre méltó módon összefüggést hoz létre jelentős német költők és gondolkodók, így Hölderlin, Rilke és Heidegger között. A német kultúra e kiemelkedő alakjai a Pilinszky-prózában
egyébként külön-külön vagy legfeljebb költő és filozófus-párosításban fordulnak elő. Hölderlin Pilinszky
számára egyike a legkülönbeknek, olyan művész, aki nem csupán a kultúrtörténet kiemelkedő alakja, hanem sorsa révén „behelyettesíthetetlen megnevezéssé”, „szótári szóvá” vált. Rilke költészete viszont alapvető, létfontosságú felismeréseket közvetít, például a halálról – innen eszmei rokonsága Pilinszky szerint
Heidegerrel – és arról a „rettenetes” helyzetről, hogy a tények elfedik a valóságot.
Jelenits István a kötetben a Pilinszky-fejezet utolsó darabjaként megjelentetett, így összegzéséként is felfogható
Pilinszky-értelmezésében összekapcsolja a heideggeri lét- és művészetfilozófiát, és Hölderlin valamint Rilke
költészete, végső soron a Pilinszky-korrespondenciák kapcsán, a szentre vonatkozó tapasztalaton túlmenően,
azt a heideggeri alapgondolatot emeli ki, hogy a művészet lényege a lét értelmezése, a filozófus szavaival élve
„az igazság működésbe-lépése”. E kijelentés magában hordozza, hogy minden valódi művészi teljesítmény filozófiai érvényességgel kell, hogy bírjon, a heideggeri tézis ennélfogva kiterjesztendő a huszadik század előtti
és utáni időkre is. Heidegger, Hölderlin és Rilke együttes olvasata mindmáig inspiratívan hat, és germanisztikai szakmai körökben szélesen elterjedt filozófia és irodalom egyetemes összefüggéseinek vizsgálatakor.
Engedtessék meg, hogy germanistaként egyetlen vers erejéig magam is kitérjek a Hölderlin és Rilke közötti
korrespondenciára.
Teljesen egyéni úton járvaRilke alig szentelt verset a költőtársaknak,a romantikus Hölderlinhez írott ódája a kevés
kivételhez tartozik. Hölderlinhez című versében nyilvánvaló alkati és sorsbeli közösséget teremt kettejük között.
Hölderlinhez
[…]
Ó, te bolyongó szellem, legbolygóbb te! A többi
mind melegszik a versben, otthonosan
s résztvevőn lakja a szűk hasonlatot. Ám te
jársz mint a hold. S odalent kiviláglik és újra
sötétül
éji vidéked, szenten, ijedten a tájék,
melyet a búcsúkban érzel […]
(részlet, Vas István fordítása )
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Hölderlin életútjáról és költészetéről szólva Rilke azt hangsúlyozza, amit rokonnak vél a magáéval: a nyughatatlanságot, otthontalanságot elsősorban, a látásmód és kifejezésmód szokatlanságát másodsorban. Míg
azonban Rilkénénél a szüntelen továbblépés tudatosan vállalt életprogramnak tekinthető, a romantikus
Hölderlin esetében inkább a külső körülmények kényszerítő erejének tudható be. Mindenképpen figyelmet érdemel a vers egyik kulcsszava, a „wandeln” ige. Vas Istán helyesen „bolyong”-nak fordítja, a magyar
nyelv azonban nem képes igazán visszaadni az eredeti szó többértelműségét. A „wandeln” ige ugyanis etimológiailag egyezik a „Wandlung”, „Verwandlung” főnévvel, amelynek jelentése a mai német köznyelvben
is változás”. A fent idézett kezdősor – „O du wandelnder Geist, du wandelndster! ” – ily módon a rilkei
üzenetet, a vándorlás és változás együttes szükségességét involválja, ugyanakkor visszautal Hölderlin klasszikus költeményére, a Hüperion sorsdalára is, melynek kezdősorában a „wandeln” mint cselekvés egyedül
a teremtő géniusz kiváltsága: „Ihr wandelt droben im Licht, Auf weichem Boden, selige Genien!”. Tandori
Dezső fordításában: „Fönt jártok ti a fény puha földjén, boldog Géniuszok!”
Talán váratlanul, sőt „profánul” hangzik, de álljon itt befejezéséként, utolsó korrespondenciaként, hogy
Jelenits Istvánnak nemcsak a bevezetőben idézett, szívvel-lélekkel felemlegetett országjáró felfedezőútjai,
hanem a Pilinszky-líra értelmezésekor végigvitt kultúrtörténeti „bolyongásai” is alighanem a rilkei „wandeln”
jelentéstöbbletét hordozzák.
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Szörényi László
Gyulai Pál és Zrínyi
Egyszer – nagyon régen, de mindenesetre az általam is jegyzett másodikos gimnáziumi irodalom tankönyv
megjelenése után – beszélgettünk Jelenits István tanár úrral Zrínyi Miklósról. Ő megjegyezte, hogy a
Zrínyiászban az általam számba vett bibliai allúziókon túl van egy, mégpedig nagyon fontos célzás, illetve
előkép: ez pedig nem egyéb, mint a XV. ének vége, ahol a mártír Zrínyi előtt úgy nyílik meg a menny, mint
az Apostolok Cselekedeteiben Szent István, az első vértanú előtt. Én nagyon megörültem ennek a cáfolhatatlan adaléknak, és ezért engedje meg a tanár úr, hogy a mai ünnepi alkalommal egy kis, Zrínyi utóéletével
kapcsolatos szösszenettel próbáljak neki kedveskedni.
*
Sokat gondolkoztam azon, hogy Arany pontosan milyen kritikákra illetve kritikusokra gondolt akkor, amikor szóvá tette, hogy nem éppen egyértelmű helyeslés jut azoknak osztályrészül, akik Zrínyit világirodalmi
szempontból vizsgálják. „De nem vakmerő kegyeletlen dolog-e, Tassóval Zrínyit párhuzamba tenni? Amaz
világhírű jelesség, ez nálunk is inkább nevéről, mint művéről ismeretes; az egy költői aranykor betetézője,
emez rideg tünemény az ízlés hajnalának feltetszése előtt; Tassó egy legdusabb fejlettségű poetai nyelv, bájoló rhythmus, művelt technica előnyeit mesterileg felhasználva, Zrínyi minden léptén csikorgatva a forma
bilincseit, törve a hajlani nem tudó nyelvet; szóval amaz egy Dante, Petrarca, Ariosto gazdag örököse, a
mienk holmi Tinódiak, Ilosvaiak közvetlen utódja. Hol itt az egybevetés érintkező pontja? Szinte hallom a
féltékeny óvást: mi szükség a nem egyenlőket egy talapra helyezni, hogy a középszerű még inkább eltörpüljön az óriás mellett? Mi szükség szerényebb holdunkat a naphoz emelni, hogy elhalványuljon kölcsönzött
világa? Elég ha jóltevő fényt áraszt a mi éjünkre.”
Gyulai Pál bírálatai között szerepel egy különösen éles hangú írás, amelyben a Tolnai Lajos által szerkesztett Irodalom című, heti két alkalommal kiadott szépirodalmi, kritikai, művészeti és társadalmi közlöny
1887-ben megjelent I. évfolyamát tűzi tollhegyre. Különösen kifogásolja az Arany ellen irányuló támadásokat. A szerkesztő egyik cikkéből például ezt idézi: „Arany volt egyik alkotója annak az iskolának, mely
magyar Olympust akart teremteni magyar istenekkel. Amit Arany Zrínyiről ír, ahogy Arany Zrínyit Tasso,

Zrínyi és Tasso, in: ARANY János Összes művei, szerk. KERESZTURY Dezső, X. kötet, Prózai művek 1., s.a.r.:
KERESZTURY Mária, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962, 330–331.
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Vergil, sőt, a sorok közt, Homér fölé emelgeti: az egy nagy elmének elszomorító tévedése!” Bebizonyítja
még azt is, hogy néhány évvel korábban – 1878-ban – Tolnai bezzeg még lelkesen osztotta Arany Jánosnak
Zrínyiről alkotott értékelését!
Arany tehát – úgy látszik – jogosan tartott attól, hogy lesznek, akik megtámadják. De kikre gondolhatott
akkor, amikor – tanulmánya szövege szerint – már a múltban is föltételezett Zrínyi világirodalmi összehasonlításával kapcsolatos lekicsinylést?! Talán megint csak Gyulai Pál siethet segítségünkre. Van ugyanis
egy kisregénye, amely kötetben csak jóval halála után jelent meg, folyóiratbeli első közlését azonban Arany
minden bizonnyal olvasta, hiszen az a Budapesti Viszhang című, Szilágyi Virgil által szerkesztett folyóirat
1854-iki évfolyamában jelent meg, amely lapnak Arany János maga is munkatársa volt. E kisregény címe:
Jó éjszakát! Erdélyben játszódik a 18. században, Rákóczi szabadságharcának leverése után. Fő konfliktusa
két, ősnemesi családból származó testvér viszálya, amely nem csupán szenvedélyes, hanem politikailag motivált is. (Gyulai Pál Apor Péter könyvét használta az erdélyi erkölcsök neumodisch változásának ábrázolásához.) Az ifjabb testvér, Boldizsár a lelkes kuruc ál-labanccá változik, s eközben hevesen udvarol – előbb
csak álcából, majd szívből – labanc gróffá vált bátyja feleségének, az osztrák Amália grófnőnek. Franciául
beszélgettek és „Ha Amália grófnő franczia költőket olvasott, a világ legszebb nyelvének találta a francziát,
s nyomorult rím kovácsnak tetszett előtte Zrínyi, a magyar költészet fejedelme.” 
Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy e majdnem-remekmű, Gyulai Kemény Zsigmondhoz méltó
alkotása olvastán kristályosodott ki Aranyban a gondolat, hogy ha Zrínyi igazi nagyságát a szélesebb olvasóközönségnek is be akarja bizonyítani, akkor nem mehet el hallgatólag a közvélemény (akár szakmabeliek,
akár a szó jó értelmében vett dilettánsok) meggyőződése mellett, amely a szokásos magyar kisebbrendűségi
érzéstől vezettetve, kurucként, vagy labancként valójában politikailag és nem esztétikailag ítélt a magyar
múlt irodalmi értékei fölött.
Tehát felvette a kesztyűt.


GYULAI Pál, Bírálatok, cikkek, tanulmányok, s.a.r. és a jegyzeteket írta BISZTRAY Gyula és KOMLÓS Aladár, (“A
magyar irodalomtörténetírás forrásai” 5), Akadémiai Kiadó-MTA ITI, 1961, 594.


GYULAI Pál, Jó éjszakát!, kiadta és bevezetéssel ellátta GALAMB Sándor, Franklin Társulat, Budapest, 1922, 71.
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Cseke Ákos
A lényeges szomja
„Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.” A Jelenits-összkiadás mottója is lehetne, azt hiszem, a
Socrates und Alcibiades című versnek ez a gyönyörű mondata, amely Rónay György fordításában úgy hangzik: „A mély elme a dús élet iránt hevül”, de amelynek a szószerinti fordítása inkább az: „Aki belegondolt
abba, ami a legmélyebb, az a legélőbbet/a legelevenebbet szereti.”
Tudomásom szerint Jelenits István egy helyütt sem szól kifejezetten erről a Hölderlin-versről; írásai, tanulmányai mégis mintha egytől egyig erről szólnának: az élő, az emberi mélységes szeretetéről.
Módszertani kérdés is ez, ami ott látszik például, ahogy Jelenits István irodalmi szövegekhez nyúl: a probléma-felvetés módszerében, a figyelem irányában, a szövegkezelés módjában, az idézett mondatok feletti
gondos tűnődésben, a szavakkal való bánásmódban. A mélység vagy a magasság nevében nem elfordul a
valóságtól, a szövegtől, nem túllát, túlnéz rajta, hanem épp a magasság mélységes szeretete miatt tér meg
mindig újra gondos türelemmel hozzá.
A svéd teológus, Nygren szavaival azt is mondhatnánk, hogy Jelenits István valóság- s szövegkezelése jellegzetesen nem „erótikus”; elemzései során az irodalmi szöveg nem puszta ürügy számára, amitől mielőbb
elrugaszkodhat magasabb vagy mélyebb világok felé: mindig éppen a Magasság miatt, a Magasság felől
szereti végtelen türelemmel azt, ami elesett, nyugtalan, élő, szép, rút, valóságos, emberi.
S hogy ez nem pusztán módszertani, de valóságos, tartalmi probléma is számára, mutatja szép esszéje, a
Jegyzetek a szeretetről, amelyben épp „erósz” és „agapé” híres és sokat idézett megkülönböztetése kapcsán fejti
ki, mit gondol keresztény emberként a szeretetről, s miképpen lehetne s kellene korrigálni, továbbgondolni
Nygrennek ezt a szeretet-felfogását.
Erósz és agapé dilemmája, írja Jelenits István, voltaképpen nem az – mint kissé leegyszerűsítve szokták mondani –, hogy az ember önző vagy önzetlen módon szeressen-e, vagy hogy szabad-e önmagát szeretnie. A
probléma az: természetes vagy természetfeletti, fizikai vagy metafizikai módon kell s lehet-e szeretnünk. Ez
azt is jelenti, hogy az erószban nem az a rossz, ha egyáltalán valami rossz benne, hogy önző szeretet, hanem
hogy – mivel önző – elvéti a mértéket: természetfölötti mértéket keres ott, ahol a mértéknek emberinek kell
lennie. Jelenits István joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy ebben a közvetlen és ideges, azonnal a természetfölöttihez apelláló szerelemben van valami értetlen és éretlen:„Vajon mit szólna az az ember, akit ilyen merőben
természetfeletti szeretettel próbálnánk meg szeretni? Nem mondaná-e keserűen, hogy egy falat természetes
szeretetben több öröme telnék, mint ezerannyi természetfelettiben? Aki szeretetre szomjazik, épp azt várja,
hogy felfedezzünk benne valami szeretetreméltót, s azért szeressük, ne saját gazdagságunkat fitogtatva.”

34

Ezzel persze nem tagadja az Isten iránti, akár lángoló szeretet kötelességét. Csak azt fejti ki, amit másutt
úgy mond: „Az igazságkeresés alázatos és figyelmes szenvedélyét nem helyettesítheti a leleplezés indulata.”
Tanácstalanságunkat ostorozza, amellyel a lényeges iránti szomjunkat félreértjük és dühös közvetlenséggel
megindulunk, mintha semmi más dolgunk nem volna itt a földön, „Isten” felé.
Talán máig igaz, amit még 1963-ban írt le, VI. Pál pápa szavaira utalva: „A lényeges szomja korunk fiatalságának az alapösztöne. Ez nyilatkozik meg a művészetben, a tudományban, egy kicsit mindenütt. Ez a mi
modern korunk egyik nagy erénye.” Jelenits István írásai azonban épp amiatt lehetnek fontosak nekünk,
mert arra tanítanak meg minket, a lényeges szomját érző, de sivatagi magányunkban sokszor tanácstalan és
társtalan fiatalokat, hogy miképp éljük át szomjunkat: hogyan tanuljunk meg nem ökölbe szorított kézzel,
indulat nélkül, mégis tiszta szívvel a lényegesre szomjúhozni, miképp kezdjünk neki annak a szelíd ostromnak, amely a végsőre vonatkozik, hiszen arra kell vonatkoznia, és amelynek folytonos, dühös, fáradhatatlan
ostromnak is kell lennie, de egyben alázatosnak is, konoknak és türelmesnek is, szenvedélyesnek és távolságtartónak is.
„Wer das Tiefste Gedacht, liebt das Lebendigste.” „Aki a valóság mélyére hatolt s megértette lényegét, azt
szereti benne, ami a legélőbb, a legreálisabb, a legelevenebb.” Jelenits István is mintha erre utalna a szeretetről írt jegyzetében: arra, hogy szerencsétlen az az ember, aki „Istenre” vonatkozó feltétlen szomja miatt
marad le az élő valóságról s veszíti el Istent, még szerencsétlenebb az, akit Isten nevében ilyen vad hévvel
s szomjjal szeretnek vagy inkább nem szeretnek; de szerencsés az, aki megtanul a szeretetre, az igazságra,
Istenre: a lényegesre szomjúhozni, s aki megtanul mélységesen szeretni.
Ezt tanulhatjuk meg ma Jelenits tanár úrtól. Ismerve tanítását, alakját, írásait, elmondhatjuk róla, amit Camus mondott Simone Weilről: „Tisztességes ereje által lett nagy, kétségbeesés nélkül lett nagy: ebben rejlik
erénye. Magányos marad még így – ám ez a magány a reménységet hirdető előfutárok magányossága.”
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Lázár Kovács Ákos
Otthon
„Megvallom, barátom, zavarba jövök.” 
A barátság ennek a világnak misztériuma. A „barát” szó életes tartalma jelenvalóvá teszi, megjeleníti, megvalósítja ennek a világnak egyik titkát – amelyben az eszközlét helyett a jelen célszerűsége valósul meg. A
cél, ha örökkévaló, jelenében magában tartja, hellyé, otthonná teszi a múlt és a jövő erőit, akarásait, helyeit,
tetteit. A jelen célja ijesztően örökkévaló távlatokat nyithat meg bennünk, hiszen végtelen vágyakkal véges
lénynek lenni maga a paradoxon. Mégis, a végtelenvágyú véges nem adja, nem adhatja alább; azzal méri
magát, amire rendeltetett. Nem az út a cél, hanem az az otthon, ahová minden élő és élettelen tudva-tudatlanul, úton-útfélen – gravitál. Ez a leginkább nyilvánvaló, mégis ez van leginkább eltemetve bennünk.
Sejtjeink szintjén, atomjaink súlypontjában él bennünk a semmi és a valami, a szervetlen és a szerves, az
élettelen és az élő, a gondolattalan és a gondolkodó. Bennünk a semmitől a mindenig terjedő térdre esések
keresik helyüket, otthonukat. „Atyám házában sok hely van…”
„Istentől rendelt őrzőangyalom
Lebegj immár a kivont kardokon.” 
Ahol ember van, ott egyenlőtlenség van. Egyenlőtlenség a világgal, önmagával és a másikkal szemben. Ha
az egyik tudja, hogy a Másik hová megy, és vele is megy, akkor együtt mennek. Tudja, hogy a Másik honnan
hová – és ha tudván tudva megy vele, akkor nemcsak ők mennek együtt, hanem minden más is, ami bennük,
velük él és mozog. Az egyenlőtlenség a teljes lét legelső földi lélegzetvétele, a teljes lét útjai nem a mi útjaink és
mégis, ha a Másik társául szegődünk, akkor már nem szolgái, hanem barátai vagyunk – annak mond minket.
Mindenki lehet a Másik útitársa, ez azonban még csak az Akárki végzete; az akart, az elfogadott, az átélt sors a
lélek-jellem elutasító-elfogadó gondolat-csontrendszerében fogan, növekszik, érik meg Én-né. Az egyenlőtlenség az úton együtt lépkedők számára természetes – máshová lépünk az önmagához elvezető erdei úton,
más kövek, más pocsolyák, más vízmosások állják utunkat, miközben együtt megyünk. Megyünk és beszélünk, hallgatunk, majd megint csak hallgatunk – a semmitől a gondolatig tartó egyenlőtlenségeink a séta, az
út (a kimondott és a ki nem mondható rejtett összekacsintásai) alatt egyenlőkké tesznek – kiegyenlítenek,




Ezra Pound: Meditáció
T.S. Eliot: Gyilkosság a székesegyházban
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súlytalanná, az egyenlőségben lebegőkké, lubickolókká változtatnak. „…barátaimnak mondalak titeket…”
„Míg ékszerekkel rakott egyszarvúk vonszolják arra az arany
					
tabernákulomot.” 
Vonszolni a lehetőséget, amit halogatni kötelezően ajánlatos. Lehetünk erősek – vághatunk fát korán reggel és verset is írhatuk, olvashatunk. Az erősek vonszolók, és ha már vonszolnak gyöngék is – ők fejszével
vagy könyvvel a kézben – a vonszolásukban erős gyöngék. A súly többnyire tehertétel, a súlyt viselni kell.
A súly tapsikolása súlyosabb, mint az építkezések utáni örvendezések. A kihűlt kupac alján a súly belül úgy
tapsikol, mint két szárny – ajándékként, üveggolyóként. A súly mindig súly, még ha aranyszárnyú is – nehéz
hűség. Oda kötve lenni hozzá – saját vonszolnivaló. Elnéz minket a súly és ha talán nem is félünk, azért
pillantásától megijedünk. Aki ismeri magát, tud szabad lenni, ha szabad, akarni is tud, ha akar, akkor van
felelőssége, ha felelős, akkor méltósága van. Az ártatlanok méltósága az, hogy szívüket felelős módon ismerik – nem tükör által, nem homályosan, hanem ártatlanul. Az ismeret méltóság – szemtől szemben lenni.
Magáénak ismerni a súlyt, a súly súlyát. Akinek nincs súlya, annak nincs nyugalma. (Akinek nincs súlya,
annak nincs nyugalma.) Akinek nyugalma van az könnyű. Aki könnyű, ismeri súlyát. A súly is fölülről való,
nem az emberé tehát, “hanem a könyörülőé”.
„Ahol él az emlék, otthon ott van” 
A barátság otthon lenni – az Atya házában lenni. Ott lenni, ahol sok hely van. Nem szavakban lenni, hanem
helyeken kimondani a szót: “legyen” és ezzel helyet adni a szónak, a szó kimondójának, a szó meghallgatójának. A szónak helye van, a hely nélkül kimondott szó hely-telen. A házban, ahol otthon vagyunk, végre
helye van mindennek; az örömnek, a tévedésnek, a bocsánatnak, a dicsőítésnek. Helye van a meggondolatlanságnak, a tévedésnek, a stílusnélküliségnek, a bűnnek, a felelőtlenségnek, a hiúságnak. Otthon, Atyánk
házában az Ő rendje a szabadság. Mindennek megvan a helye, a maga helye. Ebben a házban hagyjuk el, tanuljuk elhagyni a gyermekhez illő dolgokat. Mégis, maradhatunk gyermekek – gyermekek, gyermekhez illő
módon. Gyermekek az atyai házban. A barátság a gyermekség gyermeke. Gyermekei vagyunk a jóságnak, az
igazságnak – közös sorsunk belátása, gyermekségünk barátokká tehet bennünket. A felejtésbe szerelmesek
mellé állva az emlékezés szerelmét éltethetjük, ha él bennünk az emlék. Ha él bennünk az emlék, otthon
vagyunk. Isten éltessen!




T.S. Eliot: Hamvazószerda - IV
Ezra Pound: XXXVI. Cantó
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Horkay Hörcher Ferenc
Könyv és hit
Jelenits István 75. születésnapjára
A könyveknek megvan a maguk sorsa. Például a kölcsönkönyveknek. Hogy kinek melyik szerzeménye landol az ember könyvtárában egy időre – mert a kölcsönkönyveknek az a természetük, hogy
nehezen kerülnek vissza gazdájukhoz -, az például sokat elárul két ember viszonyáról. A kölcsönzött
könyvön keresztül gazdája gondolkodásmódja tárul fel.
Jelenits tanár úr két könyve pihen könyvespolcomon már jó ideje, nyomasztva lelkiismeretemet.
Evelyn Waugh, a felnőtt fejjel megtért angol katolikus író két kötetéről van szó, melyeket akkor
kaptam kölcsön, amikor a Vigilia számára készítettem elő egy Evelyn Waugh-t bemutató számot pár
évvel ezelőtt. A tanár úrnak lelkesen meséltem a készülő anyagról, s örömömre neki is felcsillant
a szeme. A háború előtti katolikus irodalom meghatározó alakja régi emlékeket ébreszthetett fel
benne, mert nem sokkal később két művel a hóna alatt lépett be az Esztétika Tanszék szobájába.
Az egyik a When the Going Was Good című összeállítás, mely Waugh útinaplói között válogat, a
Penguin olcsókönyvtári kiadásában, 1959-ből. A Márai úti beszámolóihoz hasonló, olvasmányos és
szórakoztató, mégis elgondolkodtató írások ideálisan taníthatók újságíró iskolákban, s kezdő írók
is haszonnal forgathatják, mesterfogások után kutatva lapjain. Találunk benne luxushajóútról szóló
leírást, koronázási tudósítást s visszaemlékezést egy brazil útra.  
Ám még e sok tekintetben békebeli válogatásnál is érdekesebb a másik kötet. Az angol katolikus
mártírt, Edmund Campiont bemutató karcsú könyv először 1935-ben jelent meg, újabb kiadása, melyet kölcsönkaptam, 1947-ban hagyta el a nyomdát, Londonban. Ahogy belelapoztam a kézhez álló,
keményborítós, sárguló lapú kötetbe, hirtelen bevillant, hogy e könyv hősének történetén keresztül
milyen élesen  rajzolódik ki a könyv tulajdonosának arcéle is.
A történet hőse katolikus könyvkereskedő fiaként született, 1540-ben, Londonban. Már iskoláiban
kitűnt: órációkat mondott, és hangos sikereket aratott általuk. Még Mária királynő is megdicsérte,
amikor iskolájukba látogatott, s ő mondta az üdvözlő beszédet. Oxfordban olyan hírnévre tett szert
szónoki tudományával, mint rajta kívül talán csak John Henry Newman később. A St. John’s College tagjaként ő emlékezett meg a kollégium alapítójáról, annak temetési szertartásán. Erzsébet királynőt is sikerült meghódítania elegáns fordulataival, eszével, ragyogó tehetségével. Karrierje akkor
tört ketté, amikor – bár egy ideig elfogadta az anglikán hitet – végül mégis visszatért a katolikusok
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közé. Írországban, majd a franciaországi Douai szemináriumában szolgálta egyházát. A helyi egyetem az angliai vallási üldözöttek gyűjtőhelye lett, s a hatalom ügynököket küldött, hogy nyomozzon
az ellenállók után, de az üldözők közül jó néhányan maguk is megtértek az egyház kebelére.
Egyetemi fokozata megszerzése után gyalog és mezítláb zarándokolt el Rómába (a biciklit még nem
találták föl ekkor), s belép a jezsuiták közé. Noviciusként Prágában jár, próbaévét Brünnben tölti,
s megfordul Bécsben is. Ezután tanítani kezd, először Prágában – ahol vallási témájú drámákat ír.
Élete legnagyobb kihívása azonban, amikor hazájába visszatérve otthon dolgozik misszionáriusként.
Szónoklástudományát rendi hivatása szolgálatába állítva zajos sikereket ér el az egyszerű emberek
körében, s a politika ismét felfigyel rá. Írásban is terjeszti nézeteit, többek közt a Decem rationesben,
amely tíz érvet sorol fel az anglikán egyházzal szemben. Állandó üldöztetést szenved, de folytatja
munkáját, míg egy ügynök végül le nem tartóztatja, s Londonba nem kísérik. Kegyetlen kínzásokat
szenved el, valamint kísértésbe ejtik ragyogó ajánlatokkal, többek közt Erzsébet királynő személyesen is, de nem hagyja el hitét. Végül kirakatperben ítélik el azzal, hogy Róma ügynökeként lázadást
szított az országban, s a királynő életére tört. 1581-ben végezték ki.
Hogy mi köze ennek a nehéz sorsú és harcos angol mártírnak a szelíd és békés Jelenits tanár úrhoz?
A választ a kérdésre Evelyn Waugh adja meg, a következőket életrajzi bevezetőjében, melyet 1946ban írt könyve új kiadásához: „Láttuk, miként vált földalatti szervezetté az egyház egyik országban
a másik után. Töredékekben és fülbesúgva értesülünk más szentekről, akik Kelet és Dél-Kelet Európában munkatáborokban sínylődnek, a kegyetlenségről és megaláztatásról, ami vadabb mindannál,
ami a Tudor-kori Angliában megtörténhetett,  s ugyanarról  a tiszta fényről, mely a sötétségben világít, meg nem értetten. Az üldözött, kelepcébe csalt és legyilkolt pap alakja kortársunk, és Campion
hangja az évszázadokon keresztül is eljut fülünkbe, mintha csak mellettünk sétálna.”
2007 november
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Könyv a lelke mindennek
Beszélgetés Gereben Ferenccel
Manapság szokás azon siránkozni, hogy a tévé és az internet megjelenésével rohamosan fogy a könyvolvasók
tábora. Hogy ez valóban így van-e, arról Gereben Ferencet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének docensét kérdeztem, aki több évtizede foglalkozik a hazai olvasási szokások kutatásával.
Kíváncsian nézek szét a lakásában: dugig van könyvekkel.Tematikusan csoportosítva külön polcon sorakoznak a
művészettörténeti,a szépirodalmi és a történeti művek.Az íróasztala mellett a munkához szükséges szociológiai
kötetek. Büszkén mutat néhány 18. századi bőrkötéses csodát. Családi örökség. Lelkesen simogatom a fedelét,
és automatikusan megszagolom, mint minden könyvet, amelyet a kezembe veszek. Merthogy a könyv lelke ott
rejtőzik a lapok simaságában,képeinek színében – és természetesen az illatában. Manapság ezt sokan elfelejtetik.
– Hányan számítanak ma rendszeres olvasónak Magyarországon, és mit olvasnak ezek az emberek?
– A 2000-ben végzett vizsgálatok adatai szerint kisebbségi tevékenység lett az olvasás. A lakosság 48%-a
számított olvasónak, szemben a ’80-as, ’90-es években mért 60–65%-os aránnyal. Nagy Attila kollégám által 2005-ben végzett vizsgálat szerint azóta tovább romlott ez az arány, és a társadalomnak már csak 42%-a
olvas. Könyvolvasónak számít az, aki egy év alatt legalább egy könyvet elolvas. A felmérések kimutatták azt
is, hogy erősen visszaszorult a klasszikusok iránti érdeklődés, ám igen népszerűek lettek az ismeretterjesztő
és áltudományos művek, mint például a Dan Brown által írt, A da Vinci-kód című regény. Az embereknek
szükségük van patikamérlegen adagolt misztikumra, borzongásra, valláspótlékra.
– Mivel magyarázhatóak a változások?
– A klasszikus irodalom visszaszorulásának hátterében az értékrendszer változása áll. Az ’56-os forradalom leverése után az emberek a klasszikusokhoz menekültek. A ’60-as években az olvasott könyvek hatoda
Jókai-mű volt, különösen A kőszívű ember fiai volt népszerű. Jókai a saját korában ezzel a regényével segítette a ’48-as szabadságharc leverésének traumáját feldolgozni. Azt bizonyította, hogy csak a túlerő taposta
el a szabadságharcot, a lélektani győzelem a miénk volt. 1956 után nem akadt olyan írónk, aki hasonló
művet írt volna, így megint csak a Jókai-regény töltötte be ezt a szerepet.
A hatvanas évek derekán a kádári engedmények hatására lassan változni kezdett a társadalom értékrendje.
Megjelent a második gazdaság, ahol az emberek jelentős túlmunkával többletjövedelemhez juthattak. Már
nem volt olyan fontos a kultúra, a klasszikus értékek helyébe egyre inkább a gyakorlati materializmus, a
hedonizmus és a haszonelvűség lépett. Mindez az olvasási kultúra változásában is megnyilvánult. Az emberek kevéske szabadidejükben kikapcsolódni szerettek volna a könyvek által, ezért érdeklődésük a lektűr,
illetve a gyakorlati haszonnal járó művek felé fordult. És bár inkább csak közvetett bizonyítékom van rá, de
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úgy látom, hogy a sokat ártott a társadalom ízlésének a kereskedelmi tévék 1997-es megjelenése. Egyrészt
tovább csökkent az olvasók száma, másrészt adásaikkal a legalantasabb igényeket elégítik ki. Leszállítják az
emberek kulturális és politikai igényszintjét a giccs szférájába.
Ha egy társadalom ízlését tönkreteszik, akkor az emberek fogyasztói és politikai magatartását tudatosan lehet manipulálni a médián keresztül. Népszerűvé válnak azok a politikusok, akik kiszolgálják a giccsfogyasztó
elvárásainkat. Például a hollywoodi filmek hőfokán tesznek álságos gesztusokat. Sajnos a szabadság nem teremt automatikusan kulturált személyiségeket. A diktatúra jobban felerősítette a kultúra iránti vágyat, mert az
egyén ezzel kompenzálta az önmegvalósítási lehetőségek hiányát; gyakran az irodalomban talált menedéket.
– Mit tehetünk azért, hogy megállítsuk ezt a folyamatot?
– Azt gondolom, hogy az iskoláknak és az egyházaknak óriási a felelősségük a kérdésben. A protestáns
egyházak születésüktől kezdve különösen sokat tettek az anyanyelvi kultúra fejlődéséért és terjesztéséért, és
most is – a katolikus iskolákkal összefogva - sokat tehetnek azért, hogy az emberek ne szellemi moslékon
éljenek. Az iskolai kötelező olvasmánylistát illik szapulni. Való igaz, hogy ezeket a műveket lehet nagyon
népszerűtlenné is tenni. Ám tény az is, hogy „A Nagy Könyv” mozgalom tanulsága az volt, hogy az első
helyekre az iskolai kötelező olvasmányok kerültek. A magyar-tanárok feladata az lenne, hogy a jövőben is
örömszerző olvasmánnyá tegyék ezeket a műveket!.
Sokan fanyalognak, hogy a „kötelezők” elavult problémákkal foglalkoznak, nem érintik meg a mai gyerekeket. Olvastassunk velük mást is, de ne dobjuk ki a magyarság kincseinek számító klasszikusokat sem! Ha
ezeket kiiktatjuk az olvasmánylistákból, akkor a kultúra épületének keresztboltozatából a zárókövet ütjük
ki. Nemzeti klasszikusaink olyan szegletkövek, amelyek nélkül összeborul az épület. Amit az iskolában nem
tudunk elolvastatni a gyerekekkel, az elveszett számukra. A magyar kultúra szemszögéből létkérdés, hogy a
diákok élményszerűen kapják meg az alapműveket az iskolában.
– Mit és mennyit olvas a mai értelmiség?
– Lehangolóak az adatok. Az értelmiség hatoda egy könyvet sem olvas el évente. Többségük szakértelmiségi, aki anélkül is el tudja látni a feladatát, hogy elmélyedne valamiben. Azért olvasnak ők is: napilapokat,
szakfolyóiratokat, cikkeket böngésznek az interneten, de semmiben nem merülnek el igazán.
– Lát esélyt a javulásra?
– Bízom abban, hogy javul majd a helyzet. Az ilyen fokú szellemi lezüllést egy idő után nehezen viseli a
társadalom, és rendszerint akad egy-egy csoport, amelyből a változások elindulnak. Ennek jelei fiatal gondolkodó rétegekben már megvannak, és ebből megindulhat a társdalom kulturális megújulása. Mérsékelten
bizakodó vagyok.
Jánosi Vali
(Megjelent az Evangélikus Élet 2007. 2. számában.)
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Felekezetközi áhítat politikusoknak az
evangélikus egyház rendje szerint
Liturgia: A Fasori Evangélikus Gimnázium Kamarakórusa
Vezető: Nováky Andrea
Igehirdető: ifj.Fabiny Tibor
1998.november 24. 7.20. Alkotmány utca 15.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Textus: Lukács 1, 46-55.
„Magasztalja lelkem az Urat,
és az én lelkem ujjong
Isten, az én Megtartóm előtt,
mert rátekintett szolgálólánya
megalázott voltára:
és íme, mostantól fogva
boldognak mond engem minden nemzedék,
mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas,
és szent az ő neve,
irgalma megmarad
nemzedékről nemzedékre
az őt félőkön.
Hatalmas dolgot cselekedett, karjával
szétszórta
a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról,
és megalázottakat emelt fel.
Éhezőket látott el javakkal,
és bővelkedőket küldött el
üres kézzel.
Felkarolta szolgáját, Izraelt,
hogy megemlékezzék irgalmáról,
amint kijelentette atyáinknak,
Ábrahámnak és az ő utódjának
mindörökké.”
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Fabiny TIbor
Kedves Testvérek!
Katolikus, református és evangélius háttérből jöttünk, de többnyire a világban élünk és dolgozunk országunk, népünk, ifjuságunk felemelkedéséért. Mi, akik e mai kora reggelen itt összegyűltünk bizalommal
vagyunk a Biblia és a kereszténység hiteles üzenete iránt.
A keresztény naptár, az egyházi év szerint Ádvent felé közeledünk. A feszült várakozás, a lelki felkészülés
intenzív ideje lehet ez.
Most az ádventi várakozás, az egymás iránti nyitottság és az Isten igéje iránti bizalom jegyében irányítsuk
figyelmünket Szűz Mária jólismert énekére, a Magnificatra!
Hasson ránk a most hallott művészi ének, az ősi zenei feldolgozás, de pár percre értelmünket is nyissik meg
a Szentírás nagyszerű mondanivalójának befogadására!
Lukács evangélista, a precíz történész Jézus születése kapcsán evangélimának első két fejezetében három
himnuszt, Istent dicsérő éneket is feljegyez: a Magnificatot (Mária énekét), a Benedictust (Zakariás énekét)
és a Nunc dimmitist (Simeon énekét). Mindhárom himnusz Isten igéreteinek beteljesedését énekli meg.
Mindhárom erőteljesen épít az Ószövetség, különösen a Zsoltárok és a próféciák képanyagára. Mindegyik
az igéret-beteljesedés-dicséret hármas szerkezetére épít.
A Maginifatot akár mint poémát, költeményt is elemezhetnénk. Beszélhetnénk szerkezetéről: a két „strófá”ról. Az első részben (46-50.versek) Szűz Mária főleg magáról szól: a váratlanul áldott állapota miatt dicséri
az Istent. A második „strófá”-ban (51-55 versek) azonban kitágul a versvilág: Isten hatalmas cselekedeteiről,
az egyén helyett a közösségről, a népről, az Izraelnek adott ígéret beteljesedéséről zeng az ének.
Figyelhetnénk további költői eszközökre is: az ismétlésre, a parallelizmusokra, az antitézisekre. Rámutathatnánk a vers drámaiságára, ahol az Úr, mint Michalengelo Utolsó itéletének Pantokrátora fordulatot, az
események irányának megváltozását, drámai nyelven: peripeteia-t idéz elő a történelemben:
„Hatalmasokat döntött le trónjukról
és megalázottakat emelt fel”.
Csábíthatna bennünket annak a hatásnak az elemzése, amit az ószövetségi Anna éneke (1 Sámuel 2,110) jelent a Magnificat számára. Itt a Szentlélektől fogant Mária, ott a hosszú idő óta meddő Anna a
templombn ad hálát a kis Sámuel születéséért.
„Örvendezz szívem az Úrban...” - halljuk az első versben.
Majd a hetedik verstől így olvassuk:
„Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá,
megaláz és felmagasztal,
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Fölemeli a porból a szűkölködőt
és kiemelei a szemétből a szegényt,
leülteti az előkelőkkel együtt,
és főhelyet juttat nekik”
Folytathatnánk a sort, de az irodalmi elemzés nem igehirdetés.
	Keresztény hitünk értelmében a Bibliában nemcsak különféle korokban és különböző műfajokbn
született irodalmi alkotásokat olvashatunk, hanem e műveken, műfajokon, közelebbről a szón keresztül
Isten szólít meg bennünket. Az Isten által minket szólító szó: ige. Engedjük ezért, hogy a Szentírás hozzánk
szóló szaván keresztül az isteni üzenet itt és most bennünk is dolgozzon!
A Magnificatban, Szűz Mária énekében nem Máriáról van elsőrenden szó.
Hanem Mária az igehirdető! Méghozzá az Isten lelkétől ihletett, sugalmazott igehirdető.
Mária emberi lényege, hogy szép volt vagy csúnya, alacsony vagy magas - végképp elvész, hiszen ő a teljes
lelkével (pszüchéjével) magasztal és a teljes szellemével (pneumájával) örvendezik.
Neki nem kell tudományosan megmagyarázni a dolgokat, hanem a benne lévő lélek azonnal felfogja és
továbbsugarazza a Lélek üzenetét.
Milyen nagy az az Isten, akinek a tekintete oly mélyre száll, hogy egy szolgálólányt választ az Istenfiú anyjának!
Luther a Magnificatról egy külön kommentárt írt (s ez a kommentár még X.Leo pápához is eljutott, aki
anélkül, hogy tudta volna kicsoda az írás szerzője, így kiáltott fel: „Áldottak a kezek, aki ezt megfogalmazták!”). Ebben a kommentárban Luther így dicséri Mária őszinte és tisztán szerető szellemét: „Olyan
gondolkodása volt, hogy akkor is boldog tudott lenni, ha Isten történetesen más nőnek juttatta volna jótéteményét...Csodálatos szív az ilyen! Isten anyjának érzi magát minden e teremtmény fölé emelten, mégis megmarad higgadtan szürke egyszerűségében, úgy hogy a legigénytelenebb cselédleányt sem tekintette
önmagánál kisebbnek. Mária egyáltalán nem követel cselekedeteket, tiszteletet, hírnevet: éppen úgy tesz,
mint azelőtt, mikor mindebből semmije sem volt, éppen úgy nem törekszik megtiszteltetésre, mint azelőtt
sem, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem kürtöli világgá, hogy miként lett Isten anyjává, nem követel
önmagával szemben tiszteletet, úgy jár-kel, dolgozik, mint azelőtt, megfeji a tehenet, főz, mosogat, seper,
azt teszi, amit egy cselédlánynak, vagy háziasszonynak igénytelen alantas munkát végeznie kell, mintha a
szerfelett nagy javakhoz és kegyelemhez semmi köze sem lenne.”
Eddig Máriára, az igehirdetőre figyeltünk. Most azonban lássuk, hogy miről szól maga az igehirdetés!
Természetesen Istenről, közelebbről a „cselekvő”, a történelemben állandóan, dinamikusan mozgó Istenről.
Mária prédikációja szinte halmozza a cselekvést jelölő igéket: „cselekedett”, „szétszórt”, „ledöntött”, „felemelt”,
„ellátott”, „elküldött”, „megemlékezett”, „kijelentett”.
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Az Isten: cselekvő Isten.
Századunk egyik irodalomtudósa így fogalmazott. „Az „Isten” mint főnév (Nietzsche után) lehet, hogy halott. De az Isten nem főnév, hanem ige!”
Valóban így van: amint Mózesnek is mondotta: „vagyok, aki vagyok!” S ez többféleképpen is fordítható:
„vagyok, aki leszek”, „leszek, aki vagyok”, „leszek, aki leszek”, „voltam, aki leszek”, „leszek, aki voltam” stb. A
Jelenések könyvének szavaival: Ő a „van, a volt és az eljövendő” ( Jel.1,8), a kezdet és a vég, aki a Krisztusban,
„az időnek teljességében” (Gal 4,4) testté lett.
Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy a külvilág, a történelem eseményeit valami véletlennek, fátumnak, fortunának, esetleg értelmetlen, kiszámíthatatlan természeti mozgásnak. kitörő, majd elhalkuló
viharnak tulajdonítsuk.
A keresztény hit viszont arró vall, hogy a történelemben az Isten a végső cselekvő, hiszen Isten a történelem
Ura is!
Van ugyanis a történelemnek keresztény olvasata is! Számomra a berlini fal leomlása, a volt Kelet-Európa
kártyavárként való, előre senki által álmodni sem mert szétesése, napjaink történelme – Isten tettekben
beszélő prédikációja!
Lássuk most közelebbről, hogy Szűz Mária éneke szerint a történelemben miként cselekszik az Isten! Öt
mozzanatra figyeljünk!
a) „szétszórta azokat, akiknek gőgös a szívük indulata”. Károli szerint „elszéleszté az ő szívük gondolatában
felfuvalkodottakat”. A katolikus fordítás szerint: „szétszórta a szívükben gőgösöket”.
A Biblia tanítása szerint az ember leglényege az ő szíve.
A Példabesédek könyvében olvassuk: „minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul
ki minden élet” (4,23)
S ha a szív felfuvalkodik, akkor a lélek megbetegszik, s rákos daganat keletkezik rajta. A „felfuvalkodott szív”
gőgössé, „pöffeteggé” válik, s a hatalom kisértésében elbukik. Isten szétszórja, megsemmisíti, elszéleszti,
lehelletével megsemmisíti az ilyen embert.
Álljunk tehát ellent a karrier, a hatalom örök kisértésének, s emlékezünk arra, hogy a hatalom: szolgálat.
Mint ahogyan az Eötvás Collegium bejáratára is egykor ki volt írva: „szabadon szolgál a szellem”.
De ezt a szolgálatot nem a szájunkkal kell hangoztatni, hanem a szívünkkel megélni, hiszen a kisértés is a
szívben kezdődik el.
b) ”Hatalmasokat döntött le trónjukról és megalázottakat emelt fel.”
	Akik fent voltak - lekerültek,
s akik lent voltak, felemeltettek.
„Ez a történelem!” - mondjuk, de a Biblia tanúsága szerint ez Isten „karjának” a cselekedete!
Mária énekéből nemcsak Anna háladalát, hanem Dániel próféta hangját is kihallhatjuk, amint erre Kálvin
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is utal az evangéliumok harmóniájáról szóló könyvében. Dániel 2,21-ben ezt olvassuk:
„Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít le
és királyokat támaszt.
Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudősoknak”
Dániel próféta leírja Nebukadneccár babilóniai király történetét, aki elbizakodott, s ezért elvesztette királyságát. Az egykor hatalmas és félelmetes királyt „száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és
az éj harmatja áztatta a testét, míg oly hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem
lettek, mint a madarak” (Dániel 4,30)
A Valakiből Senki, a királyból állat lett.
c) „Éhezőket látott el javakal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel”.
Isten nemcsak a politikai hatalomnak, hanem a gazdasági hatalmaknak is az ura - bármennyire is ellene
mond ennek a látszat.
Isten a gazdagokból - szegényeket, a szegényekből gazdagokat teremt.
Erről énekelt Anna is, a himnusza 5. versében:
„A jólakottak elszegődnek kenyérért
de akik éheztek, folyton ünnepelnek”.
Erről olvashatunk a Lukács szerinti boldogmondásokban:
„Boldogok vagytok, akik most éheztek,
mert majd megeléggítettek” (6,21)
A zsoltáros pedig arról énekelt, hogy az Istenhez ragszkodó embert az Isten anyagilag sem hagyja cserben:
„Gyermek voltam, meg is vénhedte, de láttam volna, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzata pedig kenyérkéregetővé” (37,25)
Ha egyedül Istenre figyelünk, ha Istenen csüng a szívünk, akkor a Példabeszédek könyvének szerzőjével
együtt így fohászkodhatunk:
„Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, táplálj engem hozzám
illő eledellel”
d) Felkarolta szolgáját, Izraelt, mert megemlékezett irgalmáról
Isten népet választ magának, szövetséget köt vele, mintegy menyassszonnyal. S noha a közösség, a nép sokszor hűtlen, Isten emlékezik arra, hogy ő irgalmas, s ezért megkönyörül népén és áldást eszközöl.
S ha Isten irgalmas hozzánk, akkor nekünk is irgalmasnak kell lennünk egymáshoz. Luther rámutat arra,
hogy az igazságot nem lehet irgalom nélkül, önerőből érvényesíteni. Ezért küllönbséget tesz az „igazságtétel” és a „bizonyságtétel” között: „Elégedj meg a bizonyságtétellel, hogy igazad van, ha igazadnak nem
tudsz érvényt szerezni, bízd Istenre az ügyet, s a Te kötelességet, hogy hitet tégy mellette, a győzelmet isten
magának tartja fenn. Ha ő azt akarja, hogy győzz, úgy ő maga megcselekszi azt... Ha pedig nem akarja,
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elégedje meg az ő irgalmasságágával, ha el is veszik tőled az igazság győzelmét, a bizonyságtételt azonban
nem vehetik el.”
e) Kijelentette atyáinknak, hogy irgalmas lesz Ábrahám és az ő utódai iránt örökké
Isten beváltotta igéretét, mert magot adott Ábrahámnak, s az asszony magva a kígyó fejére taposott
(Gen.3,15). Isten irgalmassága, a teremtett emberiség iránti szeretete az inkarnáció titkában teljesedik ki.
Erről szól Mária éneke.
Végezetül, szóljunk röviden arról, hogy Luther a már többször is idézett Magnificat-kommentárját egy fiatal politikusnak, az akkor még csak tizenhét éves János Frigyes hercegnek dedikálta. Neki szól a figyelemre
méltó előszó és az epilógus is. Az előszóban Luther a Példabeszédek könyvét idézi: „Ha az Úr kezében van
a király szíve, olyan lesz mint a patak vize, arra vezeti, amerre akarja.” (21,8) Konkrét történelemi személyeket idéz fel: vannak olyan fejedelmek, akiket a Szentírás „Isten angyalának” nevez, mint Dávid (1Sám
29,9), sőt isteneknek is hívja őket (Zsolt 82,6). De a gonosz fejedelmeket „ordító oroszlánok”-nak nevezi
(Zof.3,3), vagy „sárkány”-nak (jer.51,34), esetleg „vadállat”-nak (Ezék. 14,21).
Az epilógusban – amit Luther már a wormsi ráma után írt – arra hívja felk ismét a fiatal herceg figyelmét,
hogy a legnagyobb veszély az, ha az uralkodó szíve „felfuvalkododdá” válik.
Ugyanakkor Luther megemlékezik Izrael istenfélő királyairól: Dávidról és Salaomonról.
Szerinte a Magnificatot azért kell újra és újra olvasnia az uralkodónak, mert megtanít imádkozni. A
Magnificat a szegényeket bátorítja, a hatalmasokat pedig istenfélelemre tanítja.
Luther külön imádságot fogalmaz meg János hercegnek, majd az ifjú Salamon bölcsességet kérő imáját
ajánlja figyelmébe.
A Királyok könyve szerint a hartalomra került ifjú Salamon így fohászkodott az Úrhoz:
„Uram, Istenem, te királlyá tetted
szolgádat, az én apám, Dávid után.
De én még egészen fiatal vagyok, nem értek
a kormányzáshoz.
És a te szolgád választott néped között van,
amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba
venni, nem számlálható meg a sokasága miatt!
Azért adj szolgádnak engedelmes szívet, hogy
tudja kormányozni népedet, különbséget téve
a jó és a rossz között, különben ki tudná
kormányozni a Te nagy népedet!” (IKir 3, 7-9)
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Adja Isten, hogy Mária hitével és Salamon nyitott alázatával és bölcsességével tudjuk mi is fogadni Istentől
minden evilági mandátuminkat!
Amen
Motetta (Ave Maria)
Imádkozzunk!
Magasztalja én lelkem az Urat, hogy
reá tekintettél az ige mai hirdetőjére,
méltatlan szolgádra, hogy ma reggel általa
hirdettessék és dicsőítessék a Te neved!
Te erőtleneket, szegény szolgálóleányokat választasz
ki mindig magadnak, hogy erődet és uralmadat
meghirdessed!
Legyen köszönet Neked minden ajándékodért,
családainkért, gyermekeinkért! Személyesen
külön is hálát mondok Neked a ma tíz éve
napvilágot látott elsőszülöttünkért!
Dicsőítesség a Te szent neved, aki nemcsak
egyéni életünknek, hanem a történelemnek is
Ura vagy!
Te adsz munkát felelősséget azoknak, akik
igéddel a Te országodat építik,
de azoknak azokat is kormányozod, akik népünk
boldogulásáért másokat kormányoznak.
Uram! Te félelmetes erővel ledöntöd azokat
trónjukról, akik a Tőled kapott bizalommal visszaélnek,
s „s szívük gondolatjában…felfuvalkodottá” válnak.
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Uram! Birodalmak jönnek és mennek, de Te
az emberek szívében országodat építed.
Ugyanakkor törvényeden, törvényhozásodon
keresztül közvetve hazánkat is kormányozod!
Add, hogy a mi kis hazánkban
Mária, Luther és Kálvin hangjában is
A Te élő hangodat halljuk!
Add, hogy mi, evilági szolgáid, a Tőled
kapott mandátumunkkal vissza ne éljünk!
Vigasztald környezezeteünkben
a szenvedőket, az éhezőket lásd el
javakkal, az árvíz sújtotta települések lakóit ajándékozd meg
meleg otthonnal! A mai nap gondjaival, a munkával, vizsgákkal
küszködőknek siess segítségére!
Segíts kis országunk nyugalmát megtalálni a környező népek
közösségének biztonságában!
Ne adj neküünk se túl nagy gazdagságot,
Se túl nagy szegénységet, hanem
helyünket segíts megtalálni, ahonnan
ahonnan Téged dicsérhetünk és Rólad tanúskodhatunk,
mert a Hatalom nem a miénk – hanem a Tiéd.
Az Ország nem a miénk – hanem a Tiéd.
S mi csak kölcsönbe kaptuk, hogy műveljük e kertet.
Erről tanúskodunk együtt, a Krisztus urunktól tanúlt imádság szavaival:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
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Legyen meg a Te akaratod
Mint a ennyben úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket
Add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket kisértésbe
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tiéd az ország
A Hatalom és a Dicsőség
Mind örökké, Ámen
Ének
Ároni áldás

50

Szovák Kornél
Biblikus érvelés, történelmi példa és irodalmi fikció a
13. század magyarországi politikai leveleiben
A középkor műveltségeszménye szerint a hét szabad művészet alsó tagozatában, az ún. triviumban három
tárgy ismeretanyagát kellett elsajátítania a tanulónak, a grammatikát, a dialektikát és a rétorikát. Mindhárom tudomány a szavakkal való bánás egy-egy aspektusát ölelte fel, s mindhárom az érveléstechnika
hatékony fegyvereivel övezte fel birtokosát. A rétorikát a 12. századtól az ars dicataminis váltotta fel ebben
a hármasságban, ez azonban csak annyiban különbözött elődjétől, hogy jóval gyakorlatiasabb szempontok
érvényesültek benne. A lényeg és a cél továbbra is változatlan maradt: a kommunikációs partnert mind
hatékonyabban meggyőzni írásban vagy élőszóban a beszélő sajátos álláspontjáról. A meggyőzésre pedig az
élet számos területén elengedhetetlen szükség volt: többek között az uralkodónak folytonosan meg kellett
erősítenie saját uralmának fenntartása érdekében alattvalóiban a legitimitásába vetett hitet, a hitszónoknak meg kellett győznie híveit a keresztény tanítás részleteit illetően, s a királyoknak külkapcsolataikban
meg kellett győzniük egymást vagy az érdekelt feleket saját igazukról. Az uralkodó belpolitikai propagandája a birtokjogi tartalmú oklevelek arengáiban és narratiójiban, a külpolitikai publicisztika a diplomáciai
missilisek gondolati struktúrájában, a hitterjesztő törekvés a prédikációkban hagyta ott félreismerhetetlen lenyomatát. Azok az eszközök pedig, melyeket a leendő írástudók – oklevélfogalmazók, diplomaták,
szónokok és írók – a trivium során elsajátítottak, meghatározták a középkor egész gondolkodásmódjának
finoman tagolt szerkezetét, s fokozatosan annak alapelemeivé váltak.
Magyarországon már a 12. század közepén jól dokumentálhatóan jelen voltak azok a jogi képzettségű magiszterek, akik iskoláik során elsajátított ismereteiket az uralkodó szolgálatában hasznosították, s akiknek
a tanácsát fontosabb ügyekben kikérte a király. 1147-ben ugyanis, amikor VII. Lajos francia király keresztes hadai élén áthaladt Magyarországon, II. Géza magyar király egy hívétől megtudta, hogy a magyar
trónkövetelő is a francia király kíséretében tartózkodik. II. Géza ekkor arra kérte VII. Lajost, hogy adja ki
neki a trónkövetelőt, a francia király válasza azonban elutasító volt: ,,Tudja meg a király, hogy a király háza
olyan, mint a templom, lába mint az oltár; hogyan adhatnám ki megkötözve azt, aki a király házába úgy
menekült, mint a templomba, és úgy borult a király lábához, mint az oltárhoz?” A krónika szerint a magyar
követ erre azt válaszolta: ,,... a mi tudósaink úgy magyarázzák, hogy az egyház nem fogadja be a fattyút.” A
magyar magiszterek ekkor a korabeli kánonjognak azt a tételét idézték a francia király emlékezetébe, mely
tiltotta ugyan törvénytelen származásúak pappá szentelését, de érvényessége koránt sem volt általánosnak mondható.I A király követe ekkor egyértelműen utalt arra, hogy érvelését arra hivatott szakemberek
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készítették elő, akik eszerint kiválóan ismerték a korabeli kánonjogot. Nem ez azonban az első eset arra,
hogy kiválóan felépített érvelés volt a válasz a Magyar Királyság külkapcsolataiban. Magyar történészek az
elmúlt fél évszázad során többször rámutattak arra, hogy a Nagyobb és a Hartvik-féle Szt. István-legenda
a Mária-országa és az apostoli királyság elméletének kidolgozásával hogyan adott korszerűen kidolgozott
és diplomatikus választ a Magyarország önállóságát ért gregoriánus kihívásokra.II A diplomatikus válasz
elméleti kidolgozásának hátterére vet világot az a levél is, melyből az első komoly, mondhatni diplomáciai
bonyodalomról értesülünk a Szentszék és Magyarország kapcsolatát illetően. A levelet II. Paschalis pápa
talán 1105 körül intézte egy érsekhez. A címzett személye erősen vitatott, mivel a szöveg csak Boso bíboros
művének kódexeiben és dekrétálisgyűjteményekben maradt fenn, s a szöveghagyományozódás folyamán a
címzett székének megnevezése erősen romlott: Poloniensi és Coloniensi fővariánsok mellett számos változatban hagyományozódott. Több jel is mutat arra, hogy a levél a frissen megválasztott kalocsai érsekhez
(Colocensi) lett címezve, így segítségével betekinthetünk a 12. század magyar külkapcsolatainak boszorkánykonyhájába.
	Levelében a pápa szemrehányást tesz a címzettnek amiatt, mert az a tudomására hozta, hogy királya és országa előkelői igencsak elcsodálkoztak azon, hogy a pápa követei (apocrisiarii) az érseki palliumot
csak a pápától hozott írásbeli eskü letétele után akarták az érseknek átadni. A magyar király és tanácsadói
nem csak hangot adtak megütközésüknek, de jól felépített bibliai és jogi érvekkel alá is támasztották azt.
Tudtukkal ugyanis Krisztus kifejezetten tiltott mindenféle eskütételt (Mt 5,34-37), azután pedig sem az
apostolok, sem a zsinatok nem változtattak az evangéliumi rendelésen. S nem maga Krisztus mondta-e
rögtön ezt követően, hogy ami az igenen és a nemen túl van, az a gonosztól van? Találtak az eskü ellen szóló,
megfelelő zsinati határozatot is, s ennek alapján azt tanácsolták a főpapnak, hogy az esküt semmiképpen ne
tegye le. A pápai levél először is kioktatja az érseket a pallium mibenlétéről, majd felteszi a kérdést: hát nem
kérdezte-e meg maga Krisztus is Pétert, hogy szereti-e, mielőtt rábízta volna a nyájat (Jn 21,15-17)? Szent
Jakab apostol (Jak 5,12) és Szent ÁgostonIII magyarázatot adnak arra, hogy az Úr miért is tiltotta az esküvést, de az utóbbi hozzáteszi, hogy szükség esetén – ha az emberek csak az eskü hatására hajlandók hinni
abban, aminek a hite számukra üdvös, – szabad esküt tenni. Szent Pál egyébként is tett esküt hallgatói
hitetlensége miatt. A kikeresett zsinati határozatok nem csorbíthatják a Szentszék tekintélyét, hisz maguk
is attól nyerik erejüket, ugyanakkor négy zsinati határozat is rendelkezik a pallium átadásának a pápa által
megkívánt módozatairól. Talán bizony úgy tűnik, de ő nem a saját hasznát keresi, hanem az egyház egységét, s csak olyat kér, amit bármely püspök, még a szász és a dán püspökök is teljesíthetnek. A levél mindennél világosabban érzékelteti, hogy az ügy komoly: a rossz tanácsadók az Egyház egységét veszélyeztetik! Ezt
a súlyos vádat a címzett országának bűnlajstroma is alátámasztja: a címzett elődje az apostoli szék tudta
nélkül elítélt egy püspököt, s országában a főpapok áthelyezése nem az apostoli tekintély, hanem a király
rendelkezése folytán történik. Vádjait a pápa költői kérdéssel összegzi: ,,Hát vajon a magyar uralkodónak
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szólt-e, hogy te megtérvén erősítsd meg testvéreidet?” (Lk 22,32) Ezután összegzi mondanivalója lényegét: ,,mivel tehát méltóságotok jelvényét az apostoli széktől kéritek, amit csak Szent Péter testétől lehet venni, méltányos,
hogy ti is megfizessétek az apostoli széknek a köteles tiszteletet, mellyel kinyilvánítjátok, hogy Szent Péterhez úgy
ragaszkodtok, mint testrész a testhez, és a katolikus fővel való egységet megőrzitek.”IV A pápa tehát három olyan
követelésére figyelmeztette az érseket, melyekkel az ország fiatalabb érseki székét, s általa az ország egyházi
vezetését mind szorosabb szálakkal igyekezett Rómához fűzni. A hűségeskü mellett követelte, hogy az
érsek mindig tisztelettel bánjon az országban járó legátussal, és támogassa annak ténykedését, valamint
legalább három évente vagy személyesen, vagy képviselője útján járjon el ad limina látogatásra az Örök
Városba. Ezek azok az eszközök, melyeknek hiánytalan megléte esetén a pápa mindenkor maradéktalanul
érvényesíthette volna a helyi egyházakban a Szentszék érdekeit. A levél érvrendszerének sarkköve a hit, a
Szentszék iránti engedelmesség és az Egyház mindenek felett álló egységének lényegi azonossága, aki tehát
az engedelmesség ellen vétkezik, egyszersmind az Egyház egységét is veszélyezteti! Retorikája azt sugallja,
hogy a magyar uralkodó elbitorolja a pápától Szent Péter szerepkörét. Igen súlyos vádakkal illette tehát a
pápa a magyarokat akkor, amikor a Nyugat egyes írói az első magyar uralkodó szentségét, sőt a magyarok
igaz keresztényéségét egyaránt kétségbe vonták.V Követelései messze meghaladják a reformpápaság eredeti
programját, mögöttük ott rejlik Róma központosító törekvése, közvetve pedig az a hatalmi igény, mely másfél évszázad múltán már természetesnek tűnt, a kortársak azonban bizonnyal értetlenül szembesültek vele,
s amelynek egyértelmű alátámasztására a pápa a chalcedoni zsinat híres, Róma primátusát illető határozatát idézte a az érsek emlékezetébe. A súlyos konfliktus végső kimenetelét ugyan nem ismerjük, de a két fél
érveléséből annyi bizonyosnak látszik, hogy mindkét fél meglehetősen határozott álláspontját retorikailag
ügyesen felépített, biblikus és egyházjogi érvekkel felvértezett elmélettel támasztotta alá.
Mintegy másfél évszázaddal később, 1250-ben íródott az a levél, melynek retorikai alapmotívuma szintén
az admiratio. Az arany pecsét alatt kelt levelet a szakirodalom jobbára csak IV. Béla magyar király tatárleveleként tartja számon, s a mai napig is a Vatikáni Titkos Levéltárban őrzik. Figyelmünkre ezesetben
azért tarthat számot, mert benne a magyar király történeti érvekkel igyekszik rávenni IV. Ince pápát arra,
hogy küldjön segítséget Magyarországnak a hírek szerint újfent készülődő tatár hadak ellen. Önmagában
a történeti argumentáció nem jelentene újdonságot, hisz már Hartvik püspök az 1100-as évek első éveiben
azzal védelmezte Kálmán magyar királynak a pápa által elvitatott egyházkormányzati jogait, hogy azokat
pápai kiváltsággá minősítetve Szt. István királytól eredeztette. Az érdekesség itt éppenséggel abban áll, hogy
IV. Béla király levelének megfogalmazója nem korabeli tényeket igazol fiktív történeti síkon, hanem egy
helyes felismerést támaszt alá tényszerű történeti érvekkel, s az egész konstrukciót bibliai idézettel magasztosítja fel. Az sem mellékes szempont, hogy a szöveg első ízben fogalmazta meg konkrét formában azt
a gondolatot, mely szerint Magyarország a Nyugat mindenkori védőfala.VII A király levelében elmondja,
hogy a tatár veszedelem idején segélykérésével felkereste a keresztény világ három legfőbb udvarát (tres
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tocius christianitatis principaliores curias), a pápáét, a császárét és a francia királyét, s bár országát hűbérül
ajánlotta, mégsem kapott mást, csak puszta szavakat. A kereszténység érdekében ezek után kénytelen volt
magát királyi méltóságában megalázni, s leányait orosz és lengyel hercegekhez adni feleségül, hogy idejében
híreket kapjon tőlük a készülő tatár támadásról, majd pedig befogadni a pogány kunokat, fiát összeházasítani fejedelmük leányával, s pogányokkal védelmeztetni a kereszténységet a barbársággal szemben. Felveti
annak lehetőségét, hogy országa hathatós segítségség híján kénytelen lesz behódolni a tatár kánnak. Holott
– s ez a király legfőbb érve – az ország Európa kulcsa. (Idézem): ,,Abban állapodtunk meg sok tanácskozás
után, hogy nekünk is, egész Európának is üdvösebb lesz, ha a Dunát várakkal erősítjük. Mert ez az ellenállás vize (aqua contradictionis). Itt szállt szembe Heraclius Koszroesszel a római birodalom védelmében. Itt
álltunk mi is, bár felkészületlenül és súlyos csapás után, tíz hónapon át ellene a tatároknak, pedig országunk
akkor még úgyszólván teljességgel várak és védők híján szűkölködött. Ha ezt, amitől Isten őrizzen, a tatárok
egyszer birtokba veszik, nyitva áll a kapu számukra a többi katolikus hitű ország felé, mert egyrészt nincs
a keresztények felé útjukat álló tenger, másrészt családjaikat és csodálatosan sok állatukat alkalmatosabban
helyezhetik el itt, mint bárhol. Például hozhatjuk Attilát, ki keletről nyugat leigázására jőve, kezdettől fogva
Magyarország közepébe helyezte székhelyét: a császárok viszont, akik nyugatról harcoltak kelet alávetésére, egyre gyakrabban országunk határai között gyűjtöttek sereget.” A király a következőkben hangot ad
még afölötti szűntelen csodálkozásának, hogy a pápa ilyen körülmények között a francia keresztes terveket
támogatja, holott, ha az egész Szentföld elveszne is, az sem ártana oly sokat a kereszténységnek, mint Magyarország pusztulása. A király érvelését láthatólag országa helyesen felismert és értékelt geopolitikai helyzetére építette, ebből vezette le a nyugati kereszténységgel azonosnak tekintett Európa és Magyarország
teljes érdekegységét, melynek alátámasztására történeti tényeket hívott segítségül. Az első tényező, mely
felkeltheti a figyelmet, a Dunára alkalmazott aqua contradictionis kifejezés, mely a Szentírásban leli eredetét. Az Ószövetség szerint azt a helyet nevezték ugyanis Pörölés-vizének (Me-meríba, Streitwasser), ahol
a választott nép lázadozott az Úr ellen és Mózes vizet fakasztott a pusztában (Num. 20,13). A helynevet
későbbi keresztény hagyományban gyakorta a keresztvízre értelmezték VIII,mely hívőt és hitetlent választ el
egymástól, valószínűleg a kifejezés megválasztásánál annak hangsúlyozása játszott szerepet, hogy a Duna
a pogányság és a keresztény Európa határvonala. A Heraclius császárt illető történelmi exemplumot az
összes kommentár tévesnek ítéli, mondván, hogy Heraclius császár ugyan tényleg harcolt Chosroesszel, de
nem a Dunánál, a levélíró tévesztette össze a perzsa király hadait a Bizánccal ekkoriban az Aldunánál tényleg harcokat folytató avarokkal.IX 627-ben Hérakleiosz valóban Ninivénél győzte le II. Chosroes Sassanida
uralkodót, a középkori történeti hagyományban azonban a Duna hídján vívott párharc ill. a Duna menti
harcok rögzültek. Freisingi Ottó Krónikája szerint Heraclius uralkodásának nyolcadik évében Perzsiába
indult seregével, s a Duna hídján megölte Chosdroes fiát (V, 9), amit Viterbói Gottfried is szó szerint átvett. A szintén 12. századi Johannes Beleth azt is tudni véli ezzel kapcsolatban, hogy ,,Heraclius imperator
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Romanus aciem movit iuxta Danubium illum, qui apud Persas est, non hunc, qui in Suevia oritur.” (MPL
202, 1531). Viterbói Gottfriedet Magyarországon Kézai Simon krónikája tanúsága szerint a 13. század
második felében jól ismerték, valószínű tehát, hogy a levélíró az ő Pantheonjából vette a Duna menti harc
említését. Szintén Kézai a tanú arra, hogy Attila Kárpát-medencei székhelyének erős magyarországi hagyománya is volt, s az itt sereget gyűjtő császárok egyikeként Marcus Aureliusra gondolhatott a szerző. A levél
érvrendszerében ily módon a Biblia-magyarázat módszerei keverednek a tudós történeti hagyománnyal és
a magyar hun-mítosszal.
1272-ben gyermekként IV. László király került a magyar trónra, akit a tatár-levélben említett kun származású anyja után Kun Lászlóként ismer a magyar történetírás. Uralkodásának korai szakaszát a főúri
pártharcok jellemezték, s rövid konszolidációs kísérlet után a kunok és az ország vezetését magához ragadó
egyháziak közti csapongás töltötte ki uralkodását, eltaszította feleségét, a nápolyi király leányát, s kun ágyasaival múlatta idejét. A magyar egyház élén ekkor az ország első metropolitájaként Lodomér esztergomi
érsek állt, aki saját erőit kevésnek ítélve királyával szemben a pápánál keresett segítséget és vígasztalást.
1288-ban ugyanis szokatlanul hosszú levélben számolt be IV. Miklós pápának a magyarországi viszonyokról, melyben hosszasan ecsetelte uralkodója, IV. László állhatatlan jellemét, esküszegő magatartását és
többszöri jobb belátásra térését. Az agg érsek méltán háborodott fel IV. László 1279-et követő magatartásán s méltán látta benne az állhatatlan változékonyság földi megtestesülését. A király ekkor már sokadszor
esküdött meg arra az érsek és számos egyházi személy jelenlétében, hogy a hitvesét tiszteletben fogja tartani, felhagy a kunoknak való kedvezéssel és a kun életmóddal, eltaszítja kun ágyasát (akit mérges viperaként
emleget a levélíró) és a továbbiakban keresztény királyhoz méltó életmódot fog élni. S ugyanezen esküt már
sokadszor azonnal meg is szegte. Az érsek haragját mi sem mutatja jobban, mint hogy ő – az adott politikai helyzetben az ország szuverenitásának letéteményese – egy olyan külső hatalom eszmei támogatásáért
folyamodik, amely ekkor már évszázadok óta hangoztatta különböző érvekre hivatkozva Magyarország
fölötti főhűbérúri igényeit. Mivel a levél stilisztikai vizsgálata is a levélíró rendkívüli indulatairól, ugyanakkor a korban szokatlan írói készségéről és irodalomelméleti-retorikai képzettségéről tesz tanúbizonyságot,
mindenképpen érdemes a behatóbb vizsgálatra. Már csak azért is, mert a levél elsősorban stílusának köszönhette fennmaradását a párizsi nemzeti levéltárban, ahol a 20. század elején Charles Langlois francia
történész akadt rá.
Eltekintve most attól a levelünkben olvasható széles idézetanyagtól, mely a klasszikus antikvitás költőitől,
Horatiustól és Ovidiustól a 12. század államelméleti irodalmáig terjed, s amelyből másutt arra a következtetésre jutottam, hogy a levélíró teljes tudatossággal választotta meg azt a stílusmintát, mely a címzett
meggyőzése érdekében legalkalmasabbnak látszott számára, a facundia Bernardinat, a levél néhány tartalmi
vonatkozását érdemes szemügyre venni, többek között azokat a mondatokat, melyeket az érsek a magyar
uralkodónak tulajdonít. A levélíró panasza szerint ugyanis IV. László a következő, egyházi szempontból
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súlyosan kifogásolható szavakat mondta volna az érsek megbízottainak: ,,Nagyon keveset, vagy éppen semmit nem törődöm én azzal, hogy amit cselekszem, az az egyházi törvényekkel, amelyekre mindig hivatkoztóok,
egybehangzó, vagy azoktól eltérő-e? A magam számára ugyanis én vagyok a törvény (ipse enim mihi sum lex), és
hogy valamiféle papok törvényei korlátozzanak, el nem tűröm. ... Nem a ti uratok dolga, ... hogy nekem törvényt
szabjon, hanem hogy kövesse azt a törvényt, amelyet én hoztam. Az engedelmesség az, ami neki jut, nem pedig
hogy parancsoljon, a hatalom (obsequendi eum manere debet necessitas, non auctoritas imperandi).” Gerics József mutatott rá az idézet forrásaira. Eszerint az egyik forrás egy pogányokra vonatkozó bibliai hely, mely
azt mondja: ,,A pogányoknak ugyanis, akiknek nincs törvényük, saját maguk önmaguk törvénye.(Gentes enim
legem non habentes ipsi sibi sunt lex, Rom. 2,14).” A másik forrást Gerics III. Ince pápa dekrétálisában jelölte meg, mely így hangzik: ,,... a világiaknak ,,, az egyház dolgaiban semmiféle rendelkezési hatalom nem jár,
mert őket az engedelmesség kötelessége illeti meg, nem a parancsolás hatalma (quos obsequendi manet necessitas,
non auctoritas imperandi).”X Nyilvánvaló, hogy sem a bibliai citátum, sem a visszályára fordított kánonjogi
idézet nem származhatott közvetlenül IV. László királytól, sőt klerikusi környezetétől sem. Ezeket azzal a
megfontolással adta a levélíró érsek az uralkodó szájára, hogy minél hatásosabban feketetítse be a királyt és
minél nagyobb megbotránkozást keltsen vele kapcsolatba Rómában, vagyis hogy a címzettet mind jobban
meggyőzze a magyarországi helyzet tarthatatlanságáról. Maga a módszer kézenfekvő volt, nem is lehetett
nagy újdonság az alkalmazása a 13. század végének Magyarországán. A kérdés ezesetben inkább az, hogy
maga az érsek hihetőnek tartotta-e a történetet, vagy méginkább az, hogy levelének címzettjéről feltételezte-e, hogy az felismeri a forrásokat. Bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy Lodomér tisztában
volt állításának fiktív jellegével, s nem gondolta maga sem, hogy IV. Miklós pápa azt a szó szűkebb értelmében valóságnak fogja elfogadni. Levelét ugyanis az érsek egy mitológiai hasonlattal indította, melyben
IV. Lászlót az antik folyóistenhez, Proteushoz hasonlította, aki közismerten folytonosan változtatta alakját
és semmiféle kötelékkel nem lehetett lekötözni. A hosszú levélnek a Proteus-kép időnkénti felvillanása
képezi a szövetét, biztosítja szerkezeti egységét. Az antik mitológia mint fikció felhasználása azonban a
13. század irodalmában nem volt teljesen problémamentes, annak létjogosultságát jól meg kellett indokolni. Látszólag ezért, valójában azonban saját, a királyt igaztalan állításokkal befeketítő eljárást igazolandó
fordult ahhoz az egyetlen eszközhöz, mely hathatósan és egyszerre igazolhatta a Proteus-ficiót és az érsek
király szájára adott szavait. Az ugyanis teljesen világos, hogy az antik mitológiai téma a középkori író előtt
meseként jelent meg (Proteus fabulosus), a mese meggyőzésben való felhasználásának azonban megvoltak
a maga sajátos szabályai. Isidorus Hispalensis enciklopédiája szerint a költők egyes meséket azért találtak
ki, hogy gyönyörködtessenek vele, másokat meg azért, hogy a dolgok természetét vagy az emberek erkölcseit ábrázolják a segítségükkel. A mesét a históriától a valósághoz való viszony mássága különböztette
meg, a fikció ebből kifolyólag állandó védekezésre kényszerült a hazugság vádjával szemben. A későantik
Macrobius és Isidorus meseelméletét a 12. században Bernardus Silvestris fejlesztette tovább, s összegezte
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az ún. integumentum-elméletben a bibliaértelmezés különböző síkjainak módszertani alapjára támaszkodva. Az elméletnek, melyet később Bocaccio tett rendkívül népszerűvé, a lényege az, hogy a költészet körébe
utalt mese mindig kimond valami igazságot a kitalálás burka, integumentuma alá rejtve (sub figmento, sub
cortice), s ez a tény legitimálja a fikciót a valósághű irodalom ellentéteként. Lodomér érsek levelének szavai
szerint a Proteus-történet esetében ’a poétai kitalálásnak ráncos héja alatt az igazság magva rejtőzött’ (figmenti
poetici quodam rugoso velatum cortice granum veritatis). A mondat hemzseg a későantik alapokon álló 12.
századi meseelmélet terminus technicusaitól: a figmentum poeticum az ókortól fogva a költészet körébe
utalt fikciós irodalom, esetünkben a mitológia. A cortex – az integumentum – a burok, a velare a rejtezés,
a granum veritatis pedig nem a keresztény igazság vetőmagja, mint Hildegard von Bingen szövegeiben,
hanem az igazságmag, mely a burok alatt rejlik. Nem csak a Proteus történet rejtett azonban ilyesfajta igazságmagot, hanem a királytól soha el nem hangzott mondatok is. A sejtést bizonyossággá emeli az, hogy az
integumentum-elmélet hangsúlyos helyen, a levél elején nyer pregnáns kifejtést. Az elmélet alkalmazása nem
pusztán az irodalomelméleti gondolkodás 13. századi magyarországi jelenlétét, s nem is pusztán az érsek
kitűnő felkészültségét bizonyítja, hanem azt, hogy a retorikai képzés egyes elemei adott esetben politikai
retorikává is magasztosulhattak.
SRH I, 459: ,,Cumque hoc rex Francorum audisset, dixit: «Noverit rex, quod domus regis quasi ecclesia,
pedes eius quasi altare, et quomodo possum reddere vinctum eum, qui ad domum regalem quasi ad ecclesiam
et ad pedes regis quasi ad altare se prostravit?» Cui nuncius ait: quoniam magistri nostri sic interpretantur,
ut adulterinam progeniem ecclesia non communicat.” Vö. Gerics J.: Az államszuverenitás védelme és a ,,két
jog” alkalmazásának szempontjai XII-XIII. századi krónikáinkban. Történelmi Szemle 1975, 364. Gerics:
Korai rendiség 1987, 234. Gerics: Egyház, állam és gondolkodás 1995, 230.
I.

II.

Tóth Z., Deér J., Gerics J.

„Assiduitate iurandi ... nisi iuratione firmetur” (G. Györffy: i.m. [7. jegyz.] 346, 5-7. sor): Augustinus
Hipponensis, De sermone Domini in monte (Corpus Christianorum, Series Latina 35, ed. Mutzenbacher,
Turnhout 1967) 1,51 (1248. és 1251. sor). Az ágostoni hely parafrázisa egyébiránt bekerült Petrus
Lombardus (1095-1160) nagy tekintélyű teológiai kompendiumába is, s ennek révén fejtett ki nagyobb
hatást (Lib. 3, dist. 39, cap. 4).
III.

Jaffé, Ph.: i.m. (22. jegyz.) 6750. szám. Györffy, G.: i.m. (7. jegyz.) 344-346 (124. szám). Plezia, M.: II.
Paschalis pápa bullája a lengyel, vagy a magyar érsekhez? (A filológus megjegyzései). In: Opuscula classica
mediaevaliaque in honorem J. Horváth ab amicis collegis discipulis composita. Szerk.: Bollók J. (Klasszika-Filológiai Tanulmányok III.) Budapest 1978, 353-366. Kosztolnyik, J. Z.: i.m. (5. jegyz.) 63. Koszta L.:
Adalékok az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyához a XIII. század elejéig. Magyar Egyháztörténeti
IV.
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Vázlatok 3 (1991) 73-88, főképpen 77. A levél keltezése is eltűnt a másolások folytán, dátumát Györffy a
dán érsekség létrejötte és a guastallai lemondás alapjánt 1104-1106 közöttre tette, de nem zárta ki, hogy II.
Paschalis későbbiévei is szóba jöhetnek.
Gerics J.: A „két királyi apostol”. (Szent István és Szent Henrik kapcsolata a 11-12. századi német és magyar hagyományban. Teológia 22 (1988:3) 131-134.
V.

„Nonne in Calcedonensis concilii actione XVI statutum est ante omnia quidem primatum honorem precipuum
secundum canones antique Rome reverentissimo archiepiscopo conservari?” A zsinati határozatra vö. Caspar, E.:
Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft. I. Tübingen 1930, 524.
VI.

Szűcs Jenő: A kereszténység belső politikuma a XIII. század derekán. IV. Béla király és az egyház. Történelmi Szemle 21 (1978) 158-181, 165. Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. (História Könyvtár, Monográfiák
1.) Budapest 1993, 89-95, 90. Bogyay Tamás: A magyarság mint «Nyugat védőbástyája». Egy eszme történeti folytonossága. Katolikus Szemle 38 (1986) 101-114,104-105.
VII.

Bruno Herbipolensis, MPL 142, 387-388: Aqua contradictionis, aquae baptismi accipiuntur, ad quas
diabolo contradicitur et operibus ejus, post quas si quis se coinquinaverit vitiis, sacerdos vexabitur pro eo,
eo quod exarcerbaverit Spiritum Dei, quem ille praedicat: sicut Paulus dicebat: Quis infirmatur et ego
non infirmor? Bruno Carthusianorum, MPL 152, 1071: Contradictionis, id est te probum et mundum a
peccatis feci in aqua Contradictionis, scilicet in aqua baptismatis, cui male vivendo contradicis, non agens
quod in ea mihi promisisti, et faciens irritam peccando iterum gratiam remissionis quam in ea percepisti.
VIII.

IX.
X.

Mezey-Makkai 336. o. (336. sz.) Tatárj. 456. o. (82. sz.). Bogyay i. h.

Gerics, Korai rendiség 243-244.
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Tverdota György
József Attila és a vallásos hit
József Attila vallásos hitének, vallásbölcseleti tájékozódásának és műveltségének kérdése, verseinek Isten-képe régóta foglalkoztatja a kritikát és a kutatást, s újabban ez az érdeklődés különösen intenzívnek mondható. A kérdés nem egyszerű, a leegyszerűsítésekkel szembeni elővigyázatosságot és
a kutató vallási vagy éppen ateista beállítottságának érvényesítéséről való lemondást vagy legalább
is ennek háttérbe szorítását teszi kívánatossá. Az alábbiakban néhány adalékkal szeretnék szolgálni a költő és a vallás közötti viszony történetének egyik epizódja jobb megértéséhez. A húszas évek végén, 1928-1930 között számos adat mutat a vallásos hit jelenlétére József Attila gondolkodásában.
1928. szeptember 30-án kelt levelében ezt a kérdést teszi föl Vágó Mártának: „Márti, szeret-e téged az
Isten? Gondolkodtál-e már ezen? Engem nagyon nagyon szerethet, mert minden rossz, de bennem
nem marad meg rossznak, ha fájdalommá válik.” De ennél lényegesebb körülmény, hogy a költő ekkor
készülő művészetbölcseleti koncepciója hátterében is kitapinthatók vallásbölcseleti megfontolások.
A Babits-pamflet egyik helyén a következő megállapítással találkozunk: „A valóságot elemezvén Istenhez
jutunk, a műnél az ihlethez, az észen kívül az egyetlenhez, ami az állattal szemben emberré tesz.” A képlet a romantika korából ismert analógia, amely a remekmű megalkotását az isteni teremtéssel állítja megtisztelő párhuzamba. A költő a maga szűkebb birodalmában megismétli az isteni teremtés cselekedetét.
Természetesen nemcsak romantikus szerzőknél olvashatunk ilyen gondolatokat. József Attila akár annál
a Babits Mihálynál is rábukkanhatott erre a toposzra, például a Cigány a siralomházban című versében,
akit pamfletjében olyan szenvedéllyel leckéztetett: „Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, / ahogy az Úr
alkothatott valami szárnyas / fényes, páncélos, ízelt bogarat”. Ha a művészi tevékenység és az isteni teremtés
analógiáját nem is találta meg József Attila Pauler Aristoteles-könyvében, amely a húszas évek végén a költő
egyik fontos olvasmánya volt, azzal a gondolattal, ami a Babits-pamfletből vett idézet első felének forrása
lehetett, itt találkozott: „kell a létező világban is bizonyos végső mozzanatokra bukkannunk, melyekből
minden változás, minden keletkezés és elmúlás megérthető. E mozzanatok a materia és forma, a potentia és
aktus, melyek elemzése a végső mozgató, Isten létezésére vezet”.
Az 1930 végén vagy 1931 elején készült Irodalom és szocializmus című tanulmány tovább vitte a Babitspamfletnek ezt az ihlet-elméletét. Az Irodalom és szocializmus váratlan teológiai implikációit megerősíti
az írás utóéletének egy bizarr, rendhagyó, de talán éppen emiatt is, feltétlenül említést érdemlő epizódja.
1948-ban Dr. Zászlós Károly neve alatt megjelent egy önálló brosúra, Művészetbölcselet mogyoróhéjban
címmel, s (Aquinói Szent Tamás nyomán) alcímmel. A szerző, miután – bizonyos, tagadhatatlan tájékozottságról téve tanúságot a vonatkozó szakirodalomban – felsorolja, hol írt a skolasztika nagy gondolkodó-
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ja a szépségről és a művészetekről, így folytatja: „nem akarunk semmi mást, mint az Ő tömörségét csupán
felengedni, s amit Ő röviden fejezett ki, azt mi hosszabban szeretnők letárgyalni”. Ezután meglepő módon
nem Aquinói Tamás szó szerinti vagy tartalmi idézése következik, hanem ezek a mondatok: „A művészi
cselekedet, amelyet ihletnek nevezünk vagy művészi faktornak, azonnal két részre osztja a valóságot
azáltal, hogy kiválasztja magának azt a részt, ama valóságelemeket, amelyekből művét megalkotja”. Ha
valaki nem ismerné föl, honnan az idézet, hozzáteszem a következő mondatot: „a műnek minden pontja
archimedeszi pont!” A szöveg nem más, mint az Irodalom és szocializmus részlete, többé-kevésbé pontosan rekonstruált változatban, de idézőjelek és a forrás feltüntetése nélkül. József Attila szabadelőadása
mint Aquinói Szent Tamás művészetbölcseletének összefoglalása. A misztifikáció leleplezését megkönnyíti az a körülmény, hogy Cserépfalvi 1938-as József Attila összegyűjtött versei kiadásának függelékében megjelent, az idézetek forrásául szolgáló szemelvények szövege hibás, s Zászlós Károly az újraközlés
során a hibát is reprodukálta.
A félrevezető újraközlés önmagában véve úgy is értelmezhető lenne, mint a tanulmány utóéletének mulatságos, de tanulságokkal nem járó epizódja. Csakhogy ezzel nem kapunk választ arra a kérdésre, vajon
miért éppen ezt a József Attila-szöveget ítélte alkalmasnak a szerző Aquinói Tamás esztétikai nézeteinek
szemléltetésére? Igaz, hogy a szabadelőadás idézi Szent Tamást, de nem nagy respektussal, s nyilvánvalóan
félreértve a tőle idézett latin mondatot: „És beszéltek az alak ragyogásáról, mint amaz Aquinói Tamás, aki
szerint „Pulchritudo… consistit… in resplendentia formae”. (A szépség a forma ragyogásában áll.) Minthogy pedig a forma már Artisztotelesz szerint is tevékenység, ez az Aquinói Szent bölcseség mai nyelven
annyit tesz: Gyönyörű, mert ragyogóan van megcsinálva. (Polgári kritikusaink nem is tudják, hogy ők még
mindig egy középkori szent hatása alatt írdogálnak!)”
Mivel Dr. Zászlós Károly személyéről semmi közelebbit nem tudtam meg, az sem deríthető ki, volt-e személyes érintkezése József Attilával. Van azonban a viszonylag kevés számú értelmező hozzátételei között egykét elgondolkodtató mozzanat. Azon a ponton, ahol József Attila szövege az ihlet fentebb érintett teremtő
erejéről szól, ahol tehát az isteni teremtéssel való analógia szóba jöhet, a szerző üdvtani jellegű kvázi-teológiai
fogalmakkal egészíti ki az Irodalom és szocializmusból eltulajdonított részletet: „az ihlet mindig két részre
osztja a valóságot azáltal, hogy kiválasztja az egyes valóságelemeket a többiektől, predestinál és reprobál”.
Egy másik helyen – igaz, kissé bumfordi és tudálékos megfogalmazásban – Zászlós a kegyelemtannal példálózik: „Minden műalkotásban lényeges a kiválasztott, a többi nem lényeges, hanem velejáró accidens csupán. Ennek az analógiáját látjuk a kegyelem világában is, ahol a predestináltak miatt vannak a többiek.”
Pauler Ákos bölcselete mindenesetre nemcsak Husserl és Bolzano, Brentano és Lotze logikai idealizmusát
közvetítette József Attilához, hanem a keresztény ihletettségű, vallásfilozófiai gyökerű bölcseleti tanokat
is. A filozófus halála után megjelent Emlékkönyv szerzői Pauler filozófiájának ilyen vonatkozásait is nagy
hangsúllyal emlegették. Somos Róbert az utolsó évek kivételével sokkal kevésbé látja jelentősnek a tomista
vagy ágostoni befolyást. Akármint ítéljük is meg bölcseletének ezt a jellemvonását, kétségtelen, hogy József
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Attilára Pauler keresztény idealizmusa is hatással volt. Aminthogy kitapintható ezen túl valamiféle, átmeneti érdeklődés József Attilánál a neotomista tanok iránt is.
Ez utóbbi tájékozódásról csak közvetett, de annál erősebb bizonyítékkal rendelkezünk. Az indirekt utat az
a körülmény kényszeríti ránk, hogy Vágó Mártának a költő egyik elveszett levelére válaszoló levélrészletéből
kell kiindulnunk. „Mi a termékenyítő és termékenyülő szellemiség szerepe a mi ügyünkben, azt igazán nem
értem” – értetlenkedett 1928. november 1-jén kelt levelében Vágó Márta. József Attila tehát kettejük kapcsolatának magyarázata során a „termékenyítő és a termékenyülő értelem” fogalompárjával dolgozott. Nem
lehetetlen, de nem is bizonyítható, hogy a költő egy olyan szereposztást javasolt volna, amelyet a kettejük
közötti szellemi (és szerelmi?) kapcsolatban a fiatal lányt nem elégítette ki: A férfi a termékenyítő, a nő a
termékenyülő értelem birtokában lenne. Mindenesetre Horváth Sándor Aquinói Szent Tamás világnézete
című könyvében tomista örökségként kezeli ezt az Arisztotelészig visszavezethető terminuspárt: „Ezt az ellentétet oldotta meg már Aristoteles, az ún. nusz poiétikosz, a cselekvő vagy termékenyítő értelem (intellektus agens) föltételezésével, szent Tamás pedig… végképp megépítette az anyagból a szellemi világba vezető
hidat. A termékenyítő értelem feladata nem a megismerés, nem is az eszmélő elvonás, hanem tisztán a tulajdonképpeni, szenvedőleges és megtermékenyítést igénylő értelem (intellectus possibilis) ellátása anyaggal és tartalommal.” A fogalompárral Várkonyi Hildebrand is élt Aquinói Szent Tamás filozófiája című
könyvében, az „intellectus agens” szakkifejezést „tevékeny értelem”-ként, az „intellectus passibilis-possibilis”
szakkifejezést pedig „befogadó értelem”-ként fordította. E két kooperáló fogalommal első pillantásra meglepő módon, a költő egy remekművében, az Ódában találkozunk újra: „S mint megnyílt értelembe az ige, /
alászállhatok rejtelmeibe!...” Ahol is az ige a termékenyítő értelem, az intellectus agens, a nusz poiétikosz,
a maszkulin elv, míg a megnyílt értelem” a termékenyülő, befogadó, szenvedőleges értelem, az intellectus
possibilis, a nusz patétikosz, a feminin elv.
Az intellectus agens és az intellectus possibilis szereposztása az Irodalom és szocializmusban is felbukkan.
A végső szemléleti egészet, mint a neve is mutatja, a befogadó mindenesetre intuícióval ismerheti meg, s a
szemlélet útján valamilyen egyetemes érvényű tudásnak jut a birtokába. A kész műre, s a befogadói magatartásra nézve tehát József Attila nem tagadja az egyetemes szemléletet, az abszolútum intuíció által történő
megismerését: „A műalkotás…a szemlélet számára alkot egészet, szemléleti végsőt a nem szemléleti, de valóságos világegész helyébe”. A művészet területének ebben a tartományában a költő érvényesnek tekinti az
egyes és egyetemes intuíció fentebb idézett pauleri („arisztotelészi”) szembeállítását. A befogadói magatartás az intellectus possibilis, a termékenyülő értelem birodalma. Az ihlet azonban több, nemcsak a közönséges intuíciónál, hanem a művészi abszolútum intuitív megismerésénél is, mert maga teremti az abszolút tárgyat az egyetemes szemlélet számára. Az ihlet produktumában teremtés lakozik, a remekmű olyan jelentős
újdonságot tartalmazó tárgy, amely előzményeiből csak részben vezethető le. Az ihlet tehát összefüggésbe
hozható az intellectus agens, a termékenyítő értelem tevékenységével. A művészi teremtés az Ige analogonja.
Az Irodalom és szocializmusban tehát kimutathatók valamiféle vallásfilozófiai beállítódás nyomai.
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Marosi Ernő
„Qui me plasmasti”
Idestova négy évtizede foglalkoztat a magyarországi gotika kezdete, s benne III. Béla korának kivételes műve,
az esztergomi székesegyház nyugati kapuzata, a Porta speciosa. Bizonyosan így nevezték már a 18. században, amikor – nem sokkal az 1763-as földrengés-katasztrófában történt pusztulása előtt – az akkor még
erődként szolgáló esztergomi várhegyre kirendelt pap, Széless György leírást készített róla. Széless minden
bizonnyal a még Nagyszombatban tartózkodó esztergomi káptalanban ismert, hagyományos elnevezést alkalmazta, amely akár középkori eredetű is lehetett (és tulajdonképpen a 12. század végére is visszavezethető lenne). Nem egyedül Esztergomban szokásos ez az elnevezés, máshol (térben és időben legközelebb, vélhetően az 1224-es felszenteléssel záruló haramdik építkezés idején Pannonhalmán) is szokásos ilyen “szép
kapuk” kijelölése. Az elnevezés bibliai eredetű, s a jeruzsálemi templomnak arra a bejáratára vonatkozik,
amely előtt Péter és János apostolok egy bénát gyógyítottak meg (ApCsel 3.2). Nem mellékes az elnevezés
szempontjából, hogy ezután az apostolok a porticus Salomonis-ba tóduló nép (ApCsel 3.11) előtt prédikál,
s ott fogják el őket. A két idézett magyarországi példa meglehetősen pontosan megfelel ennek a szituációnak: Esztergomban a nyugati portál előtt boltozott előcsarnok (narthex, a szerzetesi reform gyakorlatában
gyakori nevén: galilea, másként paradysus is, innen a székesegyházak előterének máig gyakori francia neve:
parvis), Pannonhalmán pedig az eredeti formájában minden bizonnyal Uros apát idején kialakított kerengő
(amely megfelel III. Honorius pápa rendi reformra felszólító levelének, s benne annak a gondolatnak, hogy
Isten a monostorokban paradisum plantavit). Ezek az elnevezések arra a középkori törekvésre utalnak, hogy
a templomok és a kolostorok lehetőleg jelenítsék meg, illetve tegyék átélhetővé a bennük közlekedők vagy
körmeneti szertartásokban, menetekben részt vevők számára az ó- és újtestamentumi üdvtörténet topográfiáját. Az sem mellékes, hogy mindkét kapuzat megrendelő főpapja ótestamentumi nevet viselt. Az egy
generációval fiatalabb pannonhalmi apát Uriásét, a III. Béla-kori esztergomi érsek Jóbét.
A művészettörténeti kérdésekkel való foglalkozás, egy olyan esetben, mint az esztergomi is, töredékek felkutatása és mozaikszemekként a helyükre illesztése, tárgyi emlékek és szövegek filológiai megítélése sok
sokszor elveszi az ember józan eszét, s eltereli a figyelmét azokról a kézenfekvő összefüggésekről, amelyek
nem is szorulnak írott források támaszára. Így viszonylag hamar rájöttem, hogy az esztergomi Porta speciosa
szemöldökgerendáján egykor volt, de mindenestül elpusztult, csak Széless leírásából és a Klimó György
esztergomi kanonok, később pécsi püspök hagyatékából való olajfestményen ábrázolt jelenetben (amelyből
egyáltalán ismerjük donátorait, s amelynek alapján következtethetünk készítésének idejére: Jób érsekségének kezdete, 1185 után és III. Béla halála, 1196 előtt) a király írásszalagján egykor olvasható szöveg Jób
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könyvének egy szöveghelyén alapul. Az azonban sokáig tartott, míg rájöttem: ha valamit, úgy Jób érsek
éppen Jób könyvét nyilván alaposan ismerte. Ahogyan ő azonosult ótestamentumi (nyilván papi névként)
választott névpatrónusával, úgy volt szükséges azonosulni az ő mentalitásával, belehelyezkedni szituációjába ahhoz, hogy ebben a csekély részletben a személyes elemet felfedezhessem.
A szemöldökgerenda ábrázolása több tekintetben is szokatlan volt. Közepét egy igen ritka ábrázolás foglalta, a jelek szerint egy közös tengelyű, kettős kerék, Rota in medio rote és animalia felirattal, ami utalás ez
ábrázolás forrására, Ezékiel víziójára (Ez 1.16). Onnan erednek (s kizárják, hogy a tetramorf közönséges középkori értelmezéséről, az evangelisták lelkes állatairól lenne szó) a kereket egykor közrefogó kerubok is. Az
ezékieli látomás két oldalán a feliratok pontosan megjelölik a két földre boruló (a régebbi irodalom szívesen
tekintette hódoló gesztusukat bizantinizmusnak, a proszkinésziszre való utalás azonban egyfajta előítélet,
hiszen a nyugati liturgia is ismeri a teljes hódolatnak ezt a gesztusát) alakot: bal (de az ábrázoltak szempontjából jobb) felől: Iob archiepiscopus, a mögötte lévő épület pedig basilica, az ellenkező oldalon pedig Rex
Bela és mögötte castrum. Nem kétséges – s ez adta a kulcsot kapuzat ábrázolási rendszere új, nem bizánci,
hanem aktuális nyugati olvasatához, – hogy ketten kétféle státust és principiumot képviselnek. Jób (a bazilikával) az egyházat, mint fölötte székesegyházának védőszentje, Szent Adalbert, III. Béla pedig éppúgy,
mint az alapító Szent István, a királyságot. A 12. század egyházjogi-teológiai gondolkodásának értelmében éppen sacerdotium és regnum egyetértése a modern elem, s vele az egyetértés követelménye a próféták,
apostolok és szentek alkotta üdvtörténeti keretbe illesztve. Ezt a követelményt a timpanonban az ország
felajánlásának jelenetében a Szent Szűz kezében tartott írásszalag felirata fejezte ki mint az országfelajánlás
elfogadásának feltételét. Az esztergomi érsekség ebből vezette le szabadságát (patriae liberatio). A középső
tengelyben tehát Mária mint a megtestesült Logosz trónusa (ez a bizánci Nikopoia s a középkori nyugati
Sedes Sapientiae ikonográfiai értelme) jelenik meg, s ezt egészítette ki az istenség ezékieli víziója a szemöldökön, illetve a töredékében a közelmúltban megtalált Agnus Dei és Dextera Dei (ismét két szimbólum,
nem ábrázolás) a kapu ívének zárókövén.
A két donátori felirat hagyományosan könyörgés az adományozó örök jutalmáért. Jób érseké a felmagasztalandó vámos megalázkodásának formulája: Deus propitius esto mihi peccatori (Lk 18.13), a királyé pedig
így szól: Qui plasmasti me miserere mei. Ez az „Aki teremtettél, könyörülj rajtam!” nem egyenes idézet, a
benne lévő görög eredetű ige ritkaság a Vulgáta szövegében. Legfontosabb előfordulási helye Jób könyvében
Jób vitája teremtőjével arról, hogy Isten, aki formálta, ne akarja elpusztítani: Manus tuae fecerunt me, Et
plasmaverunt me totum in cicuitu; et sic repente praecipitas me? Memento, quaeso quod sicut lutum feceris me,
Et in pulverem reduces me. ( Jób 10, 8-9). A plasmare latin ige görög eredetű, benne a görög plasma rejtőzik,
s amint a gondolatritmus másik tagja is kifejezi, a teremtés fazekasmunkájáról, az embernek agyagban való
mintázásáról szól. Mint ilyen, megfelel a plastein igének és származékainak, amelyek közül a plasztikának,
plasztikusnak stb. ma éppolyan nagy az utóélete, mint a természettudományokban az agyag értelmétől

63

mára már messze eltávolodott plazmának. Magyarra fordítása problematikus: az 1972-es fordítás szerint
„A te kezed formált és teremtett”; Károly szabad fordítással kerüli meg a nehéz helyet).
A középkori szövegek értelmezése általában akkor jár a helyes úton, ha egyedül a latin bibliaszövegre vagyunk tekintettel, mivel alanyaink számára is ez volt hozzáférhető, s a későbbi kritikából eredő belátásokat mint anakronisztikusakat, helyesebb mellőzni. Ezt az utat követve, kell keresnünk a középkori szöveg
szerzőjének asszociációit. Úgy tűnik, hogy a plasmare legközvetlenebb szinonímája a formare – ezt, vagy a
latin fingere szót adják meg a közhasználatú középlatin szótárak is. Végső soron Jób egész szemrehányása
visszautal a teremtéstörténetre: Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem
eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem (Ter 2,7). S ebből adódik a két – művészettörténészek által gyakran (alaptalanul) a Madonnával kapcsolatba hozott donátorfigura összefüggése az ezekieli
látomás szimbolikus kerekeivel, amelyekről olvassuk: spiritus vitae erat in rotis (Ez 1,21). Jób érsek tehát
a Jób könyvéből vett szöveggel úgy tisztelte meg a királyt, hogy egyben figyelmeztetett annak materiális
teremtmény-, – edény- – mivoltára is, egészen az egész kapuzat képi rendszerén végigvonuló sacerdotium
– regnum, spirituális – materiális, egyházi – világi ellentétpárok értelmében.
A teremtő mint fazekas elképzelésének jelentős helye van a különböző teremtéstörténetekben és mítoszokban. Szerepet játszik a művészet kezdeteiről szóló, Plinius Naturalis historiája által közvetített történetben
is az agyagszobrászatit felfedező Butades fazekasról (XXXV. 151). A plasmare igének jelentős műfajelméleti szerepe van. A legtöbb nyelvben – és még a reneszánsz művészetelméleti írásaiban is – ugyanis hiányzik a
„szobrászat” mint „művészet” (Albertinál: ars statuaria) fogalma általában, csupán külön-külön a képlékeny
(fictilis) anyagból mintázott munka s a „faragott kép” fogalma létezik. Úgy tűnik, hogy a Vulgáta szövegében is elsősorban ez utóbbira és különösen kultuszára vonatkozik a második parancs tilalma (sculptile az
omnis similitudo általános tilalma mellett: Kiv 20,4, ugyanígy: Lev 26,1, MTörv 5,8, 27,15, Zsolt 96,7; de
conflatiles is: Kiv. 34,17, MTörv 27,15). Elvileg ezekre a bálványokra vonatkozik az élettelenség és lélek
nélküliség vádja (Zsolt.113,5-8, 134, 16-19), míg az élet leheletével való betöltés egyedül az agyagból való
formázáshoz kapcsolódik.
Ez a bibliai distinkció a kőszobrászati ábrázolással szembeni, az egész középkoron át húzódó alapvető
idegenkedés egyik legfontosabb forrása. Az ezzel kapcsolatos gyanakvás nemcsak a folytonosan fellángoló képromboló aktusokban és mozgalmakban, nemcsak eretnekségek keretében, hanem az egyházi reformokban is kifejezésre jut. A romanika művészetének kezdeteinél is vannak ilyen hangok. A legismertebb
a regensburgi St. Emmeram 11. század közepi kapuzatdekorációjának esete, amelyben – oly sok korábbi
festett és oltártáblákat, antependiumokat díszítő példa után, nyilván szokatlanul, Reginwart apát épületén
ma is meglévő, színezett kő Maiestas domini-reliefet alkalmaztak. A kereten körülfutó feliratban szükségét
látták annak, hogy ezt az eljárást külön indokolják, s érvelésük szerint “Krisztushoz különösen illik a kőszikla”. Az ilyen megfontolásból (is) mindenütt felvirágzó román kori monumentális szobrászat leghatáso-
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sabb kritikusaként (és a ciszterci rend tilalmainak megalapozójaként) Claivaux-i Szent Bernát lépett fel. A
gotikus szobrászat (Chartres, a nyugati portail royal) újabb művészettörténeti értelmezése az oszlopszobros portál keletkezésének legfontosabb okát abban látja, hogy a figurák önálló létezésének korlátozásával
és valamennyiüknek egyetlen gondolatkörbe rendelésével igyekeztek elvenni a bálványimádás látszatát és
egyben indokolni a szobrászi díszítés létjogosultságát. E figuraportálokig a világrend gondolati teljessége
ilyen egyetemes jelleggel nem valósult meg a templomok külső díszítésében.
Az esztergomi Porta speciosa a francia 12. századi gotikus portálok közeli rokona, leszármazottja. Követi azok univerzalisztikus igényű programját, s nyilvánvalóan a gregoriánus szellemű francia egyházjogászok (nyilván III. Béla udvarának párizsi tanultságú magisterei által közvetített) érdeklődését a regnum
és sacerdotium viszonyának kérdései iránt. Egy tekintetben az esztergomi portál még következetesebb
is francia előképeinél: programját nem faragott képekben, hanem festményként megjelenő, sík, színes
inkrusztációkban fejtette ki.
A programszerkesztő az esztergomi kapuzaton különös körültekintéssel járt el abban, hogy minden szemlélőhöz a megfelelő módon szóljon. A legegyszerűbb szemlélő is megtalálta a jámborságának megfelelő
ábrázolásokat: a Madonnát a gyermek Jézussal ölében, felismerhette az Isten Bárányát, Isten kezét, talán
egy-két szent ábrázolását is. A többit már csak a műveltebbek, akik a sok magyarázó feliratot, a falfelületekre s az írásszalagokra vésett feliratokat is élvezhették. Ezeket lenyűgözhette a teológiai érvelés eleganciája,
a Szent István-legendák ismerőit az ország felajánlásának sajátos értelmezése is – egyszerre Esztergom
sajátos helyzetének és a kor egyházpolitikai vitáinak helyhez és időhöz kötött aktualitásában. De mindezt
felülmúlja a kapu szemöldökének Széless által még olvasott és feljegyzett felirata: Porta patet vite sponsus
vocat intro venite. Első olvasata egyszerűen a hívogatás a belépésre, nem teljesen függetlenül az ezékieli víziónak az „élet lelkére” utaló jelentésétől: „Nyitva az élet kapuja, lépjetek be!”. A látszólag Máriának szentelt
kapu krisztológiai vonatkozását pedig az az utalás jelenti, amely sűrűn megjelenik az újszövetségi szövegben: Krisztus kapu vagy út. Ő a jegyes is, aki hív: egyszerre az Énekek Éneke jegyese, s a másik, az, akinek
fogadására a tíz szűz készül (Mt.25,1-13). A két témát a kor francia katedrálisainak kapuzatain leggyakrabban ábrázolták: Mária koronázása jelenetében s az okos és balga szűzek képsorozatain, általában az
Utolsó ítélet-ciklusokban. Itt csak utalás van rájuk. Elég annak a kevésnek, akinek megértésére a program
szerkesztője számíthatott.
Az esztergomi Porta speciosa nemcsak stílusában, párját ritkító elrendezésében volt kivételes, hanem ebben
a rejtőzködő sokrétűségben is. Egymagában állott a magyar középkorban, vagy a többi hasonló műnek még
nyoma sem maradt?
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III.
Éles emlékek
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Nemeshegyi Péter S.J.
Isten éltesse Jelenits tanár urat
hetvenötödik születésnapján
és tartsa jó egészségben és munkabírásban még sok esztendeig.
Mikor e sorokat írom, eszembe jut, hogy jó néhány évvel ezelőtt engem is ünnepeltek, amikor ugyancsak
hetvenöt éves lettem. Az ünnepet Zsámbékon tartották, a főiskolán. Minthogy előtte Piliscsabán, a katolikus egyetemen kellett órát tartanom, autóval szállítottak Zsámbékra, az ünnepélyre. Velem együtt utazott
az autóban egy nálamnál is idősebb tanár, akit ugyanez az autó szállított tovább lakására.
Útközben elbeszélgettünk, és én, félig tréfásan, félig komolyan, ezt mondtam: „Nem tudom, hogy miért
akarnak ünnepelni engem azért, mert ilyen öreg lettem. Hiszen ez nem érdem.”
Mire az öreg megjegyezte: „Hát talán nem érdem, de teljesítmény!”
Ezt nem tagadhattam. És még kevésbé tagadhatjuk Jelenits István életútjáról szólva. Ő akkor jelentkezett
piaristának, amikor Magyarországon javában „virágzott” a kommunizmus. Évente csak két-két újoncot vehetett fel az a néhány rend, amelyet a kommunisták nagy kegyesen meghagytak. Hallottam, hogy az akkori piarista rendfőnök azt kérte az ifjú, tehetséges jelentkezőtől, hogy próbáljon bejutni az állami egyetem
bölcsészkarára és azt elvégezni. Így jelentkezése évében a rend felvehetett két másik újoncot, őt pedig majd
akkor veszik fel, ha már tanári diplomával rendelkezik.
Ez nagy bizalom jele volt az elöljáró részéről. Bíztak abban, hogy ez a fiatalember megőrzi piarista hivatását
az akkori ateista egyetemi környezetben is. És abban is bíztak, hogy sikerül valahogyan, osztályidegen létére, felvételt nyerni az egyetemre. Sikerült is minden szépen.
Nem emlékszem már egészen pontosan, de egyszer hallottam magától Jelenits tanár úrtól felvételi vizsgájának a történetét. A vizsgáztató tanár azt kérte, hogy magyarázza el a két ellentétes filozófia irányzat, az
idealista és a materialista filozófia mibenlétét. Ezt a vizsgázó szépen el is magyarázta, az akkori hivatalos
felfogást követve. De most jött a veszedelmes kérdés: „És ön, kedves fiatalember, a két irányzat között melyiket követi?” Ez fatális kérdés volt, mert ha azt mondja a vizsgázó, hogy az idealistát, akkor nem veszik
fel, ha pedig azt mondja, hogy a materialistát, akkor, keresztény ember esetében, ellentmond legmélyebb
meggyőződésének. Nagy volt tehát a dilemma. De, a vizsgázó diák a legkisebb habozás nélkül, nyugodtan
és szerényen ezt felelte: „Azt hiszem, nem helyes a filozófiának ilyen két irányzatra történő felosztása.”
A vizsgáztató tanár jóindulatú ember lehetett, mert imponált neki ez az okos válasz, és Jelenits Istvánt felvették az egyetem bölcsészkarára, amelyet szerencsésen el is végzett, és utána belépett a piaristákhoz. Hát,
ez nagy teljesítmény volt.
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A rendszerváltozásig, gondolom, még sok ilyen „teljesítményre” volt alkalom. Utána pedig tartományfőnökként és tanárként bámulatosan sokat teljesített Jelenits István a piarista iskolák újraindítása és felvirágoztatása érdekében.
Úgy látszik, ő is olyan, amilyen én vagyok: ha valamire felkérik, akkor azt elvállalja. Mindenütt szerepel:
egyetemi katedrán, főiskolai katedrán, középiskolai és szakiskolai tantermekben, rádióban, televízióban,
interjúkötetekben, lelkigyakorlatokon, és még sorolhatnám. Nem tolakodásból teszi, hanem mert kérik és
hívják. Nem tudom, hogy honnan van mindehhez ideje és energiája. Hallom, hogy csak a szobája rendben
tartására nem marad idő és energia, és ez nagyon szimpatikus nekem, mert nálam is ez a helyzet.
És bár Jelenits István híres ember lett, megmaradt szerény és egyszerű szerzetesnek. Emlékszem, hogy
egyszer Kállay Emil, az akkori piarista tartományfőnök, autóval hozott engem haza a nagymarosi ifjúsági
találkozóról. Amint szalad az autó Pest felé az országúton, Göd tájékán mit látunk? Az egyik autóbuszmegállónál, szerényen és türelmesen várakozik a buszra Jelenits tanár úr, aki éppen befejezte tanítását az
ottani piarista iskolában. Hát a piaristák sem hordják tenyerükön hírességüket, gondoltam magamban. És
ez így van jól.
Jelenits tanár úr imádságos ember. Ezzel mindent meg is mondtunk. Az imádságból meríti azokat a meglátásokat, amelyek mindig frissé és meggondolkoztatóvá teszik előadásait és óráit. Nagyon meg tudja érteni
diákjait, és segíti őket, hogy ki-ki a maga módján kifejlődhessék és érvényesülhessen.
Nekem egyik kedvtelésem, hogy az embereket nézegetve azon gondolkodom, hogy hasonlítanak-e valamilyen madárhoz vagy egyéb állathoz. Vannak emberek, akiknél ilyen hasonlóságot nem lehet felfedezni, de,
ha van egy kis fantáziánk, sok embernél megjelenik a madár- vagy állatformaság. Vannak zsiráfszerű emberek, vannak malac kinézésűek, vannak medveformájúak, vannak keselyűre emlékezetők, vannak pintyőkék,
vannak lajhárok, vannak macskaszerűek, és persze vannak majomra emlékeztetők. Óvakodom persze attól,
hogy az illetőknek elmondjam ezeket a felfedezéseimet, mert félek, hogy megsértődnének. Csak magamban
mosolygok befelé, ha a viselkedésük is megfelel a típusuknak.
Nos, megvallom, engem Jelenits tanár úr bagolyra emlékeztet. Remélem, nem veszi sértésnek, hiszen a
bagoly Pallas Athénének madara, és ezért minden tudomány védőállata. Szokták is ábrázolni, amint ott
ül valami könyv tetején, és nagy szemeit kitárva, figyel reánk. A bagoly tollai olyan finomak, hogy repülése
teljesen hangtalan. Szemei pedig olyanok, hagy remekül lát még a legnagyobb sötétségben is. A hangja
kicsit ijesztő, és ebben nem hasonlít Jelentis tanár úrra, akinek a beszéde patakocskaként szokott békésen
csörgedezni. Szemeit ritkán emeli hallgatóira, de amikor megteszi, akkor ezek a bagolyszemek nagyon sokat tudnak mondani.
A baglyok, úgy tudom, nagyon hosszú életűek. Így hát szívből kívánok hosszú életet Jelenits tanár úrnak. És
kívánok e világ sötétségében is a jó látást és tájékozódást, amíg majd fel nem kell a nap, és együtt emelhetjük
szemünket az örök igazság fényére, és Isten lesz minden mindenben.
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Hargittay Emil
A Doktor
Nem tudom, ki nevezte el így, még az osztályban. Lehet, hogy én, de ez mindegy is. Segítség, orvosságnyújtó testi-lelki bajban. Egymás között nem mindenki említi így, de jó néhányunknál ez a mai napig is tart.
Szerintem ő ezt nem tudja, de most már kiderülhet…
*
Háromszor voltunk együtt evezős túrán: a Dunán kétszer, a Körösön és a Tiszán egyszer. A Dunán egyszer
fölfelé evezve, közel a parthoz egy víz alá dőlt hatalmas fán elakadt a nagy kenu. Megemelkedve jobbrabalra, előre-hátra billegett az erős sodrásban. Talán kilencen-tízen lehettünk, s valami páni félelem lett úrrá
rajtunk. „Ne mozduljanak!” – kiáltotta, hátulról előre osont középre, ahol a fatörzs volt. Lélegzetvisszafojtva vártuk, csomagostul belefordulunk-e a vízbe, s visz az ár, vagy mi lesz? Középre érve kilépett a kenuból,
ráállt a víz alatti fatörzsre, s milliméterről milliméterre tolta le a hajót. Megúsztuk…
*
Ezek az egy-egy hetes túrák felejthetetlenek, sőt meghatározóak voltak. Lefelé a Csepel sziget mellett öt
csónak összekapaszkodik, ő a középsőben Csoóri-esszét olvas fel. Közben ide-oda hajigálja nekünk a savanyúcukrot. Éles emlékek: a naptól fájdalmas leégésekkel, a szúnyogerdőben való késő esti sátorverésekkel, a
titokban a folyóba öntött, az éhség ellenére is ehetetlen mákos tésztával, a Duna-vízből főzött finom teával,
a partközeli települések kulturális emlékeinek megtekintésével együtt. A nehéz pecekben gyakran idézte
Radnótit: „Fogaid ne mossa panaszszó”. Elalvás előtti utolsó kép: gyertyafény mellett breviáriumot olvas. Az
első hajnali kép, kikandikálva: sátrában breviáriumot olvas.
*
Osztálykirándulás Sopron körül. Este már indul haza a vonat, közülünk valaki nincs ott. „Eleveszett”, ahogy
ez előfordulhat. Ő csuklyás, erős viharkabátban, orrán a drótkeret, ilyeneket már akkor sem hordott senki.
Gyanús egy alak. Rendőrök, határőrök. Ott kell maradnia. Az osztály hallgatagon, félve és magányosan
száll a vonatra. Későn érünk vissza Pestre. Fantáziálások. Másnap reggel fél 8-kor lépek be az osztályba,
néhányan már vannak. Ő derűs tekintettel támaszkodik a tanári asztalra, ha jól látom, egy olasz könyvet
lapozgat. Később már többen vagyunk, s akkor, még az óra előtt kikérdezi a magyarból feladott memoritert.
Mindenki sorra kerül. Csak az „elveszett” gyerek nem, ő ma 10-re érkezik, szülői engedéllyel.
*
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Magyarból – félredobva a tankönyvet – gyakran tartott rendhagyó órát: olyan kortárs szerzőkről beszélt,
akik a könyvben nem szerepeltek: Pilinszkyről, Nemes Nagy Ágnesről, Mándyról, Csoóriról. Ilyenkor több
verset, novellát is felolvasott és szinte teljes pályaképet adott. Később derült ki számomra, ezek revelációk
voltak a 60-as évek végén. Megelőlegezett minden szakirodalmat, tankönyvet, a jövőnek beszélt. Ugyanakkor gyakran adatokkal, művekkel egészítette ki a tankönyvben szereplő régebbi szerzők életrajzát, portréját,
álláspontot, szemléletmódot fogalmazott meg. Húsz évvel későbbi tankönyvekben fedeztem fel ezeket a
mozaikokat: később már más is fontosnak tartotta.
*
1971: nem vesznek fel az egyetemre, pedig magyarból az OKTV-n a 10 között vagyok: nem kell felvételiznem se, mikor a Gólyavárban az írásbeli kezdetkor papírjaim bemutatása után kivonulok, az ott maradók
pillantásai szinte ölni tudnának az irígységtől. Arra a szakpárra 12-szeres a túljelentkezés. Mindent megpróbál, beszél ismerőseivel a szakmából, elvisz hozzájuk, bemutat nekik. Segít megfogalmazni a miniszterhez benyújtandó fellebbezési kérelmet. Szeptember elején már egy hete nyomdaipari tanuló vagyok, kék
köpenyben. Délelőtt jön a papír: mégis fölvettek. Délután a behívó 11 hónapra Hódmezővásárhelyre, 2
nap múlva, reggel 8-ra. Csoporttársaim az egyetemen kevesebb felvételi pontot értek el, mint én. Ez nem is
fontos, de az igen, hogy az órákon többször is úgy érzem, visszalépés az ő óráihoz képest.
*
80-as évek eleje: tudomásom szerint az első meghívása a pesti egyetemre. Nem hivatalos, nincs is plakátozva. Egy kis szemináriumi szobában zajlik. Úgy érzem, mintha titok venne körül. Egy régi magyaros speckoll
oktatója hívta meg, tanársegédként magam is beülök. Szent Ágostonról beszél, azzal kezdi, hogy számára
ez egy régi szerelem. Ahogy beszél, nézem a csöndes, ámuló arcokat. Később már plakát hirdeti, egy másik
alkalom, a Latin Tanszék nagyelőadója, lépcsőzetes padsorokkal, akkoriban a legnagyobb tanterem a Karon. Este hat óra, alig lehet bejutni, a teremajtó nyitva, a dobogón is ücsörögnek körülötte. Pilinszkyről beszél. Líra és próza elválaszthatatlanul összefügg. A különböző műfajok értelmezik egymást, ezért a műveket
tárgymutatóval kell kiadni. Sokáig tart a megragadó előadás, a kérdések nem akarnak szűnni. Ez egyetem.
*
A 90-es évek eleje. Mellette ülök az Országos Köznevelési Tanács ülésén. Arcán visszavonhatatlannak látszó fáradtság. Egy idő múlva szemei lehunyva. Nyilván három iskola újraalapítása közt van éppen. Azt
gondolom, alszik, pedig most kellene erősíteni. Több ellentétes álláspont. Néhány perc múlva hosszú, átélt
hozzászólás az ideális iskoláról. Hazafelé a minisztériumból a 2-es villamoson. Koldulva tör át a tömegen
valaki, motyogva nyújtja a markát. Ő előveszi pénztárcáját. Én nem szoktam adni, de akkor én is adok.
*
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Megalakul az Esztétika Tanszék. Ezt megelőzi egy hármasban tett látogatás nála. Nagy a tét: tudjuk, ha
nem vállalja, baj van. Bizonyos tudományterületekre nem tudunk oktatót szerezni. Akik lennének, még túl
fiatalok, a szakmában ismeretlenek. Nehezen áll rá. Sok a dolga. Szabódik, de látszik, hogy tetszik neki a
dolog. Az utolsó kiskapu: még meg kell kérdeznie a rendben. Így jövünk el, kétség s remény között.
Az esztétikai bevezetés hallgatására a magyar szakosok is kreditet kapnak. Sík Sándor nevének hallatán
felcsillan a szemük.
*
Osztálytalálkozó 2006-ban. Együtt az osztály, eltelik negyed óra, ő sehol. Ilyen még nem volt. Nővére teljes
aggodalomban a Mikszáth téri folyósón. Megtudjuk, hogy már délelőtt kezdődött. Aztán hívják egyikünket, ő orvos. Vesegörcs. Fél óra múlva megérkezik a mentő, kap valami fájdalomcsillapítót, de maradhat,
nem kell velük mennie. Vagy nem akar menni, ezt nem tudom. Kis idő múlva megjelenik a földszinti betegszoba ajtajában, s azt mondja, menjünk a kápolnába, kezdődik a mise. Nővére épp nincs ott, s ő mindjárt
gyors léptekkel indul, aztán a hangját meghallva már szalad is, menekül. Alig érjük utol. A beszéd tartalmas,
nekünk szóló. A mise után a régi szakköri teremben már látszik, hogy a fájdalom ismét erősödik. A találkozó nem maradt el.
*
Anselmianum, magyaros könyvtár az üres folyosó túlsó végén. A folyosó másik végéről, a szobám ajtajából
pillantok oda, véletlenül. Odaér a könyvtár ajtajához. Pillanatra megáll. Mielőtt belépne, leveszi sapkáját.
*
Talán tíz éve mondta róla az egyik főpap egy beszélgetésben, mikor rá terelődött a szó, hogy ő „egy TVsztár”. Valóban az.
*
Néhány éve kapott egy igen magas állami kitüntetést. Magyarázza az osztálytalálkozón: tévedésből kapta.
Most jelenik meg az életműsorozata, s azt hiszik, hogy azt mind most írta.
*
Egyszer azt mondta, időnként azért kérdez engem egyetemi dolgokról, mert megmondom, ami van és nem
másról beszélek. Igyekszem. Sok éve már nemigen keressük egymást. Mintha tudnánk: két-három havonta
úgyis összefutunk valahol. És ez így is történik. Mindig az az érzésem ilyenkor, úgy tudjuk folytatni az akár
csak néhány szavas párbeszédet, mintha egy előző esti hosszú beszélgetés után váltunk volna el. És ez már
így is marad. Mindörökké.
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Tarján Tamás
J. I. névtáblájára
1968 nyarán, bizonyára merő sznobságból, két példányban vásároltam meg Tandori Dezső Töredék Hamletnek című, mára már igencsak nevezetes első verseskötetét. Kezemben a két fekete könyvvel, tizenkilenc
évesen, szédülten kóvályogtam. Felvettek épp az egyetemre, noha nem is felvételiztem (egy évvel korábban
nem vettek fel a pesti bölcsészkarra – magyar–orosz –, pedig jól, magas pontszámmal vizsgáztam). Augusztusban a térkép az északi országhatár felől – Csehszlovákiából – zúdított ránk csak a gyerekfejjel átélt
’56-hoz mérhető döbbenetes élményt. Szeptemberben (11-én [tizenegyedikén], ha nem tévedek) szemeszterkezdés, minden szemináriumon azzal a tanári mérlegeléssel, figyelmeztetéssel: – A fiúk nemsokára úgyis
mennek honvédnek a testvérekhez (a mondat végén vagy pont, vagy felkiáltójel, vagy kérdőjel állt. Tanárja
válogatta).
Tandoriból egy szót sem értettem. Az enigmatikus kötet csupán negyedéven, egy stilisztikai szemináriumi dolgozat kapcsán nyitotta fel magát számomra (ha felnyitotta egyáltalán). Tandori Dezső nevét jómagam Jelenits István tanár úr (nekünk az órarendben hittant oktatott a piaristáknál) kora reggeli (néha – a
mi ministránsi kötelezettségeink miatt hajnali: 6.30 körül kezdődő) sajátos „külön magyarján” hallottam
először. Mándy, Mészöly, Pilinszky, Juhász volt a főtéma – csapongó strukturáltságban, egyetemi nívón,
öt-hat érdeklődő számára –, s talán TD P. J. névtáblájára című kétsorosa eredményezte, hogy az ő pályakezdését, folyóiratokban közölt verseit is futólag beindázta a tanári elmélkedés, elemzés. Jelenits komoly
volt, fiatalságában is kortalan, okos és szigorú. Néha nagyon meg tudta emelni a hangját. Sem egy felszárnyaló versben, sem a theologia apologeticában nem ismert tréfát. De ha kellett, belement a játékba. Egy
osztálykirándulásunkon L. K. mókamester húsz forintért eladta a padtársának Jelkó a turistaházi emeletes ágyra kikészített, szépen vasalt váltóingét. A kárvallott ezt egy szemhunyorítással tudomásul vette
(a saját emlékezete szerint tán észre sem vette). Két esztendeje, a negyvenéves érettségi találkozónkat
előkészítő többnapos, Jelenits tanár úr vezette lelkigyakorlatunkon L. Kálmán ünnepélyesen átnyújtott
az atyának egy szép, kockás inget, szóval és cselekedettel róva le a penitenciát egykori csínyéért.
A duplán vett Tandori-kötettel kezdtem. A kettes számú példány, melyet eleve „forgalmazásra”, magamcsillogtató fontoskodásra szántam, már égette a táskámat. Egyszer a gimnáziumban gyülekeztünk: a
kapu melletti kis fogadószobában Jelenits időnként vitabeszélgetéseket tartott a nemrég még kegyesrendi
diák érdeklődőknek (ide lányokat is magunkkal vihettünk). A II. vatikáni zsinat bizonyos iniciatíváinak
hosszas, heves megtárgyalása után, a szabad beszélgetés során, négyszemközt valahogy szóba jött az én
többlet-TD-m. Jelenits tanár úr csöndesen megemlítette: neki nem sikerült szereznie a kapósnak bizo-
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nyult tomuszból. Örömömre elfogadta a Töredék-et, s nyilván beépítette a hajdani Sík Sándor-könyvtárral elkevert, hatalmas, rejtelmes, kaotikus bibliotékájába, melyből irodalom-szakkörösként oly sokszor
kölcsönözhettünk.
Harminckilenc esztendő teltével is jó tudni: az egyik Tandorim biztosan jó helyen van.
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Mohay Tamás
Jelenits Istvánnak nem voltam, nem lehettem diákja
Voltak közülünk nyolcadikban olyanok, akik a piaristákhoz mentek gimnáziumba, én máshová kerültem,
oda, ahová édesapám is járt, ahol nagyapám is tanított, ahol biológia tagozat indult. Egy évvel később viszont át szerettem volna menni egyházi iskolába, de akkor, 1974-ben ez már nem volt lehetséges.
Egyetemista voltam, amikor Jelenits-előadásra mentünk az egyetemi Eötvös Klub pincéjébe (ma a Centrál
kávéház mosdói vannak ott). Azt hiszem, akkor hallottam először beszélni. Ő akkor lehetett negyvennyolc
éves, mi éppen elhagytuk a huszonegyet. Mindenevő és kritikus bölcsészhallgatók voltunk, nemigen tiszteltünk hivatalból tekintélyeket. Aki meggyőző volt, csak szellemi erejénél fogva lehetett meggyőző. Évek múltán már nem emlékeztem pontosan, mit hallhattunk, de tudom, hogy a szellemi erő tekintélyét megéreztük
az előadóban. Igencsak megörültem, amikor húsz évvel később kezembe került annak az előadásnak lejegyzett szövege (ez aztán Deus loquens címmel jelenhetett meg az Élet és evangélium c. gyűjteményes kötetben);
általa kicsit Vele, kicsit akkori magunkkal is újra találkozhattam .
Pontosan emlékszem viszont, hogy igazi szellemi találkozást a Betű és lélek hozott 1984 nyarán. Akkoriban
az Úristen határozottan fülön csípett, újfajta módon mutatkozott meg. Az új fényekben új módon kellett
tájékozódni, és ehhez az egyik legbiztosabb fogódzót Jelenits evangélium-magyarázatai adták. Igen, ez tiszta
beszéd, ez a tiszta beszéd. Ősszel elkezdtünk járni a Bakács-téri bibliaórákra, s ez aztán évekig folytatódott.
Ha diákja nem is, de figyelmes hallgatója lehettem; néprajzos pályakezdőként, házasságra készülve, fiatal
apaként. Rengeteget tanultunk tőle; ez közhely, de másként nemigen tudom mondani. Különös örömmel
töltött el a bibliai szövegek közös olvasása, ahol helye van a rácsodálkozásnak, a lelki mélységek felvillantásának, meg a filosz aprólékos szómagyarázatainak, fordítások kritikájának, változatok egybevetésének is.
A sokszor emlegetett „biblikusok” (rendszerint így, egybefogva, név nélkül) emlegetése sosem emelte a tudomány megközelíthetetlen magasságaiba a fejtegetéseket, hanem barátságos közelbe hozta. Csak később,
elemzőbb, hivatkozásokkal is felszerelt írásait kézbe véve láthattam, mi minden van egy-egy alig egyórás
bibliamagyarázat mögött; s hogy milyen egyszerűvé is tudnak válni máskor bonyolult fejtegetések néhány
mondat, néhány hangsúly, a szemüveg néhány megvillanása kíséretében. Csöndes meghívások is voltak ezek
az alkalmak: ismerős tájakra, ahol felfedezők lehetünk, ismerős szavak körébe, amik minket szólítanak meg,
és nekünk, egyre inkább nekünk szólnak.
Itt kezdődött személyes kapcsolatunk is. Valójában néhány találkozás, néhány beszélgetés, hétfő esténként
hazafelé tartva a Mikszáth térre (egy időben mi is arrafelé laktunk fiatal házasként), olykor a rendházi szobában. Tudtuk, hogy elfoglalt ember; akkoriban lett tartományfőnök, s ha felszakadt is egy-egy sóhajtása,
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mikor a naptárát ki kellett nyitnia, mindig talált ránk időt. Generációnyi korkülönbség mellett is, figyelme
elég tágas volt, hogy beleférjünk. Meg is látogatott, és kedvesen fogadta a szűk konyhában vacsorára feltálalt
paprikás krumplit … Emlékszem, milyen jól esett, hogy felfigyelt Salamon Anikó könyvére, amiben dolgoztam. Bizalmát akkor sejtettem meg, amikor töprengéseit és kérdéseit is megosztotta velem.
Évekkel később egyre erősebben kezdett hiányozni, hogy írásait egybegyűjtve kézbe vehessem. Felkutatva,
másolva, szerkesztve kerültem egyre közelebb hozzájuk, és ugyanaz az ismerős öröm fogott el, mint ami
korábban: igen, ez tiszta beszéd, ez a tiszta beszéd. Aki így beszél, az nem a maga cirádáinak örül, nem is közönség tapsának, hanem annak, ha közvetíthet másoknak valamit, ami nagyobb mindnyájunknál. A lélek, a
művészet, az irodalom, a nyelv, a diákok, a rendi közösség: mind titkok titka, világok világa, s a csodálkozó
figyelem, az odaadó igazságkeresés mindben az Úristen mozdulatait ismeri fel. Közös munkánk során ébredtem rá, nincs polca, dossziéja írásai számára, még listája sincs róluk; aztán egyre inkább kezdtem érteni,
hogy az ilyesmit ő egész egyszerűen nem tartja fontosnak, mint ahogy más módon sem helyezi magát
előtérbe. Ma úgy mondanánk: nem adminisztrálta, nem menedzselte magát, nem helyezkedett; bizonyára
mert jó helyre talált anélkül is. Nem szerepben, nem pozícióban, még csak nem is feladatok felvállalásában,
hanem abban a rejtett fókuszban, ahonnét szerep, vállalt föladat szét tud sugározni. Mostanra, mikor én
lettem negyvennyolc és első fiam hagyta el a húszat, s csaknem két évtizede állok egyetemista diákok új
meg új generációi előtt, ezt a megtalált helyet egyre nagyobb ajándéknak, s a kitartást abban egyre inkább
becsülni valónak látom.
Igazi tanár Jelenits István; tudománya a tanár tudománya (és nem a tudósé), két kézzel és önzetlenül osztja magát. Van miből; töltődik, hogy tölthessen. Megkapott és megszerzett hozzá minden eszközt, amivel
szolgálhat. Nyelvtudását, tájékozottságát, munkabírását, érzékenységét, könyvtárát, memóriáját akár irigyelhetnénk is, mégis inkább kedvet kapunk hozzá. A tanár igaz mozdulata ez, mely nem a saját eszközeivel
nyűgözi le hallgatóit, hanem azzal, amire és Akire rámutat. A tolmács hűsége ez, aki ért, hogy megértessen.
Hány és hány nyelvet kell értenie annak, aki Isten szavának fordítója, megértetője; nem is annyira a természetes emberi nyelvek terén, inkább átvitt értelemben. Hiszen Isten szól, nemcsak a Bibliában, hanem
mennyi minden másban is, lélekben, művészetben, irodalomban, diákokban, rendi közösségben, akár még
tudományban is; s hányféle emberi közösségben, közegben, mennyi áthallás, félrehallás, félrefordítás, félremagyarázás, félreértés közepette dolgozik a tolmács. S milyen jól kell értenie azok beszédét is, akik csak
dadogni tudnak, és csak vágynak a tiszta szóra; s ezen túl, milyen megértés és türelem kell az értetlenekkel
szemben, s ugyanakkor mennyi őszinte indulat, szinte türelmetlen törekvés, hogy áttörje az értetlenség
burkait. Égre emelt tekintettel is lehet monomániásan, érzéketlenül beszélni mások feje fölött. Jelenitstől
ilyet sosem tapasztalhattunk. Amihez ő kedvet ébreszt, az más: a türelmes és derűs tanári mozdulat, ami
erőt ad az alázathoz is, a tágasra nyitott figyelemhez is a ránk bízottak iránt, meg Isten betűben és lélekben
testet öltő örök, mai szava iránt.
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Vizkelety András
Piarista nevelés: Tata, 1945
1944 karácsonyán a falu keleti fele orosz kézre került. A vasútvonal mentén ásták be magukat a németek,
majd 1945 január elsején innen indult a Konrad I hadművelet, amivel a német hadvezetés át akarta törni a
Budapest körüli gyűrűt. A kezdeti sikerek kifulladása után a front egy ideig megszilárdult, növekedett az
oroszok légi tevékenysége. A szirénák már meg se szólaltak, délelőtt és főleg éjszaka jöttek a ’varrógépnek’
csúfolt Raták. Csak néhány bombát tudtak vinni, ha ledobták, másfél-két óra múlva jöttek az új rakománnyal.
Ezért korán jártam tejért, de a tejet jó messziről, nagyapám szántójának bérlőjétől kellett hozni. Így aztán,
ha útközben hallottam meg a ’varrógépet’, vagy felugattak a Kálvária-dombra telepített négycsövű légvédelmi gépágyúk, behúzódtam egy kapualjba. Hideg, havas, téli napok voltak ezek, lábujjaim megfagytak,
éjszakára anyám félbevágott nyers krumplit kötözött a fagysérülésekre. Az utam a Fazekas utcán át vitt, így
gyakran betértem a piarista kápolnába. Itt rendszerint találkoztam az akkortájt miséző Csányi Lászlóval,
akit akkor még nem ismertem, de azért néha, ha nem túl messze tartott a misében, beálltam neki ministrálni. Csodálkoztam, hogy félcipője talpát kiverte csigaszögekkel, alaposan csattogott a lépte a kápolna kőpadlóján. Mint utóbb kiderült, emlékezett rám, nem csoda, hiszen kevesen tévedtek be akkoriban hétköznap
reggel a kápolnába.
Tatát aztán 1945 március 19-én, pont egy évre a németek bejövetele után foglalták el végleg az oroszok. A
tanítás csak április 16-án kezdődött. Az egyik tízpercben odacsattogott hozzám csigaszöges félcipőjében
Csányi tanár úr és megkérdezte, hogy én vagyok-e az a fiú, akit egy kis piros tejeskannával többször látott a
télen a kápolnában, majd meghívott az újra alakuló cserkészcsapatba. Számontartott, pedig csak 44 áprilisában, a győri bombázások kezdetekor kerültünk Tatára, addig ott jártam a bencésekhez.
Csányi úr az iskolaév végeztével is tartotta velünk a kapcsolatot. Valamikor júliusban felhívott minket a
cserkészotthonba, ami a gimnázium udvarán lévő melléképületben, a pedellusi lakás mellett volt. Elmondta, hogy a gimnázium épületéből kimentek az oroszok, lenne-e kedvünk segíteni valamiféle napközi cserkésztábor keretei között az épület rendbetételében, hogy ősszel ott lehessen megkezdeni a tanítást. A cserkészotthonban szalmazsákokon aludtunk, reggelit kaptunk a rendházban, ebédelni mindenki hazament,
vacsorát hoztunk magunkkal. Persze nem mindenkit engedtek el a szülei, féltették őket a csatangoló oroszoktól. Ferencz Laci barátomat, Esterházy Ferenc gróf ’leibjágerjának’ fiát és engem elengedtek, az akkori
cserkész-terminológia szerint jól nevelt cserkész-szüleink voltak. Éjszaka kettesével őrködtünk, én többnyire Lacival voltam párban. Ma is emlékszem az egyik meleg nyári éjszakára, a rendház hátsó udvarán kis
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időre ledőltünk a fűre, fejünk mellett az alattunk lévő erdős völgyből felnyúló nagy fák koronáit zúgatta az
esőszagú déli szél. Ha nyáron kint alszom a szabadban, és hallgatom, érzem a déli szelet, mindig eszembe
jut ez az éjszaka. Akkor láttam először napfelkeltét is, a baji hegyek gerince mögül kúszott fel lassan az égre
a ragyogó napkorong és szikrázni kezdett az Öregtó vízén az aranyhíd.
Nappal a gimnáziumban dolgozó kőműveseknek hordtuk láncban a vizet a közel eső utcai húzós kútról
(a vízvezeték még nem működött), a törött ablakok kereteiből kapartuk ki a régi gittet, a gimnázium alatti
erdőben fát gyűjtöttünk, rönköket ástunk ki a téli tüzelőhöz és felhordtuk a kétkerekű őrsi kocsin. Csányi
parnok mindenütt velünk dolgozott, velünk aludt a cserkészotthonban. Egyik délután, amikor egy forduló
után lementünk a kocsival a még ottmaradt rönkért, Csányi úr, aki lent akart ránk várni, eltűnt. Egy ideig
tanácstalankodtunk, aztán elkezdtem buzdítani a fiúkat, próbáljuk meg mi rábillenteni, majd rátolni a kiskocsi platójára a nagy dög rönköt azzal a módszerrel, ahogyan Csányitól láttuk. Az akció fázisaira pontosan
emlékeztem, addig ügyeskedtünk, erőlködtünk, amíg sikerült. Már éppen el akartunk indulni az ösvényen
felfelé, amikor szétnyíltak az utat szegélyező sűrű bokrok, és kibújt közülük Csányi úr: „No gyerünk, toljuk
fel a kocsit!” Semmi elismerés. A kb. két hét leteltével, a ’tábor’ végén, megköszönte munkánkat, majd átnyújtotta nekem a biblia-papírra nyomott, Sík Sándor Dicsőség, Békesség című imakönyvét: „Sokat voltam
veletek, azt hiszem, ezt te érdemled meg” szavakkal. A kötet ma is megvan „Emlékül a legjobban táborozó
cserkésznek. Tata, 1945 júl. 24 – aug. 6.” bejegyzéssel, bár a 47-es vizitáborunkban kicsit megázott.
Nem tudom, társaimra hogyan hatott ez a két hét. Lehet, hogy utólag az, akit a másik táborba vitt az élet,
vagy közömbössé, kiábrándulttá tett, úgy emlékezett rá vissza: „jól kihasználtak minket a papok”. Azt sem
tudom, hogy Csányi úrnak voltak-e vele kapcsolatban pedagógiai elképzelései. Amikor halála előtt néhány
évvel, a nyolcvanas években, szóba hoztam neki, alig emlékezett az egészre. Bizonyos, hogy nem sok hasznot hajtottunk, de akkor, 45 nyarán, a háborútól megnyomorított szülőfalumban, megindított bennem egy
lassan tudatosodó lelki folyamatot, vagy inkább életfelfogást: minden nehéz helyzetben tenni kell valamit a
megoldás felé, együtt a többiekkel, sokszor csak kevesekkel. Egyre fontosabbak lettek számomra barátaim,
de az engem és az őket magába foglaló nagyobb közösség sorsa is , a cserkésztársaimé, az iskolatársaimé,
nemcsak a gyerekeké, hanem az egész iskoláé, hiszen egyik másik tanárunk az évek során teljes bizalmába
fogadott minket. Veszprémi Tibor szobája kulcsát a lábtörlő alatt tartotta, bármikor bemehettünk hozzá.
Palotai Mihály, ha kérdeztük tőle, velünk jön-e, előbb igent mondott, csak aztán kérdezte meg, hogy hova.
Azt hiszem, ennek az 1945-ös két hétnek volt az a távoli következménye, hogy 49 nyarán, érettségi előtt
levelet írtam Sík Sándornak és felvételemet kértem a Piarista Rendbe.
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Hoffmann Rózsa
Vallomás és köszöntés
Jelenits atyának, 75. születésnapjára
Kedves, tisztelt, szeretett Jelenits Atya!
Régóta tartozom Önnek egy vallomással, amelyet eddig nem adódott alkalmam megtenni. Születésnapján
azonban szeretném végre átadni, köszönet- és köszöntésképpen.
A 80-as évek végén, amikor gyermekeim növekedése okán lassacskán fogyatkozásnak indultak családi tennivalóim, kezdtem figyelni a körülöttem zajló történésekre. Ekkor ismertem meg Atya nevét, olvastam néhány írását. Megérintettek világos, szépen megfogalmazott gondolatai, bámulatra méltó tudása, s mindennek egyszerű, közérthető közvetítése. Ám személyesen csak 1994 elején ismerhettem meg. A Mádl Ferenc
akkori oktatási miniszter által, törvénnyel életre hívott Országos Köznevelési Tanács ülésén – amely testületben mindketten a közoktatást képviselő tagok voltunk – történt. Jelenits atya sohasem hiányzott az ülésekről. Pedig – tudom – elfoglaltságai nagyobbak voltak, mint sokaknak, akik félvállról vették a Tanácsban
rejlő lehetőségeket, ám a státushoz ragaszkodtak. Atya ritkán szólt. Figyelt, mérlegelt, és néha, amikor már
szükségesnek érezte, hogy útbaigazítást adjon a mind kuszábbá váló gondolatmenetben, felemelte a kezét.
Jól emlékszem: egy csapásra csönd lett a teremben. Mindenki mélyen figyelte, amit mondott. Oda kellett
figyelni. Szavait körüllengte valami megnevezhetetlen. Úgy beszélt, „mint akinek hatalma van”. Ugyanezt
tapasztaltam több más testületben, konferencián, továbbképzésen, értekezleten, ahol hallhattam, néha
mellette ülhettem. Hosszú megbeszélések végeztével olykor együtt indultunk hazafelé, lévén, hogy azonos
irányba vitt az utunk. A piliscsabai vonaton is sűrűn találkoztunk. Ilyenkor jókat beszélgettünk. Mélyen
megérintett mosolygós szerénysége, a belőle áradó hit és szeretet.
Az Új Emberben megjelent homíliáiból felvillanó pedagógiai üzenetek, akárcsak köteteinek írásai forrásul
szolgáltak ahhoz, hogy egyetemi előadásaimban kerüljem az aránytévesztést és arra irányítsam hallgatóim figyelmét: a pedagógia az emberről, az ember üdvösségre segítéséről szól. Egy alkalommal Leányfalun
beszélgettünk néhányan egy pedagógus továbbképzés estéjén tartott szentmise után. Ott hallottam tőle
– amit régóta kerestem – a keresztény pedagógus legvilágosabb meghatározását, valahogy ilyenformán:
a keresztény pedagógusnak nem folyton Istenről kell beszélnie a tanítványokkal, hanem úgy kell nevelnie,
tanítania és élnie, hogy szavai és tettei egybecsengjenek Krisztus tanításával.
A 90-es évektől kezdve fokozatosan szembesültünk azzal a máig óriási mértékűvé duzzadt jelenséggel,
hogy a nyilvánosság előtt zajló történések mind harsányabbakká, tartalmukat tekintve pedig leegyszerű-
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sítetté, gyakran bántóan primitívvé váltak. Ebben a harci zajban sokan szomjaztuk az igaz szót. Jelenits
atya csendes, stílusában közérthetően egyszerű, tiszta, ám igényes nyilvános megszólalásai rádöbbentettek
arra az igazságra, hogy az igazi érték sohasem ölt rikoltó színeket magára. Hogy a tehetség szerény. Hogy
a fontos gondolatokat nem az acsarkodó „csakazértis”, hanem a csendességet igénylő halk, világos beszéd
közvetíti hitelesen.
A vállalt munka iránti alázatból is kaptam leckét Atyától. A pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzés keretében gondolkodás nélkül elfogadta kérésemet, és vállalt órákat a pedagógusetika tanítására. Nem
ért váratlanul, hogy mindjárt akadt olyan hallgatónk, aki szakdolgozatának megírásához felkérte konzulensnek. A védésre a piliscsabai Campuson került sor, mint mindig. Azoktól a külső oktatóktól, akikhez
csak néhány végzős ír szakdolgozatot, nem szoktuk elvárni, hogy egy-két záróvizsgáért kiutazzanak. Így
Jelenits atyát is értesítettük a vizsga helyéről és idejéről, jelezve, hogy meg tudjuk oldani a vizsgát a távollétében is. Máig nem felejtem azt az évekkel ezelőtt lejátszódott jelenetet, amikor egy forró júniusi nap késő
délutánján a kétnapos vizsga vége felé, a kánikulától elcsigázottan kinéztünk a Catharineum ablakán. S
ott egyszer csak meglepetésünkre feltűnt Atya ingujjra vetkőzött ismert alakja, jellegzetes járása. A maga
természetességével beállított a vizsgára a megadott időpontban. Egyetlen szót sem vesztegetett arra, hogy
panaszkodjék a forróság miatt, hanem rögtön „munkához látott”. A vizsga keretében, a hallgató nem túl
meggyőző válaszaira reagálva valóságos előadást rögtönzött a pedagógus hivatásról, amelyet lenyűgözve
hallgattunk. Majd szerényen bocsánatot kérve az idő megnyújtásáért, engedelmesen eleget tett valamennyi
adminisztratív kötelezettségének, és magától értetődő természetességgel beírta a jelest.
Hogy milyen középiskolai irodalomtanár és osztályfőnök, arról áttételesen, unokaöcsémen keresztül van
képem. Tudom, hogy magyarórái élményszámba mennek. Hogy az esztétikum jelen van minden óráján. És
hogy a kamaszkorral kínlódó fiú megszelídül, fokozatosan magára talál, és folytatja Istenkereső útját ezen
élmények hatására.
Abban az időben, amikor személyesen megismerhettem Atyát, tévelygő korszakomban éltem. Minél többször adódott alkalmam hallani vagy beszélgetni vele, annál inkább éreztem, hogy kezdek kisimulni. Lassacskán rádöbbentem, hogy visszataláltam az Útra. Jelenits atya vezetett rá. Azzal, ahogyan és amit képviselt és közvetített az emberről, a pedagógiáról, az életről, minden megnyilvánulásában.
Köszönöm, Jelenits Atya! A jó Isten éltesse és adjon további erőt Önnek! Nagy szükségünk van rá.
Piliscsaba, 2007. november 8.
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IV.
„A drótkeretes szemüveg fölött
kibátorkodó tekintet”
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Kedves jó Tanár Úr!
Irtózatosan megy az idő. Ezt nem csak azok érzik, akik már a hetedik évtizeden is túl járnak, de a fiatalabbak is. Szinte tegnap volt az érettségink, a Veled töltött felejthetetlen magyar és hittan órák, a bibliai
versenyek, a kerékpártúrák, a meghitt szentgyónások, bármikor is érkeztünk…
A hetvenötöt lehet hetven és öt összegeként, amolyan bibliai szimbolumot is hordozó számként tekinteni. A hetven a végtelen sok kifejezése: hányszor kell megbocsátani? Hetvenszer hétszer (Mt 18,21). Az
öt a talentumok, a kenyerek meg a sebhelyek száma, amelyek Jézushoz vezetnek, de a meghívásra adott
különféle válaszoké is: öt okos szűz volt és öt balga. Az Egyháznak öt parancsa van, és a hagyományos
megfigyelés szerint a rózsa, a szőlő, az alma és a birsalma levelei öt részletűek, ezért fonták régen ezekből
a menyasszonyi csokrot… A hetvenöt így valami sok képes és színes szintézis, amely a nagy teljesség felé
mutat…
Köszönjük Neked, Tanár Úr mindazt, amit elindítottál bennünk, amire tanítottál és tanítasz, amit egyegy szavaddal, bölcs meglátásoddal helyreteszel a szívünkben! Nagy szükségünk van erre. Te mondtad egy
egyháztörténet órán a gimnáziumban: az ókori remetékhez milyen nagy vágyakozással mentek ki az emberek, mert bár nem éltek a város forgatagában, mindent olyan jól láttak, ítéltek. Tanácsaikkal segítették a
tőlük igen különböző helyen, területen dolgozó embereket. Tehozzád is ugyanezzel a szeretettel megyünk.
Adjon az Úr Neked továbbra is erőt, jókedvet, amellyel szolgálsz!
Személyes imádsággal kívánok áldott, boldog születésnapot!
Pákozdi István
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Légár Piroska levele
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Móser Zoltán: Pilinszky János

Móser Zoltán
Ki „nagyobb” költő?
Az egyik (első és utolsó) Új Írás matinén a Zeneakadémián a szereplésre váró költők és írók egy tágas
szobában, mindenféle italok és szendvicsek között, vagyis fehér asztalnál várakoz-tak. Elég sokat, 3–4 órát
is, mert nagyon hosszú volt. Elsősorban Pilinszky János miatt, aki felolvasta az akkor megjelent kötetének
minden versét.
Amikor visszajött, Nagy Lászó és Vass István közé ült le, akik mindenféle kérdéssel ugratták. Pilinszky
angyali mosollyal válaszolgatott. Az egyik kérdés így szólt:
– Te János – így Vass István –, ki nagyobb költő: Kosztolányi vagy Babits?
Én időközben bizony elfelejtettem a választ és most bizonytalan vagyok. Épp itt az ideje, hogy megkérdezzem Jelenits Istvánt, szerinte mit válaszolt a költőnek a költőkről a költő?

89

Esterházy Péter bevezetője szövegrészletéhez
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Esterházy Péter szövegrészlete
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Vasadi Péter írása
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Dér András fényképe
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