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Szépirodalm i Könyvkiadó

Ha egy etikus beállítottságú költő-
ről úgy véljük, hogy sa já t érzelm ei-
ről ír, az is mindig általános érvé-
nyű és szíven ütő. Ez a nyitó m on-
dat ösztönösen fogalm azódik meg 
bennem  Fodor András új verseskö-
tetének olvasásakor. A költő belső 
nyugtalanságát a lét „őrlődő kínja, 
gondja" és a „m ásra figyelés” ké-
szenlétei szítják  fel. H iteles sorok 
vallanak arról, hogy a kötődés ezer-
fa jta  penzum a milyen árta lm akkal 
te lítheti meg az em bert; m ennyi sze-
rete tte l válla lt inda és hurok ka-
paszkodik ránk  nyugalm at áhító 
korszakainkban. „Két nyú jto tt k a r-
ral m eddig ta rthatom  még — me-
redek h ídként m agam at” — kérdezi 
szomorkás futam m al a lírikus, és 
maga sem felelhet rá  m egnyugta-
tóan. M editativ hajlandósága sokré-
tűen m u ta tja  be a re jte tt világ mély 
tá rn á it: végre ki kell m ondania az 
„erőntúli vállalások” görnyesztő té -
nyét és lassan szám olnia kell az 
„alattom ban száguldó” idővel is. Fo-
dor több versében érzékletesen ír 
ezekről a didergő érzéseket keltő, 
elcsüggesztő lelki fázisokról.

Az első ciklus a laphang ját m in-
denképpen a rem énytelenség h a tá-
rozza meg. És ekkor következik a 
„váltás”. Babits — méghozzá a h a -
lálosan beteg Babits felidézésének 
lehetünk tanúi, s ez nem  a mélyebb 
bugyrok felé taszít, hanem  valóság-
gal fellendít a költői hivatás, a m ű-
vészet és az élet szikrázó csúcsaira. 
„M ert a másokhoz-szólás parancsát, 
— a misszió megváltó igazát, — a 
testi kín gyalázó — hatalm a sem 
dú lha tja  szét." A költői v ita litás rá- 
kényszerít, hogy a világban ne csak 
a sorozatos kudarcokat, vereségeket 
ism erjük fel, hanem  észrevegyük 
ugyanazon a sorson belül a „re-
m ényfutam ” lehetőségét is. A cím -
adó vers lá tszatra  másról szól, de a 
kötet színes gondolati anyaga ezt a 
revelációt igazolja.

Fodor nem  hiába árnyalatos ér-
tője a zenének, ezt a kötetét az é r-
zelmi ellenpontozás rem ekének is 
ta rtha tjuk . Az élet nehézségeivel, le-
húzó erőivel szemben fel tud ja m u-
tatn i a nem esebb ellensúlyozó é rté -
keket is. Ez az érték  olykor csak 
egy parányi m om entum : egy ta v a-
szi perc beáradása a vonatablakon 
vagy a szülőföld apró érin tése — 
valójában azonban sokkal több en -
nél : az otthonhoz, a csalódhoz, a 
m agyarsághoz való hűség és a h iva-
tás életre szóló, rendíthete tlen  vá l-
lalása.

Szeghalmi Elemér

KÖLTŐI JELENLÉT, 1985.
Magvető kiadó

P arancs János költő szerkesztette 
a kötetet, am ely „H íradás az év lí-
rá já ró l” alcím et viseli. A könyv 
valóban híradás, ti. a kiadó részé-
ről, hogy kiktől és milyen verses-
köteteket fog m egjelentetni az év 
folyamán. Klasszikus és elhunyt 
íróink közül Á prily Lajos, Babits 
Mihály, H ajnal A nna, Jékely  Zol-
tán, Nagy László verseit ígéri a ki-
adó (jórészt m ár meg is jelentek), 
az élők közül pedig 24 költő v er-
seit, köztük Bertók László, Csorba 
Győző, Deák László, Jánosy István, 
Kálnoky László, Weöres Sándor stb. 
köteteit. A most első ízben m egje-
lenő, ilyen jellegű antológia jó tá -
jékoztatást nyú jt a kiadó terveiről, 
s még hasznosabb lenne, ha a jö-
vőben év elején vagy még ham a-
rább jelenne meg.

(cs. b.)

Bárdos Lajos két négyszólamú 
m otettája je len t meg nem rég a Ze-
nem űkiadó gondozásában: az A eter- 
ne Rex altlssim e Űrnapi himnusz, 
és az Audi fiba! graduale Szent Ce-
cília ünnepére. A m ár korábban 
m egjelent L ibera me, Popule meus 
és Jerem iás próféta könyörgése után 
örömmel üdvözöljük a Zenem űki-
adó újabb vállalkozását, hisz régi 
h iányt pótol e művek m egjelenteté-
sével, enyhíti kórusaink k o ttau tán -
pótlási gondjait, és egyben lehetővé 
teszi az ifjabb karnagynem zedék és 
énekeseik szám ára Bárdos kevéssé 
ism ert egyházzenei repertoárjának  
szélesebb m egism erését is.
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Népi szakrális emlékek Veszprémben

Nepomuki Szent János a mások m últjáró l való hallgatás szentje

F O T Ó K : B E D Ö  S Á N D O R

Az altem plom ban eltem etett püspök életm űve nagy hatással volt 
a dunántúli barokk vallásosságra

llujszálgyökerek

„A magyar nyelvet 
írni • i , i i

A veszprémi székesegyház a l-
tem plom ában m ájus 24-én Szi- 
lárdfy Zoltán kálozi plébános, 
m űvészettörténész m egnyitotta 
az egyházmegyei gyűjtem ény 
anyagából Lackovits Emőke á l-
tal válogatott Népi szakrális em -
lékek című időszaki kiállítást. 
Az esemény érdekessége, hogy a 
Veszprém Megyei Múzeumi Igaz-
gatóság és a Veszprém Egyház- 
megyei Ars Sacra Bizottság 
együttm űködésével történt. A ki-
állítás átfogó képet ad a  X V III— 
XIX. századi dunántú li népi val-
lásosság tárgyi világáról. A ren -
dező m unkája annyira jó l sike-
rü lt, hogy m egfontolandó lenne a 
k iá llítást állandósítani, azaz neon 
lébontani a nyár elm últával. 
(Nyitva naponta, október 31-ig.)

Az alább iakban  Szilárdfy Zol-
tán m egnyitóbeszédét közöljük, 
némileg rövidítve:

„E kiállítás helyének szentsé-
ge és méltósága m egkívánja, hogy 
a kultusz és ku ltú ra  egységére 
u ta ljak  itt, ahol a hitélet és m ű-
veltség m ár az Á rpádok korá-
ban egy tőről fakadt, virágzott, 
gyümölcsözött és é lte tte  eleinket 
a középkor évszázadaiban.

Itt a tárlók  között em elkedik 
a XVIII. századi D unántúl leg-
jellegzetesebb főpap egyéniségé-
nek, Padányi Bíró M árton  
veszprémi püspöknek a sírem lé-
ke. ö  még magyaros bajuszt v i-
selve pasztorális kő rú tja it ren d -
szerint lóháton te tte  meg ha ta l-
mas egyházm egyéjében. K arak te-
rében egyesült az éleshangú h it-
vitázó teológus és a házatáján  
rendet tartó  vidéki m agyar gaz-
da típusa, de nyito tt volt a kö-
zép-európai festőm űvészet ak -
kori csúcsát jelentő M aulbertsoh 
befogadására is. B író  M árton ne-
véhez fűződik a h itélet teljessé-
gét jelentő Szentháromság  kul-
tusz népszerűsítése . . .

E történelm i légkör ism ereté-
ben sokkal inkább hat a szemlé- 
lődőre az itt  k iállíto tt Szenthá-
romság szobor, am elyet Bíró püs-
pök kép fa rag ója, Schm idt Fe-
renc veszprémi m ester készített, 
vagy a székesegyház előtti Szent- 
háromság em lékm ű, amely 
ugyancsak a korszellem művészi 
m egnyilvánulása.

Az Isteni Háromság barokk 
kultuszának érdekes tükörképe a 
T rinitas T errestris tisztelete, a 
názáreti Szentcsalád három ságá-
nak kultusza, am ely a k iállíto tt 
tárgyak között szintén szerepel. 
Középen a gyerm ek Jézust ve-
zető Szűz M ária és Szent József 
ábrázolása az Egyiptomból Ná- 
záretbe hazatérő Szentcsaládot 
m uta tja  be. Népszerűségének tit-
kát szintén történelm i helyzet 
m agyarázza; mégpedig az elnép-
telenedett városokban, falvakban 
új hazát, o tthont kereső telepe-
sek a maguk sorsát lá tták  benne.

A Prágai Kis Jézus szobra sem 
csupán a gyermek Jézus tiszte-
letének érzelgős emléke, hanem  
a cseh—m orva katolicizm us ú j-
jászületésének jelképe, am elyet 
azóta is P rága féhérhegyi győ-
zelmet hirdető első barokk tem p-
lomában tisztelnek.

A M ária-tisztelet széles skálá-
jának a legkülönbözőbb típusait 
képviseli egy-egy em lék a k iá l-
lításon, reprezentálva sa já t ko-

Amikor gyűlöljük ellenségein-
ket, óriási hatalm at adunk ne-
kik életünk felett: hatalm at á l-
munk, étvágyunk, egészségünk és 
lelki nyugalm unk felett.

A ndrew  Carnegie 
A kem ényfej űséget könnyen 

össze lehet téveszteni a gondola-
tok kikristályosodásával.

Slaw om ir M rozek 
Ahol nincs m it tenni a szájba, 

rendszerint fölpeckelik azt.
Janusz R. Kow alczyk  

Azokra van szükségünk, ak ik-
nek ránk van szükségük.

Józef Bester 
Amikor engedte, hogy megszó-

laljon a lelkiism erete, szem ére 
vetették, hogy neveletlen.

Robert Karpacz

ruk eszmei törekvéseit. Az Ol-
vasás Boldogasszony öltöztető 
szobra visszautal a Rózsafüzér 
K irálynőjének tu lajdoníto tt győz-
tes lepontói csatára is. A Nap- 
baöltözött Asszony ábrázolása a 
XV—XVI. században a ferences 
teológiában és devócióban pro-
pagált Szeplőtelen Fogantatás 
eszméjének volt a kifejezője, ké-
pe pedig m ár Mátyás király ko-
rától kezdve rákerü lt pénzeink-
re P atrona H ungáriáé felira tta l; 
lába a la tt a holdsarló pedig m ár 
azt a rem ényt jelenítette, hogy 
M ária fogja m egtörni a hódító 
iszlám hatalm át.

S ki gondolná, hogy a szakrá-
lis népm űvészet egyik közismert 
tém ája: a halo tt fiát ölében ta r-
tó Fájdalmas Szűzanya  ábrázo-
lása a huszitizm us idején nép- 
szerűsödött, mivel a husziták 
erősen b írálták  és kipellengé-
rezték a katolikusok Fájdalm as 
M áriá t övező tiszteletét.

R itka darab  a kiállításon a 
Skapulárés Boldogasszony színes 
faszobra, am ely nem csak a k a r-
m elita rend egyik áh íta tfo rm áját 
örökíti meg, hanem  szemlélete-
sen propagálja a purgatórium ról 
vallott katolikus tan ítást a tisz-
títótüzet tagadó reform átorokkal 
szemben.

A számos segítő szent közül 
csupán kettőt em elnék ki; Nepo-
m uki Szent Jánost, a M onarchia 
új barokk szentjét, akinek nevét

Gondolatok
Törvényt csak a szabadság 

hozhat. Novalis
Aki ostoba megjegyzéseket 

tesz, ne számítson arra, hogy 
okos sa jtó t kap. Helmuth Kohl 

M it nem tesz az em ber azért, 
hogy híres legyen! És ha m áraz . 
álnév és sötét szemüveg mögé 
rejtőzik, hogy ne tud ják  felis-
m erni. Robert M itchum

A  pénz még soha senkit nem 
te tt gazdaggá. Seneca

Gazdagságunk igazi mércéje,
hogy m ennyit érnénk akkor, ha 
egész vagyonúnkat elvesztenénk.

John Henry Jow ett

áz egész katolikus Európa, de 
különösen Csehország, Ausztria 
és M agyarország sa já tjának  érez-
te és ünnepelte. Nepomuki Szent 
János kultusza a jó h írnév be-
csületére sarka llta  az ú jratelep í-
tések során sokfelől összeverő-
dött új hazai társadalm at. Az 
iránta érzett tiszteletből köteles-
ségnek tekintették  a hallgatást a 
mások m últjáról, nem kedvező 
priuszáról, hogy az új hazában 
teljesen új életet kezdhessenek.

Szent Vendelnek, a jószágtar-
tó gazdák, a pásztorok és ju h á-
szok patrónusa tiszteletének te r-
jesztése szintén Padányi Bíró 
M árton nevéhez kapcsolódik, aki 
ízes, törzsökös m agyar nyelven 
írta meg Szent Vendel életét és 
tiszteletének hasznosságát. (Kas-
sa, 1763.) Az ő buzgóságának kö-
szönhetők az ország területén 
em elt Szent Vendel templomok, 
kápolnák és szobrok, mivel m int 
magyar gazdatípusú főpap a 
m arhavészek és egyéb állatbeteg-
ségek ellen Szent Vendelben 
m ennyei pártfogót választott' a 
XVIII. században újraéledő m a-
gyar gazdasági élet számára.

E néhány kiragadott példából 
lá thatjuk , hogy a szem ünket gyö-
nyörködtető, itt k iá llíto tt népi 
szakrális tárgyak annak a k o r-
nak a hírmondói szám unkra, 
am elyben hivő alkotóik készítet-
ték őket. Jelentőségük éppen a 
jelentésükben rejlik.

Pénzért sok m indent m egkap-
hatsz, de a fontos dolgokat nem : 
ételt igen, de étvágyat nem ; o r-
vosságot igen, de egészséget n em ; 
ism eretséget igen, de barátot 
nem ; szolgát igen, de hűséget 
nem ; szórakozást igen. de békét 
és boldogságot nem  vehetsz 
rajta . Henrik Ibsen

Aki tud bánni a pénzzel, azt 
e tulajdonsága segíti az élet 
m ajdnem  m inden területén  a he-
lyes életvitel k ialakításában.

Billy Graham
A  Földön végül mindenből tu -

rizmus lesz. Bárhol történik v a -
lami —. az em berek előbb-utóbb 
látni akarják  a helyét.

Lawrence Durell

— Tárnái Andor k ön ne —

örvendetes tény, hogy az elm últ n e -
gyed században hazai tudományos in -
tézm ényeink m unkatársai és egyete-
meink oktatói számos egyházi vonat-
kozású tanulm ánnyal és m onográfiá-
val gazdagították ism ereteinket.

Szellemi és lelki gazdagodásunk for-
rása T árnái A ndor: A magyar nyelvet 
írni kezdik. — Irodalm i gondolkodás a 
középkori Magyarországon című m o-
nográfiája is. (Budapest. 1984.) A  szer-
ző rendkívül sokoldalú ism eretekkel 
felikutatta m indazt az anyagot, melynek 
segítségével a kezdeti-középori irodal-
mi gondolkodás rekonstruálható.

A m agyar nép keresztény hitének 
gondozása, elm élyítése a jól szervezett 
egyházi keretek  közt a  papság feladata 
volt. A papképzés m egkövetelte, hogy 
a francia, ném et és olasz földön bevált 
m ódszereket és tankönyveket használ-
ják.

T árnáit tudósi szigora m egóvja a t -
tól, hogy tetszetősen kerek képet r a j-
zoljon. M inden vonatkozásban a való-
ságból vonja le következtetéseit. Az 
irodalm i gondolkodás kezdeti nyom ait 
ku ta tva szükségszerűen az egyházi sze-
mélyekkel foglalkozik. A kis számú, 
írástudó papi réteg képzettsége term é-
szetesen akkor sem volt azonos. A pap -
ságot m űveltsége alap ján  három  cso-
portra  osztja: I. „A legalsó gráduson 
álló papok, akik az István király tö r-
vényeinek megfelelően a m inden ti-
zedik fa luban  felép íte tt tem plom ban 
lá tták  el a lelkipásztori teendőket. Is-
m ereteik a templomi szolgálat ellátá-
sára szorítkoztak. T anultak  énekelni, 
zsoltárt olvasni, továbbá nyelvtani is-
m ereteket. P rédikálási kötelezettsé-
gük abban m erü lt ki. hogy vasárna-
ponként és nagyobb ünnepeken a H it-
vallást és a  M iatyánkot m agyarázták  a 
híveknek.” 2. „Az íráshoz, másoláshoz, 
sőt fogalmazáshoz is értő középréteg  
egy csoportja a püspöki székhelyek 
scriptori lim aiban dolgozott, és a tö r-
vényeknek megfelelően a lelkészkedő 
papság szám ára a legszükségesebb 
könyveket m ásolta.” 3. ..A legm űvel-
tebb, teljes irodalom ism erettel rendel-
kező szem élyek  a királyi udvar szol-
gálatában álló papok, az oda bejáratos 
apátok és püspökök voltak .” Joggal el-
m ondható. hogy a királyi udvar volt 
a szellemi, az irodalm i élet központja.

A k ritikakörténeti ku tatások tájékoz-
ta tnak  a középkori tem plom ainkban 
elhangzott prédikációkról is. Közös 
európai hagyom ányokkal találkozunk. 
A XIII, századtól a prédikáció „szabá-
lyát egyetem et já rt. m űvelt papok ho-
nosították meg és terjesztették  el a 
XIII. századtól egyre szélesebb kör-
ben".

T árnái rám utat, hogy a nemzezti é r -
zés, pontosabban a patriotizm us, a szü-
lőföld szeretete m ár Anonymus óta 
megfigyelhető. „Az önbecsülés és a szü-
lőföld szeretete m inden nép (közösség) 
érzelm i világának alaprétegéhez ta rto -
zik; a korai m agyar írók ezt tá rták  
f e l . . . ” — A Mátyás király u tasítá-
sára (1479) k inyom tato tt első eszter-
gomi breviárium  azért vált többek 
közt „kritikatörténeti dokum entum m á”, 
m ert „a kiadókban é lt egyfajta meg-
győződés m unkájúk nemzeti jellegé-
ről”.

A rendtörténetek és az irodalomtör- 
ténetirás című fejezetben sok szem-
pontból új képet kapunk a ferencesek 
és a pálosok irodalom - és művelődés- 
történeti m unkásságáról. Az új m eg-
állapítások közül rendkívül figyelem re 
méltó a  ferences Laskai Osvát össze-
gező értékelése: „Laskai Osvát. ak it a 
ku tatás valószínűleg a korszak legki-
em elkedőbb ferencesének m utat m aid 
be egyszer, m ár eddigi tudom ásunk 
szerin t is m inden ko rtársánál világo-
sabban a falusi népet jelölte meg pub -
likum ának.”

Tárnái a m agyar alapítású  pálos 
rend szellemi a rcu la tá t részletes pon-
tossággal rajzolja meg — a különböző 
szellemi áram latok, „lelki iskolák” biz-
tos ism eretében. Gyöngyösi Gergely 
pálos „gyakorló író m ódjára és okosan 
használja fo rrásait" . M űvelődés- és iro -
dalom történeti szempontból ugyancsak 
kiemeld Csanádi A lbertet: „A legtelje-
sebb m értékben tudós, sőt úttörőén tu -
datos m agyar nyelvű költészet” az övé. 
A tudós szerző egyértelm űen, m int „a 
középkori m agyar nyelvű egyházi iro-
dalom legnagyobb a lak já t” értékeli a 
K arthauzi Névtelent.

Hölvényi György


