
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
ANGYALOK KENYERE. 
Mélységes csend, borús reg
gel. A Nagy-Boldogasszony
templom gót ablakain acél
szürke fénytelenség ömlik be.
A tabernákulum aranyos aj
taja tompán és komoran csil
log. A szines falak színei el
vesznek, középkori mísztíkus
csend és szürkeség vesz körül.
Nem hallom "az új világ zaját,
nem látom fényeit, most ér
tem a nagy misztikusokat,
kik szürke falak közé vonul
tak vissza.

Mégis, várok valamit.
Fényt és világosságot várok,
e fény-árnyas város után most
fényes-fényt szeretnék. Ezen
a szürke, komor reggelen el
jöttem ide. Ifjúságom bukdo
sás volt. Megállok itt; még
bennem zsong az alig elha
gyott első ifjúság kenoksága !
A gótikus ablakok sötétek, a
harsonák hallgatnak. Csak a
sekrestye csengetyűje szólalt
meg. A csendbe halk koppa
nások, csendes mormolások
vegyülnek. Mégis csend van.
Mi ez a hullámzó csend? Ez
a csattanós, lendületes csend,
melyben zeng az élet és ha
lál, véges és végtelen.

Az oltár előtt csöng a csön
gő, a színes ablakok fellán
golnak, lassan ömlenek be a
tört fények. A sugarak fényé
ben porszemek lebegnek, a
színes falak fölragyognak;
k.?z~pkor, keresztény ókor el
tunik és kelet tüze ragyog fel,
az a fehér tűz, melynek nap
ja ott, keleten, a Holt-tenger
partján kélt fel. És évezredes
távlatok nyilnak meg, zuhan-
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nak el, egy szent forgatag,
melyben paradicsomi piros
színeki a pogány vér piros
párolgása fölé, viharos bordó
színek fölé emelkedik e szl
nektől még inkább ragyogó
fehérség. Barna ég, zöld föld,
fekete éjszaka, vörös vér fölé
emelkedik a szent Fehérség.

Jaj, hol vesztette el az Is
tent az ember. Ott-e, az 1793
as francia királyi vérben?
Ott-e, a népek hamis szabad
ságában, hamis szövetségé
ben? Vagy a földből növő vá
ros-óriások korában? Vagy
egymást öldöső, iszonyú har
caiban? A szent Fehérség el
veszett valahol a forradalmak
vörös és másszínű lobogóinak
csattogásában.

De én a szerit forradalom
fehér zászlaját lengetem lel
kemben, lázadást hirdetek !
Kutassatok! Hiszen oly közel
van, amit oly messze kereste
tek. A Sacra Hostiában. A
földre szállt mennybéli Ke
nyérben, aki táplál és növel
minket, hogy bánatunkból
felnövekedjünk az angyali se
regek boldogságába, a Bárány
közelébe, igazi hazánkba.

Ferdinandy András.

MANOLE MESTER, A NEM
RÉG ELHúNYT GOGA OK
TAVlAN MAGYARRA FOR
DITOTT SZINMűVE elég
régen könyveim között he
ver. Bár nagyon szeretem a
román irodalom alkotásait,
ezt nem olvastam el, mert
tudtommal a Kömüves Kele
men ballada román változatát
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dolgozta fel benne Goga és
azt hittem, valami elvont tár
gyú, drámai keretbe gyömö
szölt középkori színmű. An
nál nagyobb volt il meglep e
tésem, mikor Goga kormány
rajutása után mégis elővettem

a drámát és ráébredtem, hogy
Goga, mint vérbeli író, csak
szimbólumként használja egy
ízig vérig modern társadalmi
dráma aláfestésére a Manole
mester legendáját, hogy mai
élő rnűvészeket szerepeltet és
hogy drámája nagyon is jó,
méltó volna arra, hogy mint
Kolozsváron és egyebütt, ná
lunk is színre kerüljön, ha
egyszer már az a Goga által
románra lefordított Ember
tragédiája is színre tudna ke
rülni Bukarestben. Viszont,
amig Goga Oktávián uralmon
volt, nem lett volna illendő

megírni, hogy drámaírónak és
költőnek igenis rendkívül te
hetséges. Darabja a háború
utáni román szellemi körébe
visz minket, ahol például a
következő rendkívül jellegze
tes kis párbeszéd folyik le. Egy
porosz báróról van szó, aki
Rómában mindent rendkívül
kicsinek talál.

"Caramfilné: Tehát bizo
nyára nagyon tetszett volna
neki az akkori Isolda, aki
szertelenül nagy volt.

Baltee: Hogyne, bizonyára
behódolt volna neki az első

pillanattól. S íme, mit mon
dott Gmundeneck úr: "Két
ségkívül szép a Mózes szo
bor, csak túlságosan kicsike,
uraim! Monumentális eszmét
nem lehet egy három méter
magas állványban kifejezni!"
Azt feleltem, hogya nagy
méretek nem éppen lényeges
feltételei a monumentalítás-
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nak. Erre egy grimasszal
megkérdezte: Volt ön Ham
burgban? Nem, nem voltam t
Mire ő: Menjen oda és néz
ze meg az északi tenger kikö
tőjében Bismarck. szobrát.
Harminc méter, meine Her
ren - s a mi bárönk úgy fel
fújta magát, míntha ő is meg
nőtt volna. - Kolosszális ...
csak a szemöldök egy egész
méter: ez a Mózes itt gyerek
játék ...

Ana: Egy méteres szemöl
dök, mit szólsz hozzá, Elena?
Jancu bátya, honnan szedte
maga ezt a bárót?

Scarlat: Szörél-szőra igaz,
Braneanu asszony, nem kitalá
lás. Szinte látom most is.
Andrei egész megrökönyödve
nézte. Olyan arccal, mintha
akkor jött volna a maraseatl-í
lövészárokból s megkérdezte
volna tőlem, mit jelent hülye
németül?

Baltes: Igen, asszonyom, a
szemöldök: egy méter. Ez az
ő mértékük. Ezt látom min
den német alkotásban. Lá
tom, két lépést hátrálok, mert
fáj nekem itt... (a homloká
ra mutai.) A szobrászatban
Bismarck szemöldöke, Wag
ner áriáiban Bismarck szem
öldöke, a Zeppelinben Bis
marck szemöldőke. Belefára
dok asszonyom, bocsásson
meg! Érzékeny ember va
gyok, gyenge ember vagyok...

Ana: Szóval Bismarck
szemöldöke. .. Jancu bátya,
maga rettenetes ember.

Caramfilné: Bravo; Jancu
bátya. Jövő héten Bukarestbe
akartam menni, hogy megnéz
zem Lohengrint. Vége! Visz
szaküldöm a jegyet l Nem a
karom hallani Bismark szem
'öldökét.
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Braneánu: Mit akarsz Bis
marck-kal?

Baltes: Feleséged nem akar
többé tudni a pártokról. Azt
mondja, megunta a demokrá
ciát és egy Bismarckot óhajt,
aki rendet csináljon az or
szágban.

Dabija ezredes: Hát ré
szemről, ha odaküldenének
egy rendelettel egy diviziót,
gyorsan rendbejönne mínden,
'Mit szólsz hozzá hercegem ?

Muscat herceg: Én kedve
sem, Goldman úrral tartok,
aki bankkölcsönt folyósít ne
kem. Goldman úr ugyanis ...

Baltes: Helyes Goldman
úr, de ha jön Bismarck?

Goldman: (igen gazdag
bankár) Ha jön Bismarck,
Jancu úr? Akkor köréje se
reglünk a herceggel. Megyiink
Bismarck-kal.

Baltes: Látják, hölgyeim,
mégis Goldman úr a legoko
sabb köztünk. Ö elfogadja az
összes szemöldököket. Ma a
demokrácia szemöldökével,
holnap a Bismarckéval tart...
Intuitív lélek, megérzi, hogy
melyik húzódik össze szigo
rúbban és feléje kacsint,
ugye Goldman úr?"

Hát így írt tizenöt évvel ez
előtt Goga Oktavián. Darabja
később nem is ilyen elvont,
hanem megrendítő, ízig-vérig
művészí pszicholögiaí dráma.
Most, hogy elhúnyt Goga, el
gondolkozhatunk rajta, mi
csoda szélsőségek közt há
nyódott ez a nagytehetségű

író, akit hiúsága csábított el
a politika mezejére, mikor
pedig elsősorban író volt, ér
zékeny lelkű művész, Művész

ösztöne tizenöt évvel ezelőtt

németellenessé tette. A po
litikai szükség nemrég mást
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súgott neki. Mintha a mi Sza
bó Dezsőnk jutott volna kor
mányra, amint egyszer óhaj
totta volna is ezt ...

Mi magyarok alig ismer
jük, sajnos, déli és délkeleti
szomszédaink írodalmát, pe
dig ott nagyszerű lendület lett
úrrá. A nemrég elhalt Bro
ni szláv Nusics nálunk is ját
szott "Méltóságos asszony"
című darabjából is ez a Goga
féle metsző politikai szatíra
kapott meg a legjobban. A
szerb Nusics után pedig most
Jaooro» Peju bolgár költő da
rabja aratott nagy sikert a
magyar Nemzeti Színházban.
Körülöttünk friss, őstehetsé

gű népek mozgolódnak és a
XX. század irodalmában azt
hisszük, még jelentős részt
fognak kérni. A Vigilia, mint
eddig is tette, velük is egyre
többet foglalkozik majd és
eme új irodalmak legjobb al
kotásait közvetíteni akarja a
magyar olvasóközönséghez.

P.L.

HA NEM LESZTEK OLYA
NOK . " A római katekiz
mus tanítása szerínt életünk
célja, hogy Istent megismer
jük, neki szelgáljunk és ben
ne üdvözüljünk. A keresz
ténység kiizdelem a tökéle
tességért. Az élet feladat,
melyet Isten megismerésével
és szüntelen szolgálatában
meg kell oldanunk. De Isten
- s az isteni igazság földi
letéteményese, a Római Egy
ház - sokféle kegyelemmel
és segítséggel áll az ember
oldalán, hogy boldogan vég
be vihesse földi életét. Az
alkotó hangosan szól a mű

vekből, Isten folytonosan ki
nyilatkoztatja magát a te-



remtett világban. Az ember
ismeri Istent, a műveken és
minden müködésen megis
meri az Alkotó kézjegyét. A
dolgok arra várnak, hogy a
belső szerkezetből olvassa ki
(interlegere) Isten létét, fl az
ember arra vár, hogy megis
merje a dolgokat és bennük
Istent; így csendül össze az
ember és a világ, az alany
és a tárgy. Isten kinyilatkoz
tatta magát a teremtésben s
az evangéliumban; és szent
ségeket rendelt, melyeket az
Egyház őrizetére bízott. Min
denkit meghívott a kegyelem
re és mindenkinek kínálja
szentségeit. Mindenki hivata
los a tökéletességre. A
mennybeli tökéletesség, az
ember jövendő boldogságá
nak feltétele a földi tökéle
tesség, vagyis az Imitatio
Christi. "Ha nem lesztek o
lyanok, mint e gyermek, nem
mentek be a mennyek orszá
gába." Ennek gyakorlati kö
vetkezményeí vannak, mert
félig-meddig senki se lehet
keresztény. Aki nincs a töké
letesség útján, aki nem kap
csolódott a kegyelem áramá
ba, az nem keresztény. A
szentek nem kényelmes urak,
hanem hősök, győzelmes ke
resztények, akik megküzdöt
tek a tökéletességért. A szen
tek életükkel és tisztaságuk
kal már e világon a Civitas
Dei-t építik s ha rnindenki,
aki a keresztény nevezetet vi
seli, valóban és végletesen
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keresztény lesz, fölépül Isten
Birodalma. A föladat ez: föl
építeni e világon Isten Biro
dalmát s bemenni a menny
beli seregekbe. Aki e küzde
lemben minden erejével részt
vesz Krisztus és igaz Egyhá
za nyomdokán, az római ka
tolikus. Ezekben a mérgezett
években sokan elfeledik e
föladást, még többen, mint az
elmúlt századokban. De nem
fordul a menny lobogója, nem
inog meg a Római Egyház. S
noha a keresztény világ el
szomorodva látja, hogy Isten
megismerését és szolgálatát,
Krisztus követését, a földi tö
kéletesedést és a mennybeli
üdvösséget gonosz kezek vak
merően dúlják szét gyakran
a kereszténység nevében, nem
csüggednek az Egyház csapa
tai, a hűségesek és az igazak,
mert Krisztus után járni és
soha vissza nem fordulni: ez
a kereszténység; mindent
megtenni a győzelemért és
tőle várni a győzelmet: ez a
kereszténység. De bonis suis
in nobis parendum est. Had
vezérek és fejedelmek, kár
hozatos tirannusok és eret
nekek mégis mily gyakran
csúfolják meg Isten szolgála
tát, mert az Istentől kapott
javakat maguk dicsőségére

fordítanák. Szent Ágoston
szavaival szólva olyanok ezek
"mint a tolvaj és a rabló és
hasonlatosak az ördöghöz. ki
el akarta orozni Isten dicső

ségét." hb.
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