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SCHÜTZ ANTAL RAVATALANAL

Szent Púl I sten választottainak
(l halálát, testüknek a földbeju
tását vetésnek nevezi. (1 C 15.)
Ez a tanitás mindnyájunknak (l

hite. Vetés a keresztény halál:
élet sarjad utána otthon a ha
zában, de itt is, uándorlásunl:
földjén.

J/ivel pedig ez CI hitünk, nem
szabad eiszomorkodnunk, sírán
keznunk ennek. a papi, szerzete
si, kereszténységet élt és hin/e
tett életnek a beteieztén. SchiJ,tz
Antal ravatala előtt állunk; ö
tartotta dogmatikus mélységgel
és szabatossággal, hogy min-.
den egyes emberi élet Istennek
egy-egy műue. Ha tehát mi
most a búcsúetistál, az örökké
valóság közelségétől megillető
dötten neki cl végtisztességet
megadjuk és munkás, eredmé
nyes életére visszatekintünk, ezt
nem azért tesszük, hogy hiú
dicsérettel illessük, hanem hogy
Istennek ezt a művét elismerve,
I siennek megköszönjük és I s
tennek ajánljuk. Schütz Antal
életében ugyanis Istennek nem
mindennapi, a meüszokottnúl
jóval nagyobb, sőt kivételes mű

vét tiszteljük. Hittudományi
Karunk benne látja és ismeri
fel hazánknak Karunk alapitá
ja melleti legnagyobb teológu
liát, leukioálobb doqmaiikusát.

Hogy abból a 'cetésből, amii
ez a koporsó jelez, az örökké
valóságban milyen élet támad,
annak csak az egy Isten a meg
mondhatója. Isten útjainak az
ismeretében azonban mi ma
gunk is sokat megsejihetünk.
Tudjuk ugyanis, hogy Istennek
a művei tökéletesek, persze csak
/JétJső beieiezetiséaűkoen: 'igy
az emberi élet is az örökkéva
lóságban. Ott azonban nem ren
detlenség és önkény uralkodik,

hu.nem i{lflzságosság és rend
van. Ott lsten csak a koronát,
ezt a lehet sé aes legnagyobb
ajándékot mkja fel a földi élet
folyamán osztogatott ajándé
karra.

Halottunkat Is/en a bölcsőtől
. a úrig igen sok ajándékkal
halmozta el. Az is sok, amiről
mi tudunk; bizonyára az sem
ke reseub, ami csak kettejük bi
zodalmas titka ooli: a kegyelmi
életre lJundolok, a. földön meg
kezdett örök életre.
_ lsten a fest és a szellem rend:

kivüli képességci.cel áldotta
meg: értelme éles és átfogó
'IJOlt, akarata jórahajló és állait
dó, seeruezcte mu nkabiro és It

léleknek ell!Jcdő. Mindezeket a
talentumokat azonban nemcsak
kapta. I stcntől, hanem nagyon
bőségesen kamatoetcita is I s
tennek.

Gondoljunk munkás életére.
Aki lelkületét nem ismerte, a
munka megszállottjának tart
hatta és emberi okosság szerint
meg is rohatta, hogy nem tart
mértéket, Ehhez ,azonban na
.qyon is józan volt és okos ter
mészete az erőivel való takaré
kossáara intette. De sok mun
kálkodásának, mindenirányú, ér
deklődésének a mozgatója a
legnagyobb ésa legigazabb erő,

ft ezeretei volt. Seereiet Isten
iránt: szolgálni akarta; szereiet
az ember iránt: seg'iteni akart.
A ezeretei pedig az egyetlen,
amiben a,z a mérték, hogy ne
legyen 'benne mérték, Tudomá
nyos munkára termett egyén'i.
séaét az a meggondolás sarkal
ta, hogya tudomány milyen
hatalmas eszköz lehet a lelkek
vezetésére!

Gondoiiunk papi, szerzetesi
életére. Buzgó pap, jámbor szer-
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zetes volt nem csupán a külső

. forma, hanem egész lénye sze
rint. I stennel, Istennek élni,
mindenkit Hozzá elvezetni: ez
volt nagy egyéniségét formáló
törekvése, ez volt sikeres mukö
désének a nyitja.

Gondoljunk tudós életére, ta
nítói működésére. Minden mó
don tanított: a lelkivezető atya
ilag jó és bölcs tanácsadásával,
hatalmasszavú szónoki beszéd
ben, tanári katedráján, íróasz
tala mellett irásba merűlten.

Életének az állomásait felsorol
ni nem szükséges, alkotásait
alig lehetséges: olyan sokat al
kotott, mindig igazit és eredetit,
sokszor véglegeset és maradan
dót.

Tanítani életfeladatként Isten
legnagyobb ajándéka, amióta
földi élete alatt maga az Isten
is mester volt, tanított. Igen
nagy, aki biilcseséoet tud, hi
szen a próféta szerint úgy tün
döklik, mint a ragyogó égbolt;
de még nagyobb, aki sokakat
oktat igazságra, hiszen csillag
ként válik ki mindörökre az ég
bolt ragyogásából. (Dn 12.)

Isten megadta neki, hogy a
szent tudomány legjavát, a
dogmatikát taníthatta, eljutva
annak a teljes meaértéséui a
fundamentális hóditó, az Irás
isteni és a filozófia végső vá
laszt kereső út.ián. Ezt nevezte
élete pünkösdjének. A dogmák
nemcsak igazság voltak számá
ra, aminek megismerése az igaz
hit, az üdvösség kezdete; nem
is csupán Isten bölcsesége, ami
nek a megsejtése is fölfelé te
kintő és 'ivelő lendület, hanem
élet, azaz egész lényének I sten
től való teljes átfogottsága,
egész lényének Istenre való tel
jes beállítottsága szeretetből

szeretetéri.
Megadta neki végül az Isten

az örökkévalóság szempontjából
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a legértékesebb, mert krisztusi
ajándékot: az élet keresztjét,
erejét megtörő, munkájának
véget vető betegségét, annak
türelmes és alázatos viselését és
országra-világra ezolá élete után
ezt a csendes eltávozást.

Ezeknek az ajándékoknak a
láttán bizalommal száll imánk
az ég felé, az Urat kérve, hogy
tegye teljessé, koronáeea mea
örökre, amit elhunytunk életé
ben tett.

Könnyeb l) mdndanunk, mivel
lépten-nyomon látjuk, hoou mi
luen. élet támadt már eddig is
és fog még támadni abból a ve
tésből, amelyet ez a koporsó je

'lez. N em lesz már minálunk
senki sem teoláoue Schütz An
tal 1Jetéséből való gyüjtés nél
küt. Senki sem állhat már.ki Is
ten szeni népe elé, aki ne ta
nult »olna. főle akár közvetle
nűl, akár köz'I.,'etve: tudósok és
papok hos8ZÚ sora a hallgatók
és hívek beláthatatlan sorát ta
nítja az ő nyomán; 'a magyar
hittudomány és a keresztén.y
jámborság századokon át álda
n! ~orlia emlékéi és élni fog ve
tesebol.

Hittudományi Karunk nem
csak aranykönyvében, hanem
élő' hagyományában is ápolja
majd annak a professzorának
az emlékéi, aki. eredeti volt gon
dolataiban, fáradhatatlan a
munkában, termékeny művei

ben, hatalmas szavában és sze-o
rény életében, aki az igazság és
a tudományosság legtisztább el
»eit képviselte mind az Egye
tem, mind a Kar életében.

Éppen ezért nem örökre bú
csúzunk tőle, hanem a viszont
látásra. Az övével egy ami
útunk, egy a törekvésünk. Ezért
bízvást reméljük a viszontlátást
útunk végén, törekvéseink befe
jeztén.

Farkasrét. 1953 ápTilis 23.
Takács József



A MESTER Schiaz Antalnak,
a mesternek és barátnak.

A katedrán egy Fáti ül.
A két szeme ao» szúr belém,
Akár az Irás kettesélű kardja.
Ú gy átjár, mint a szűz acél,
És mégis melea, ·rwint a mécs;
A hűvos eszmén átizzik a Lélek,

Beszél. Az Ige szól az ajkán.
És minden szava, mint a mérleo,
Amelyen minden egyensúlyban áll:
A fogalom, a sejtelem,
Az ihlet és az értelem,
A véges és a 'végtelen,
Tudás, tapintás, reveláció.

Néz és beszél. Yan és vezet.
Érzem a végzetes Kezet,
Amely lenyúl és kenuszerit megállni
A húsos földön, mint a fát,
És lelnyúlni a felhőkön át,
És hallani a harsonát:
Deum docet et a Deo docetur. (1930)

Sík Sándor

Koncz Lajos

HITÜNK A GONDVISELÉSBEN
Konkrét, egyéni szerenesétlenségben sokszor hangzik fel a kér

dés: hogyan igaz hát, hogy "még hajunk szálai is meg vannak
számlálva" és "számon vannak tartva'rl!

A probléma, mely e szavakban jelentkezik, örök-emberi és
mindíg aktuális. Ahol életszerűen és teljes súlyával felvetődik, a
keresztény gondviselés-hit érettségének, vagy inkább eg'yszerűen:

a hívő hitbeli nagykorúságának alapvető ügye került döntésre.
Elszomorítóan sok ugyanis a tudatlanság és éretlenség e téren;
valami gyermekes szűk látókör és naív önzés érvényesül, ami a
maga kicsinyes antropomorfizmusával kifelé kompromittáló a
vallás ügyére nézve, befelé pedig igen veszedelmes. Nem lesz ha
szontalan tehát az alábbiakban néhány szempontot és vonást fel
rajzolni a gondviselő Isten és a helyes hivő lélek arculatáról,
gondviselés-hitünk megfelelő távlatokba-állítására, és - a nép
szerűvé vált, termékeny szentpáli arialógiát (Ef 4, 13-15) kissé tá
gabban használva - a gondviselés-hitnek és megélésének nagyko
rúsítása érdekében. Természetesen nem arról van szó, mintha az
objektív gondviselés-hit teológiáját kivánnók bármi módon "nagy-
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korúsítani"; szubjektív átélésünk, alanyi gondviselés-hitünk fo
.'4ya.tkozásait akarjuk a tárgyi hit, illetőleg hittartalom magassá
.gaiuuk közelébe hozni. Annál is inkább, mert az itt előforduló
sajnálatos csalódások és megrendülések nem egyszer az egész
hit és vallásos élet hajótörését vonják maguk után.

Gondviseléshit nélkül
Ha ennyire a keresztény élet, sőt hívő világnézet alapvető

kérdéséről van szó, bizonyára nem érdektelen dolog keresztény és
nem-keresztény álláspont tárgyi egybevetéséből kiindulni. Egy
népszerű modern kínai író ebben látja a lelki különbséget a ke
resztény hívő és a nemhívő között:

"A keresztény olyan világban él, amelyet Isten kormányoz é. őriz, akivel ő ál
landóan személyes viszonyban van, ol.ynn világbnn tehát., amelyen egy gyöngéd atva
uralkodik; viselkedése is gyak~an olyan azínvonalra emelkedik, amely megfelel annak a
tudatnak, hogy ő Isten gyenneke; - kétségtelen, hogy haladó ember nehezen őrizheii

meg ezt a színvonalat állandóan, életének minden korszakában, vagy akár a. hétnek,
sőt napnak minden órájában; valóságos élete : vá~tozik az emberi és az. igau,fÍn vall!á
ros színvonal között. Viszont a pogány úgy él ezen a világon, .rn~nt az árva, ninc'.
része abban a vigasztaló érzésben, hogy odafönn a mennyben mindig van valaki, aki
törőd.ik vele s egyéni jólétéről is gondoskodik, ha. az imának nevezett kapcsolat létre
jött közöttük. \Kétségtelenül kevésbbé derült yilág ez; de: az árvaságnak is megvan a
maga haszna és méltósága, mert az árva szűkségképpen mogtanulta, hogy független
legyen, maga. gondoskodjék magáről és érettebb legyen a tobbinél, - mint ahog)'
minden árva as."

Autonóm emberi függetlenség és méltóság épp úgy ismerő",

jelszavai az evilági humanizmusnak. mint a vele járó racionaliz
mus és deizmus eszménye is; az érett és reális maga-gondoskodás
az anyagelvű világfelfogás velejárója; végül a "kevésbbé derűs
világ" beismerése és nosztalgiája mögött ott lappang a véletlen
nek való kiszolgáltatottság érzése, valamint a fatalizmus végzet
szorongása, sőt a modern egzisztenciális filozófia tragikus létszem
lélete ,is.

Az első körbe tartozóknál - témánk szempontjából is - még bizonyos kalandos
könnyedség, hasznos vállal)<:ozó-kedv érezhető ki; a deizmus; ruint e világnézet gondvi
seFéstani vetülete, nem esik kétségbe, még csak ném is szomorkodik azon, hogy az.
Istennek nincs köze a világhoz, sőt programrnatlkusan vaUja: az ég az Istené" a föld
a miénk! Az anyagelvü világnézet viszont póz nélkül (kamaszos és tragikus aláfestés
nélkül) egyszerű, érett realizmussal vállalja e magatartás' következményét: teljes oda
adással fordul a világhoz és "maga gondoskodik magáról." Az egzisztenciális bölcselet
és életfelfogás végül végiggondolja. és éli ez autonómia .minden következményét, és
Heidegger bölcseletében eljut a legvégső, tragikus kicsengéseksg, "A lét .lényegéh''''
gond és aggodalom", folytonos félelem éa "szorongás", ,.,ert hiszen a létező energiának
kibontakozása, a "teljesség" elérése egyé.rtelmü az energiák kimeriilésével és megsem
misülésével. Tehát a létezés lényegében "ba.llílra-szántság" (Sein zum Tode, zum Ende);
és az eszmélő tudat számára nincs más megoldás, mÍ11t e halál, va.gyis megsemmisülé,
szabad vállalása. Hogy ez a tragikus filozófia, a. maga tragikus életfeolfogásáv~ 
akármennyire "emberinek" indul és az embert akarja is segíteni -- mennyíre ember
ellenes s mennyire nem sokáig viselhető el, arra prófétai látással mondott jósla.tot (még
Fichte el!len 1799-ben) F. H . .Takobi : Ha ez a ,végső és Iegtőbb, amire s:oámítilatok,
az én puszta. és üres, merö-magánvos énem a maga önállóságában és sza.badságával,
akkor a legokosabb és nz egyetlen értelmes dolog - megátkozni létünket...

E drámai erejü szavak .persze nem az ember etikai jellegii autotómiáját, illetőleg

autonóm magatartását akarják sujtani (aminek tudunk bizonyos fenntartJis,,*kal ke
resztény értelmezést is adni) , hanern a metafit;i/ca;, magáraállást. AOI edd.igiek és a
következők is mindig az ember metafizikai helyzetét veszik számba, árvaságát vagy
yondviseltségét; mínt ahogya véletlen rnegszenvedésa, a sorsérzés, "Iétbe-kidobottság" ,
magáról gondoskodás és halálra-szántság "szorongásai" is mind egyfonnán ugyariannak
a roppant emberi, kérdésnek útján járnak, csak éppen nem egyformán nyftoltt v,,~

esetleg teljesen hunyt szenunel.
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Vatt.-e tehát gondviselés, vagyis teremtő és célirúuv ító Abszo
lútum, melynek ölén e földi, tapasztalatilag relatív lét elnyeri
végső értelmét és célját; s ha van, hogyan, milyen mártékben és
távlatokban valósul meg; és végül mít jelent a gondviselés ténye
.az átélés, az egyéni tudat szempontjából I

.A gondviselés valósaga

A hívő számára nem kétséges a gondviselés ténye, mely nek
lényegét a vatikáni zsinat így foglalta össze: "A mindenséget,
melyet megteremtett az Isten, gondviselésével óvja és kormá
nyozza., elérvén erejével egyik végétől a másikig, és a inindensé
get üdvösen: igazgatván." A Szentírás lapjain kifejezetten vagy
az események tanulságaiban állandó a gondviselés hirdetése.

"A kicsinyt is, nagyot is (j alkotta és,eg)'ará,nt viseili gondjá,t mindegyiknek"
·(Bölcs. 6, B). Különösen plasztikus az. Ószövetségben J6b-könyvének költői sz.épsé~ és
erllteljea tanitása a míndenség urár61 és az egyetemes gondviselésről: "Ki az atyja az
esőnek! Ki nemzette a harmat cseppjeit! Kinek méhéből jött elő a jég, És ki szülte az
~g zuZnlarájátt ... Együtt tudnád-e tart..ni a Fiastyúk rngvogő csillagait! Vagy el bir
nád-e oldani a Kaszás kötelékeit l ... útjukra küldöd-e a villámokat, És jelentik-e néked
megjövet : Itt vagyunk'... Ki készWel a ho1,J6nak eledelét, Amikor fiókáJ Istenhez
kiáltana.k, És étek nélkül röpdösnek! ... (J6b 3B.)

Az emberre vonatkoz6külőnleges gondviselést főkép a.z Odvözítö utolérhetetlen
gyj)ngédségfi s1Av&i tartalma.zzák: :,Ne aggódjatok éltetekről,... mondván : Mit eszünk,
valO' mit iszunk, vagy mível ruházkedunk l... Hiszen tudja a ti ,Atyátok, hogy mind
..zekre S7.üks6gtek vagyon... (Mt. 6.) NemcIe két verebet egy garasért adnak I és egy sem
esik azokból a földre a ti Atyátok nélkül... Ne fflljetek tehát, sokkal többet értok ti a
verebeknél. (Mt. 10.) Még fejetek hajszál..i is mind számon vannak tartva!" (Lk. 12,7,)

Amit a kinyilatkoztatás ilyen felejthetetlen melegséggel, egy
ben határozottság-gal hoz tudomásunkra, nem elérhetetlen a böl
eselkedéa és értelmi keresés számára sem. A tapasztalati megis
merés előtt ugyanis az evilági lét minden hordozój ában esetle
gesnek, végesnek és okozottnak. vagyis relatívnak mutatkozik,
mely értelmét, eredet, fennmaradás és cél szempontjából egY,aránt
az Abszolútumban találja föl. Ez a lét-teljesség; Isten az Altala
'létrehívott mindenséget éppen okozati relatívitása miatt nem hagy-
hatja úgy magára, ahogyan Madách gondolta: .

Be van fejezve a nagy mű,iflen ...
Jtvmilliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát új-ífni kell ...
. .• A gép forog, az alkotó pihen.

Ez lehetetlenség, fogalmi és metafizikai ellentmondás, mert az
Abszolútum-relatívum viszonylata épp a teljes és tökéletes léttaní
függést jelenti. éspedig nemcsak alétbehívás pillanatára. hanem
a létben-maradás egész folyamára nézve.

A teremtés tovabbfolytatása

Igy értjük meg a teológia első megállapítását a gondviselés
közelebbi természetére nézve, midőn azt az egyetemes teremtői
tevékenység szerves részének tekinti. melv a létbehívás. fönntar
tás, és együttműködés mozzanataíhoz a oélra-Iránv ítás tevékeny
ségét adja hozzá. illetőleg az egyetemes értelemben' vett teremtői
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akciót a célrarendelés és irányítás oldaláról nvomatékozza. Szeut
Tamás tömör fogalmazásában: ratio ordinis rerum in finem, a
teremtett dolgok ésszerű célrarendelése a gondviselés (1. 22, 1.)~
melyben az értelmi m:ozzanat mellé a végrehajtási járul. De - -és
ez a hívő megélés számára már komoly megfontolást ajánl 
amíg a célrarendelés első, értelmi mozzanatában minden lényre
nézve, közvetlenül Istentől való. e rendnek végrehajtása már esz
közök és közvetítök által is történik, hogy a teremtői okság mél
tőságából a teremtményekkel is közöltessék valami (L 22, 3). Ez
azt jelenti konkrétabban, hogy a gondviselést Isten általában és
rendesen a teremtett lények, erők és törvények által hajtja végre
(a gyermek számára például a szűlő a 'gondviselés végrehajtója).
A teremtés alkatának és folyamatának kinyomozása és a terem
tett adottságok tudatos igénybevétele tehát (például orvos, gyógy
szerek) az eszes teremtmény kötelessége. ("Segíts magadon, az
Isten is megsegít!")

Ugyanebből az elvből, tehát. a természet rendjének gondviselés
szerű hivatásából következik, hogy az Isten a világ rendjének
Altala megállapított törvényeit általában érvényesülni hagyja,
még akkor is, midőn nyilvánvaló tökéletlenségek (kozmikus ka
tasztrófák, fizikai abnormitások) és egyéb bajok, hiányok (szenve
dés, bűn) a gondviselés vigasztaló valóságát megtörni és kompro
mitálni látszanak. Mindezeknek ugyanis megvan a maguk helye
az isteni gondviselésben. Szent Tamás magvarázatában:

,.IEgészen másképpen van B sora Imnak, aki egy dolognak, egy résiletnek víseh
gondját, és máskép annak, aki az egészet irünyítja. Az ogyesnek és résznek gondozója
ugyanis gondoskodása tárgyától lehetőség szerint távol tart minden hiányt; az egyeteme~

intéző viszont megengedhet egy bajt a részletekben, hogy ne koekáztaesa BZ egél;znek
javát. Ugyanígy a pusztulások és hiányok a természet re.wJeges területeinekeaenükre
IJehetnek; az egyetemes természetnek azonban tervében vannak, amennyiben aII\i az
egyiknek baj, It másiknak, sőt esetJeg az egész tremészetnek is jr,; az egyiknek pusztulá
sával jár B másiknak keletkezése, s így a faj lfennmaradás'B. Mivel mármost Isten az
egész létnek gondozőja, az ő gondviselésével együttjár, hogy bizonyos bajokat niegen
ged az egyes dolgokban és részletekben csak azért, hog~·.laz egyetemesnek, II világnak
igazi java kárt ne valljon. Ha ugyanis minden bajnak' útját áliná, sok, [ötöl is eles
nék a világegyetem; nem volna például élete az oroszlánnak. ha sok áUa,tnak nem volna
halála..; Ezért mondja Szent Ágoston (Ench. XI): A míndenhatö Istep ,nem tfirne
meg semmi rosszat műveíben, ha nem volna annyira rnindenhatő -és jó, hogy a l'OS8Z

ból is jót hozhat ki." (I. 22, 2, a,d 2.). I

E rendes gondviselés mellett - a kinyilatkoztatás és üdvtör
ténet tanúsága szer-int - valóság a rendkívüli gondviselés is, mi
dőn Isten a természeti törvények felfüg.gesztésével, vagy csodás
esoportosításával, sőt egyenesen csodák beiktatásával nyúl bele
a világ szokott és rendes folyamába, főkép természetfölötti célok
érdekében. Ezt azonban komoly természetfeletti utalások nélkül
nem szabad sem elvárni, sem feltételezni. ("Ne kísértsd a te Ura
dat, Istenedet!" Mt. 4, 7).

Egyetemes gondvíselés és egyéní sors

Egy további megállapításunk - a hittétel analiziséből - .a
gondviselés egyetemességére vonatkozik. Az Isten az egész min
denség- egyetemes gondozója lévén (uníversalis provisor toiiue
entis: I. 22. u. o.), az Ö gondoskodásából (cél'iránvítás és kormány
zás) semmi ki nem csúszhatik. Nincs tehát véletlen, de úgyneve-
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zett természeti, vagy történelmi szükségszerűség sem - az Isten
oldaláról nézve; -mintha tudniillik bizonyos események vagy ok
sorok Isten ezen egyetemes gondviselése nélkül, vagy egyenesen
tervei ellenére következhetnének be. N agv: vigasztalás nyílik e
ponton a hívő számára, mert ez nem kevesebbet jelent, mint azt,
hogy a látszólagos véletlen, vagy szükségszerűnek tűnő kozmikus,
fizikai vagy történelmi katasztrófák, melyek elsodrással fenyege
tik az eszmélő embert, s amelyekben éppen ez a végzetszerűnek és
irracionálisnak mutatkozó őrlő mechanizmus a megrendítő és lá
zító: - ezek sem (sőt még az erkölcsi tragédiák: a bűn sem)
kerülhetik meg az isteni gondviselés átfogó terveit.

Ami itt problematikusnak látszik, mert adott esetben antágo
nizmusf sejtet az egyetemes irányítás vonala és benne az ütköző
egyéni sors gendviselésszerű vezetése, közt, az csak a korlátolt
emberi képességek számára megoldhatatlan és a hunyorgó em
beri szem számára áttekinthetetlen'közelebbről;bizonyos azonban,
hogy az Isten végtelen teremtői potencialitásának világában le
hetséges és valóság.

A gondviselés egyetemessége azonban nem azt jelenti, hogya
történelmi katasztrófákért és lelki bukásokért - ahol tehát, nem
a természet látszólagos mechanizmusa dolgozik - senki embedia
nem felelős, hiszen - mondhat.ia az ellenvetés - Isten "akarta"
őket. Az előbbiekből már világos, hogy a gondviselés teremtői
tevékenység, melyuek lényege, hogy a teremtmény természetét
figyelembevéve működik. Az egyes és szabad. teremtményeknél te
bát úgy érvényesül az isteni gondviselés, hogy szabadságuk sé
relme nélkül, sőt egyenesen emberi képességeik működése által'
valósulfanak meg Isten tervei. (Cf. L 22, 4; Verit. 5, 4 és 5). Eb
ből ü, látszik, hogy az egyetemes gondviselés különleges módon
működik az eszes, szabad, vagyis magasabbrendű lényekre nézve•
..Cum reverentia disponis nos", bizonyos kíméletes tisztelettel
igazgatsz minket: - köszöni még a Bölcseség Könyve (12, 18) e
külőnleges gondviselést. A szabadakarat oldaláról sem a gondvi
selés csökkenését, vagy bárminő korlátozását akarja ez kifejezni,
sőt annak arányos felfokozását, kimélvítését jelenti, tebát a ma
gasabbrendű és értékű létnek kijáró különb gondviselést, a Te
remtő sajátos. egyetlen, utánozhatatlan médján.

Ezt azért kell í!\)' hangsülvozní , mert a teológiában jártas e ponton már bizo
nyos nemes igyekvésü kontroverziák csatazaját hallhnfja, mely elől azonban - 00Inaik
megfelelően - az előbbi záró mondat 'Zintézisl'v.1 tértünk ki. De az egyszerű, úgyne
vezett józan ész is kezdi észrevenni itt a proBl'ma me","oruJiísát, amint a .hitptkok
két pólusának egybehajlítüsakor - mint minden misztértum értelIru kibontásánál - a
ráci6, vagy ha tetszik, a titok valamelyik oldala megesíkordut. Es eMU ninc", csodál,
kozm, va.gy fennakadni való . A teol6gia sohasern állította, hogy rnindent, matematikai,
vagy akár bölcseleti evídencíé ra hoz; ft. titok titok marad minden értelmi megkőzelítés

és illusztrálás ellenére is, rnellyel szemben míndig alapvetö magatartás az érteilmi alá
zat. Itt pedig szintén miBZtériwrnba torkolt az elemzés : Isten é. ember, teremtő gond.
viseJél< és szabadakaratú teremtmény misztőrturnába. .

Fátum vagy szabadakarat?
Ebből a szempontból még egy utolsó, teológiai megállapítást

kell tennünk. Amennyire igaz, hogy a gondviselés útjai változha
tatlanok és biztosan célhoz érnek, annyira kétségtelen, hogy nines
vak végzet, vagyis valami Istentől független, esetleg csillag-
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konstellációktól meghatározott fátum, mely kérlelhetetlenül betel
jesül rajtunk. És azért igaz az is, hogy az isteni gondviselés ezen
kétségtelen cél-biztessága nem bénítja meg és nem teszi fölösle
gessé az emberi Wrekvéseket -- a természet alakítására, fL törté
nelem folyamatának befolyásolására - sőt egyenesen javallja eze
ket, az isteni teremtő szándék értelmében.

,jIsten gondviselése nemcsak azt végzi el, milyen' eredmények jőjjenek létre, hanem
azt is, hogy ezek az eredmények; milyen okok (ttjilll (':S nulyen rendben valósuljanak
meg. Mármost ezen okok közt szerepelnek az emberi tevékenységek is. Ezért &z embe
~ekn,:k bizonyos tevékenységeket végbe kell vinniök, nem hogy illtRluk megváltoztassák az
IstenI tervet, hanern 110gyezen az úton,· a·z Istentől weglíJJapitcltt rend szer'lnt 1éttre·
jőjjenek bizonyos eredmények." (Sz. Tamás 2 II. H3, 2 c).

Ugyanezt az ~lvet kell alkalmazni a kérő imádság itt. felve
tődhető problémájára nézve is, mikor esőt, /,,"yóg~'ulást vagy rneg
tétést stb. esdünk az Istentől. N'Cm azért imádkozunk, hogya gond
viselés öröktől való diszpoaicióját történetesen megváltóstassuk
(ami lehetetlen is l), hanem azt akarjuk elérni, amit óhajtunk. li

aminek elérésére vonatkozólag a gondviselés úgy rendelkezett,
hogy az emberi szabadakarutnak. mint másodlag'os oki tényező
nek közbenjöttével valósuljon meg'. (Sz. Tamás, Otra Gent. lIT.
95-96.) A "kérjetek és adatik nektek" igérete tehát így érvényesül,
azzal az isteni fenntartással, hogy a kérelem tárgya 'a gondvise
lés vonalában fekszik, vagy üdvökonómiai szemponthól szűk ítve
tartalmát: "Jézus nevében", tehát Isten üdvözitő tervei, szándékai
szerint, azokkal összhangban hangzik el. Ennek az isteni rendnek
legmagasabb foka szólal meg - az ember felé való bíztatás for
májában - Szent Máténál (17, 19), mikor az Úr így bátorítja
apostolát: ,;Bizony mondom nektek, ha annyi hitetek leend, mint
a mustármag és azt mondjátok e hegynek, menj innét oda, el·
megyen, és semmi sem lesz nektek lehetetlen". Ez tehát adott
esetben ugyancsak a fenti értelemben érvényesülhet, főkép az
Isten Országa karizmatikus szolgálatában.

Még egyszer hangsúlyozzuk. ha netalán az Isten oldaláról in
duló tényezők bénítani látszanak is az emberi kezdeményezések és
cselekvés értelmét: bizonyos dolgok, események, eredmények va
lóságos bekövetkezéséhez igenis - másod-oki szükségességgel 
szükséges az ember szabad közreműködése (ima, rnunka, akció!)

"A gondviselés örök terve az abszolút értelelll szuverén bölcseségével megállapltotta
nemcsak a célokat, hanem az eszközöket i.s, összerendezte a végeket és Mr. utakat 
irja Schütz Antal; - fölvett oda minden könyvet, melyet abílnbánat valaha elsir, min
den s6hajt és fohászt, mely szerongutott kebelből valaha égnek szlill. Isten v~lto1.IUl.tat

l&1lBága nem rideg érzéketlenség, hanernszuverén mindentudá.s és okteljessée. mely miuden ,
nel számot vetett, melyet ép ezért sem meglepetések IWIll' f.rhet.nek, sem teremtménví
kezdeményezések ki nem kerülhetnek."

Kifürkészhetetlenek az Ö útjni! (Róm. ll, :13.)

A teológiai elmélések végére egy mind életszerűbbé váló kö
vetkeztetés kívánkozik. Biztos. hogy II gondvj,sclő Is.teunól van
minden utunk és minden élet, az Ö kezéből .iőn minden történelmi
és élet-helyzetünk s az Ö "gyöngéd és hatalmas keze" vezet min
dent és mindenkit. Amennyire biztos azonban ez a tény, annyira
óvakodnunk kell -- az Űd,'ezítö többször-i figyelmeztetése szer-int
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is - az elhamarkodott és vakmerő itélkezésektől és kombinációk
tól az isteni gondviseléssel kapcsolatban. Adott esetben sohasem
tudhatjuk: miért cselekedett így a gondviselés most és 'hogyan
fog intézkedni a jövőben. Továbbá semilyen egyéni vagy törté
nelmi helyzet nem nyujt biztos alapot arra, hogy előre megrajzol
juk, milyen irányt vesz a gondviselés útja fl az ilyen legtöbbször
nagyonis önző, antropomorf-emberies számítgatások a legnagyobb
veszélyt hordozzák magukban a hitbeli ha.iótörésre, ezért tartóz
kodni kell tőlük.

"Isten útjai lehetnek rejtettek, de nem lehetnek gonoszak" 
adja meg az alapvető bölcseséget e kérdésben Szent Agoston,az
első komoly történetbölcseleti és teológ-iai kisérletben. És ennek
értelmében a helyes emberi magatartás a gondviseléssel szem
ben caak a bízó Istenre hagyatkozás lehet, -- az avatatlan, szűk

látókörű kritika, vagy éppen IRten-káromló szembeszállás helyett,
melyekre oly találó jellemzést ad ugyancsak Szent Agoston. a
g'ondviseléstan első, igazán nagy teológusa:

"Ha járatlan ember betéved egy mllhel/be, ott sok szerszé.mot lát, melyeknek nem
ismeri rendeltetését; ha nagyon buta" fijIöslegesnek is itéli azokat. Sőt hit magát meg
ég-eti, vagy éles szeresámmal megEeql'i, még károsoknak is t ..rtja. A meator azonban
ismet-í rendeltetésüket, megmosolyogja Ilo balgát és ügyet sem vet oktondi megjegyzé
seíre, hanem rendületlenül folytatj.. munkáját. S lám, milyen ostobák az emberek: mes
terembernél nem igen merik gáncsolni ..zt, amihez nem értenek, hanem amit' a mühe
lyében látna.k, ..rröí &zt gondolják, hogy mind úgy van rendén és mind való valamire.
A világ milvével szemben azonban, melynek aJkot6ja.- és kormányzófaként Istent is
merjük, van merszük sok olyant gáncsolni, amínek értelmét. nem látják: a Mindenható
mester milTeit és eszközeit..;"

A hívő lelki magatartás
A fentiekből következik, hogy a hívő ember igazi, lelki maga

tartása a világgal, történelemmel, emberekkel szemben mindig
derűs, bizakodó, optimista, mert Istenre hagyatkozó. Merőben
más lelkület ez, mínt 'amit a gyermekdedség és naivitás fogal
maival kell jellemee.ni, noha a gyermeki bizalomhoz - tartalmi
lag és nem formailag! - köze van. Nem ismeretlenek e hívő és
bízó lelkület előtt sem a világ bajai, sem a szenvedések, sem a ha
lál szorongása, De minderre a nagykorúvá tisztult és erősödött
hit bizakodásával válaszol. .

E magatartás tisztán antropológiai értéke is kétségtelen. Ta
pasztalható lélektani valóság és igazában felmérhetetlen erőfor

rás a teljes emberré kibontakozás útján ez a hit a gondviselő
Istenben, a. 'felettünk őrködő, segítő, bíztató-szeretö Atya tudata.
A lélektan tanúságu szer-int a magányos elszigetelődés megrnere
víti, terméketIenné szárítja a lelket; a "metafizikai árvaság bizo
nyára hasonló következményekkel jár. Egy élő, valóság-osan ha
tó, személyes Isten hite és hitbeli átélése föltétIeninspirá1ója az
emberi. alkotókészségnek. aminthogy a legnagyobb emberi érté
kek, alkotások is valamilyen formában személyes kapcsolatok ter
mékénvítő szentélyébőlindulnak:el. Az emberi "bátorság" és
autonóm felelősségtudat is igazabb, érthetőbb és teljesebb akcen-'
tust kap itt, minta metafizikailag g-yökértelen, árva és magányos
ember ökölbeszorított nekifeszülésében. vag')' vakmerő haláluz
rásában. Végül az Istenre hagyatkozó bizalom netll' jelenthet és
uem is eredményez de [acto passzív elhanvatlást, vagy általános
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restséget a földi feladatok végMsében. A klasszikus evangéliumi
hely (Mt. 6, 25 stb.) egyszerű, értelemszerű elfogadása már telje
sen szétoszlatja ezt az aggodalmat Nem mondja ugyanis az nr.
hogy "Ne gondoskodjatok éltetekről... ", hanem hogy: "Ne ag
gódjatok ... " Vagyis a munka alapvető emberi kötelessége fölé az
isteni gondviselés megnyugtatását s így bíztató, lendítő többletét
.adja,

Poláris feszültségek egyen.súlya

Ez a magatartás - lelki tartalmában és sí.ruktur-ájában egy
aránt - kétségtelenül összetett, poláris, sőt feszültségekkel terhes.
De nem ilyen összetett-e az ember egyáltalán, ha őszintén magába.
tekint: "sárból, napsugárból összegyúrva" (Madách), "félig pa
csirta, félig denevér" (Sík Sándor)!' Test és lélek egységében két
világot hajlít egybe: anyagit és szellemit, természetet és erköl
csöt. Egy másik megtapasztalható kettősség benne: az érték-fel
ismerésre és valósításra hívó végtelen vágy, és a betölthetőség
korlátozottsága. Vég'ül itt van a mi szorosan vett problémánk:
Isten és ember, teremtő-gondviselőAbszolútum és szabadakaratú,
de teremtett szellemi lény, evilág és Isten országa, az itt és az
odaát polaritásai. Mindez azt jelenti, hogy az ember sajátos ha
tárhelyzetének következtében, állandóan bizonyos ellentétek fe
szültségi terébe van állítva, ami számára a helyes magatartást
polázisnak, dialektikusnak jelöli meg. Elvben mindkét pólus tel
jes valóságát állítja, és következményeit vállalja, igazában pe
dig, minthogy pszihikailag lehetetlen ezen ellentétek állandó, 'egy
szeri összefogása, ide-oda mozog a két ellentét között, Mikor a
földre tekint, nemes igyekezettel és föl szított erőkkel indul a föld
meghódítására a teremtő parancs értelmében (Gen. 1, 28), mintha
minden tőle függne és rajta állana; a kultúrateremtő munkát te
hát Isten-akarata szent hivatásának tekinti. Majd - az akciók
multán ~ magábaszállva, elérkezik a másik pólusra s akkor
bensőséges passzivitásban tudatosítja és megéli, hogy minden az
Isten, s teljesen az Ö kegyéből és kezében élünk.

. Ez 'a dialektikus magatartás semmikép sem fenyegeti lelki ket
tészakadással, vagy éppen maga-vesztéssal a hívő embert. Az el
lentétek élő és éltető feszültségi teret jelentenek számára, amely
ben egyik pólus a másikat mozg'atja, lendíti, gazdagítja. S e fe
szültségi tér intenzitásával, felfokozásával arányosan mélvül, vá
lik teljessé és értékessé emberi és keresztényi élete.

Az antropológiai cél mindenesetre: e pólusok minél terméke
nyítőbb, pszihi~;ai egym~~h<?z-.közelítése, e~y~ásrahangolása, az
"Ora et labora egyszeru, OSI programmja ertelmében. Emberi
autonómia és világi felelősség-érzés, átszőve, megnemesítve és fel
fokozva a kegyelmi tudat alázatával és a gondviseltség tehát
I sfen-gyermekség bizonyosságának ujjongó örömével. Az e~zmény
pedig a Szent Péter levelében olvasható (L 5, 6) legmélyebb ke
resztény bölcsesség és életprogramme "Alázzátok tehát magatok~t
a?, Isten ,hatal~as keze alá, hogy felmagasztaljon titeket látcea
tása Idején, Dalnden aggodalmatokat Öreá bízván akinek gondja
van rátok l" '.
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LANKADTAM IFJÚ ÉVEIMBEN

Lankadtam ifjú éveimben,
erőim alig küzdenek.
A karjaim gyakran lehullnak,
szememben bágyadtság remeg.
Apró szokások. kicsi bűnök

kapaszkodnak fel vállamon,
befészkelődtek a szioembe,
bár nem vagyok gonosz lU/gyon.

Nem az lettem, a.ki lehettem
'volna, ha el. nem tespedele.
Nagy ésereoétlenűl becéztem
némelyik g.1Jen!Jeséyemet,
s mint fürge pókok szoba sarkán,
szőtték a hálót ellenem,
s most lenge porok takarója
möyött seiirkéllik: életem.

Talán egy fajta börtön ez már,
nem is csak' pókháló csupán,
alighogy egy-keltőt leráztam,
már ujra börtöniik falán
belűl találom magamat, mert
az életem megalkuvó,
nem mindiy akartam a jobbat,
sőt azt se mcndiq, ami jó.

Az eliramló ifjú évek
rólam kevés jót vallanak,
pedi,q fölöttem elsuhaniak:
huszonhatszor a gyors nyarak.
De im, e nagy beismerésben,
ebben is jelek fénylenek,
hogy bátor leszek, szabad és méy
sokkal, de sokkal emberebb.

Csanád Béla
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Balanyi György:

KÖZÉPKORI MAGYAR ÚRNAPOK
A középkor második felének főjellegzetességétvallási téren az

Oltáriszentség tiszteletének nagymérvű elmélyülése adta meg.
Mióta az átlényegülés tana köztudattá lett és a IV. lateráni zsi
naton (1215) hivatalos szentesítést is nyert, a hívő kegyelet nem
tudott betelni a Kzisztus valóságos testévé és vérévé vált kenyér
és bOI iránt érzett áhítatának és hódolatának nvílvánításával, A
tisztelet ápolására és előmozdítására külön testvérületek, az úgy
nevezett Krisztus teste társulatok alakultak és gazdag alapítvá
nyok létesültek.

Ezt a célt szolgálta egy külön ünnepnap bevezetése, is, melv
idővel az Egyház, legfényesebb ünnepévé és az Oltáriszentség
diadalmenetévé terebélyesedett. Az Úrnap bevezetéséhez. mint is
meretes, a lüttichi mont-cornilloní kolostorban élő Boldog Juli
ána (tl258) adta meg az első indítást. Juliállának már gyermek
korábban különös látomása volt, mely később többször megismét
lődött: a teli holdat látta egy homályban maradt keskeny cikkely
Ivel, Sok könyörgésére az Úr megjelentette neki, hogy a teli hold
az Egyház áhitatát, a sötét cikkely pedig az Oltáriszentség tisz
teletére szentelendő külön ünnep hiányát jelenti és egyúttal érté
sére adta, hogy ennek az ünnepnek bevezetését éppen neki kell
kiharcolnia. A jámbor és alázatos szűz hosszú tusakodás után
végre vánalta a nehéz feladatot. Fáradozásának első eredménye
ként Róbert lüttichi püspök saját egyházmegyéjében már 1246
ban elrendelte az Úr szentséges teste ünnepének megüléaét, Nap
jául azonban a' mai rendtől eltérőleg a Szenthárornság vasárnap
jának nyolcadára következő csütörtököt tűzte ki. Ezt főleg azért
tette, mivel a lüttichi egyházmegyében a római szokástól eltérő

Jeg pünkösd után harmadik vasárnapon olvasták a nagy vendég
ségről szóló evangéliumi szakaszt (Lk. 14, 16-24), a szeutség véte
lére buzdító nagyszerű felhívást.

Hat évvel később, 1252-ben, a domonkos Sadnt Cheri Hugó
nyugatnémetországi bíboros-legátus leg'ációja egész területén kö
telezővé tette az új ünnep megülését. de azzal az eltéréssel, hogy
idejét egy héttel előbbre tolta, vagyis a Szentháromság vasár
napját közvetlenül követő csűtörtökre tette át, Utóda, Capocci
Peter bíboros-legátus mindenben megerősítette ezt a rendelke
zést.

Mindez azonban csak részleges intézkedés volt, mely mindösz
sze néhány németalföldi és rajnamolléki egyházmegye területét
érintette. De a folyamat mégis megindult és feltartóztathatatlanul
hömpölygött tova. A francia IV. Orbán pápa (1261-64), akinek
l áttíchi archidiákonus korában alkalma volt közvetlenül érint
keznie Boldog Juliánával, Gelderni Henrik lüttichi püspök és
Szent Éva reclusa unszolására 1264 augusztus ll-én kiadta Trans
iturus dt hoc mundo kezdetű bullá.iát és ebben az egész Egyházra
kiterjesztette Hugó és Péter bíborosok rendelkezéseit és ugyanak
kor megbízást adott .Aquinóí Szent Tamásnak az új ünnep rrűsé

jének és officiumának megszerkesztésére.
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A bulla kibocsátása azonban nem hozta meg a kívánt ered
ményt, mert a pápát alig két hónapra rá (1264 október 2.) bekő

vetkezett halála megakadályozta végrehajtásában. Igy az ünnep
bevezetése csak szórványosán és ímmel-ámmal történt meg. Még
aránylag Nyugat- és Délnémetországban alakult legkedvezőbben
a helyzet. Adataink szer-int Kölnben már 1277 előtt szokásba jött
az Úrnap megünneplése. Münster, Minden és Osnabrück szintén
hamarosan követték a példát. Valamivel később Trier, Mainz,
Speyer, Augsburg, Würzburg, Hamburg és Bréma egészítették ki
a sorozatot. Magyar szempontból jól esik megemlítenünk, hogy
Szent Erzsébet legkisebb lánya, Boldog Gertrud, az aldenburg i
premontrei apácakolostor fejedelemasszonya (t1297), a legelsők
közé tartozott, akik az Oltáriszentség ünnepét i'elkarolták.

De ha így a XIII. század végéig jelentékeny számmal történ
tek is lépések az Úrnap bevezetésé érdekében, az ünnep megülése
még távolról sem volt általánosnak vagy éppen kötelezőnek moud
ható. Ellenkezőleg, a központi irányítás és ellenőrzés hiáuvábau
attól lehetett tartani, hogy a kezdő évtizedek buzgalmának ki
hunytával ellaposodik az, egész mozgalom. Ezért V. Kelemen, az
első avignoni pápa (1307-1314) kevéssel halála előtt, 1314-ben meg
újította IV. Orbán rendelkezését. Mivel pedig utóda, XXII. János
pápa (1316-34) erre vonatkozó intézkedését a Clementina néven
kibocsátott joggyüjteményben is felvette (1317), ettől fogva egyre
általánosabbá, sőt hova-tovább kötelezővé lett az Úrnap megülése..

Ekkorra kifejlődött az Úrnap liturgiája is. A mai Úrnap lé
nyege, mint tudjuk, az ünnepi misét követő körmenet a kijelölt
négy evangéliumi szakasz eléneklésével és az Oltáriszentség ünne-

.pélyes körülhordozásával. Mindebből eredetileg csak a szentségi
énekeknek, elsősorban Aquinói Szent Tamás fönséges hinuru
szainak éneklése volt meg. Körmenetről sokáig nem hallunk; il
letve csak abban a formában találkozunk vele, amilyenben na
gyobb ünnepeken a nagymise előtt már korábban is dívott. Eze
ken a körmeneteken eredetileg az illető templomban őrzött erek
Ivéket és szeritképeket hordozták körül. Az Oltáriszentség körül
hordozására csak jóval később került sor. A legrégibb példát a
kölni Szent Gereon-templomból ismerjük 1277-ből. Gvakoriabbakka
csak a XIV. században váltak a szentség'i körmenetek; de meg
tartásuk még mindíg az érdekelt egyházi hatóságok tetszésétől

függött. Általánosságról csak a XV. század elejétől beszélhetünk.
Erre következtethetünk V. Márton . pápa 1429-ben kibocsátott
Ineffabile kezdetű bullájából, melyben száznapi búcsút engedélyez
az úrnapi körmeneten résztvevő híveknek. Középeurópában s kö
vetkezésképpen Magyarországon is valószínűleg ebben az időben

jött szokásba a négy oltár állítása és a négy evangéliumi szakasz
éneklése,' úgyszintén az Oltáriszentséggel adott négyszeres áldás
is. Hildesheimben például 1320-ban még csak egyszer, a körmenet
végén adtak áldást. i •

. A liturgia e feltűnően lassú fejlődésébe technikai okok is be
lejátszottak. A legnagyobb baj az volt, hogy az Egyháznak hosz
szú időn át nem volt olyan tartó edénye, melvben méltó dísszel
és a hívők számára .is látható módon hordozhatta volna körül a
szentséget, Jó másfél századon át egyszerű kehellyel volt kényte-
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len beérni. A mai monstrancia csak a XIV. és XV. század forduló
ján tűnik fel.

Használatba vétele azonban nagyban fellendítette a szentséges
körmeneteket. Sok helyen minden nagyobb ünnepen, sőt minden
csütörtökön körülhordozták a szentséget, Ez a túlméretezett buz
góság 'azzal a veszedelemmel fenyegetett, hogy lerontja a procesz
sziók vOnZÓ erejét. Ezért Cusa Miklós bíboros 1451. évi német
országi legációja során úgy intézkedett, hogy ezentúl az Oltári
szentséggel csak Úrnapján és nyolcada alatt szabad körmenetet
tartani. Rendelkezése azonban csak Németországra szólott; másutt,
igy nálunk is, maradt minden a régiben.

Ekkorra 'ugyanis nálunk is általánosan elterjedt az Úrnap
megünneplése. Magyarország a legelső országok közé tartozott,
melyek befogadták az új ünnepet. Legrégibb emlékeink még a
XIII. század végére nyúlnak vissza. Az 1292. és 1298. évekből már
okleveles adataink vannak, melvek az Úrnap megülése mellett
.szélnak. Altalánossá azonban csak jóval később, a XIV. 'század
második felében vált a szokás, Itt főleg N agy Lajos (1342-82) és
.Zsigmond (1387-1437) királyok korát kell kiemelnünk. Zsigmond
magatartását azonban vallási meggyőződésén túl politikai ér
dekek is befolyásolták. Mivel ugyanis huszita ellenfelei elvetették
.az átlényegülés tanát és két szín alatt követelték a szentség ki
szolgáltatását, ő uralkodói kötelesség-ének érezte, hog-y alattvalóit
megtartsa az eucharisztia helyes felfogásában. Hiszen a kato
likus eucharisztia-tan vallása gyakorlatilag egyet jelentett az ő

ügye mellett való politikai kiállással. Érthető tehát, hogy min
den tőle telhetőt megtett az Oltáriszentség ortodox felfogásának
tudatosítására és a vele kapcsolatos ünnepek fényének emelésére.

De ennél az esetleges és időleges politikai motívumnál ha
sonlíthatatlanul nagyobb mértékben közrehatott az úrnapi kör
menetek általánossá válásában az Oltáriszentség tiszteletének ro
hamos emelkedése" mely annyira jellemző a XIV. és XV. század
hitéletére. A Krisztus testévé és vérévé vált szent kenyér és bor
tisztelete hova-tovább minden más megnyilatkozást háttérbe szo
rított a hívők áhítatában. A vele kapcsolatban történt csodák
feltétlen hitelre találtak és az eucharisztikus búcsújáró helyek
-egészen a hitújítás bekövetkeztéig nagy látogatottságnak ör
vendtek.

Az úrnapi körmenetek elterjesztésében és népszerűsítésében

nálunk is. mint külföldön, az úgynevezett Krisztus Teste társu
latok játszották a főszerepet. Ezek egyenesen az Oltáriszentség
tiszteletének ápolására alakultak; a legrégebbiek,' a pozsonyi
(1349) és nagyszebeni (1372) még 1-Yagy Lajos idejében, a többiek
pedig Zsigmond és a Hunyadiak korában. A társulat tagjai min
-den csütörtökön énekes szentmisén vettek részt a legfölségesebb
szentség t.iszteletéee, Egyes helyeken körmenettel is emelték az
istentisztelet fényét és ünnepélyességét, Nagyszebenben például 1460
óta minden csütörtökön ünnepi körmenetben vitték a szentséget
az oltárra. A hívek égő gyertyával a kezükben harangzúgás és
orgonaszó közben szent énekeket zengve kísérték a menetet. Besz
tercéri és Kassán havonkint egyszer tartottak szentséges körme
netet a templom körül.
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Ha már egyszerű hétköznapot ilyen áhítatta~ ünnepeltek meg!
.könnyű elképzelnünk, mennvivel p,~gyobb buzgósággal v~,~tek ~l
részüket tagok és nem tagok az elo szentség legnagyobb unnepe
nek megüléséből.

A~ úrnapi körmenet legnagyobb és leglátványosabb 'ünnepe
volt egy-egy falu, község és város életének. Méltó megüléséből a
társadalomnak nemcsak minden rétege, hanem minden korosztálya
is kivette a részét. Az énekesek jobbára az iskolás gyermekek'
közül kerültek ki. Felvidéki városaink levéltárai sok idevonatkozó
érdekes adatot őriztek meg számunkra. A szepesváraljai plébá
nosnak Úrnapján káplánjaival és az iskola tanuló seregével kör
menetben kellett felvonulnia a társaskáptalan Szent Márton-egy
házába. Lőcsén közvetlenül a szentség előtt lépdeltek a diákok
-és a szokásos szentaég'i énekeket zengték. Ennek fejében kétszáz
dénár fizetség járt nekik. Ugyancsak külön díjazásban részesül
tek a késmárki iskolamester és diákjai az úrnapi szertartásban
való közreműkődésért.A soproni Szent Mihály-egyház plébánosa.
igehirdetője és iskolamestere évenkint és fejenkint egy-elrf fon!
dénárt kapott, amiért a plébániatemplomban elvégezte az urnapi
ájtatosságot. Az iskolamester természetesen itt is csak fedőnév
volt tanítványainak jelzésére.

Egy-egy úrnapi körmenet valóban festői látványt nyujthatott.
Minden épkézláb ember ott volt rajta. Ott volt mindenekelőtj az
-egész magisztrátus; azután a különböző céhek és vallásos társula
tok, mindegyik saját zászlója alatt, végül a közrendű nép egész
sokasága. A maga mód.ia és tehetsége szerint mindenki ' ünnepi
ruhát öltött. Az egyéni ízlés és a vidékenkint változó népi divat
"Szabadon érvényesülhetett. De a külsőségnél sokkal fontosabb
volt a benső áhítat: az arcokon a kenyér és bor színe alá rejtezett
Krisztus iránti határtalan hódolat meghatottsága ült és az éne
kekből a vele való egyesülés vágya csengett ki.

Az úrnapi körmenetek aránya! természetesen nagvon különbö
zök voltak az egyes városok lélekszáma és anyagi helyzete sze
rint. Egy gazdag kereskedő város többet áldozhatott rájuk, mint
egy félig földművelő, félig iparos mezőváros. Aligha járunk mesz
sze az igazságtól, ha a pálmát valamennyi közt Budának. Zsig
mond király kora óta az ország hivatalos fővárosának ítéljük oda,
Részletes adataink ugyan nincsenek, de' azokból a leírásokból.
melyek egyik-másik budai körmenetről maradtak ránk, joggal
következtethetjük. hogy ezek a körmenetek nemcsak országos, ha
nem európai viszonylatban is eg-észen nagyszabásúak voltak.

Zsigmond ha Budán időzött, talán egyszer sem mulasztotta el
a körmeneten való részvételt. És ilyen alkalmakkor nemcsak
udvarát, hanem fejedelmi vendégeit is megjelenésre késztette.
Igy egyik-másik körmenet királyi és fejedelmi felvonulásként ha
tott. E tekintetben különösen az 1412. és 1424. évit kell kiemel
nünk.

Az 1412. év szerencsésen indult Zsigmondra. A fényes lublói
összejövetelen sikerült elsimítania az Ulászló .lengyel királlyal rég
óta fennforgó viszályát, mely már-már nyilt háború kitörésével
fenyegetett. A szerződés aláírása után (március 15) a kicsiny Lub
lóból a kényelmesebb Kassára tért a fejedelmi társaság, majd
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onnét kétheti ott mulatás után 'I'okaion és Debrecenerr át Nagy
váradnak vette útját, hogy lerója hódolata adóját a mindkét ki
rálytól oly hőn tisztelt Szerit László emlékének. Mivel azonban
az ájtatoskodás mellett a bihari erdőkben kínálkozó vadászat
örömeiből is bőven kivette a részét, csak április vége felé indult
Budára, ahová közben Zsigmond a német. birodalom fejedelmeit
és rendjeit is meghívta. tanácskozásra, helyesebben a lengyel ki
rály tiszteletére- rendezendő ünnepélyeken való részvételre. Eppen
pünkösd ünnepe volt (május 22), mikor a fényes társasúg II ma
gyar fővárosba bevonult. Itt már számos főrangú vendég várta
az érkezőket. Pedig az igazi vendégjárás még csak azután indult
meg. Az egykorú krónikások nem fáradnak bele a megjelent elő

kelőségek felsorolásába. Tőlük tudjuk, hogy a vendéglátó Zsig
mondon és Ulászlón kívül ott voltak Tvartkó bosnyák király,
Lázárevics István szerb despota, Hervoja spalatói herceg, Hranics
Sandalj vajda, a német birodalomból pedig Albert és Ernő oszt
rák hercegek, két bajor herceg, Liegnitz, Brieg, Leuben, Oels,
Teschen, Troppau és Orossen hercege, számos gróf és lovag. Az
egyházi rendet CastigIionei Branda pápai legátusen kívül három
érsek és tizenegy püspök képviselte. A távolabbi fejedelmek, így
például az angol és francia király, követeik képében jelentek meg.

Az igazi fényt azonban a magyar urak adták meg a gyüle
kezetnek. Maróti J ános maesói bán egymaga ezer lovas kíséreté
ben jelent meg. Valóban olyan népes és díszes társaság' gyült itt
össze, aminőt Európa a IV. late-ráni zsinat (1215), Magyarország
pedig a visegrádi kongresszus (1335) óta nem látott. Magyaror
szág ismét az archiregnum fényében tündöklött s királya, akit
csak az imént választottak német esászárrá, a királyok királyának
tűnt fel. Buda néhány hétre Bábellé változott: egy szemfüles
króníkás feIjegyezte számunkra, hogy ezekben a napokban a ma
gyar főváros utcáin nem kevesebb, mint tizenhét nyelven, köztük
törökül, tatárul és albánul lehetett beszélni hallani az embereket.

A szórakozások itt 'is, mintVáradion, nagy vadászattal kez
dődtek. Csepel erdeinek és csalitosainak csendjét napokra a haj
tók zaja és a vadászok vidám kurjongatása verte fel. Mikor azon
ban elérkezett az Úrnap ünnepe (június 2), valamennyi vendég
ismét Budára tért és ott Dlugoss János lengyel történetíró álli
tása szerint mélységes áhítattal és káprázatos fénnyel vette ki
részét a körmenetből. Budavára másfélszázados fennállása óta
még nem látott ennyi előkelőséget és ilyen pazar pompát. De
maga a lakosság is derekasan hozzájárult ha nem is az ünnep
fényének, mindenesetre áhítatának emeléséhes. Mert nem szabad
felejte-nünk, hogy Budán ekkor már két Krisztus Te-ste társulat
működött: a magyaroké a Mária Magdolna, a uémeteké pedig a
Nagyboldogasszony templomban. Sőt minden valószínűségvszer-int

már állott a Krisztus Teste kápolna is a mostani Gülbaba tájé
kán.

Talán kevésbbé nagyszabású, de nem kevésbbé fényes volt az
1424. évi körmenet. Ennek leghíresebb külföldi résztvevője II.
Mánuel görög császár volt. Az agg császár nem ünnepelni, hanem
segítséget kérni jött Budára: II.l\:Iurád szultán hadai már köz
vetlenül fővárosa küszöbén állottak és korhadt birodalmának min-
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den pillanatban megadhatták a kegyelemdöfést. Az alkudozások
azonban Zsigmond másirányú elfoglaltsága miatt nagyon sokáig
elhúzódtak és utoljára is eredménytelenül végzödtek.

Igy történt, hogy Mánuelnek sokkal tovább kellett Budán ma
radnia, miként eredetileg számította. Az Üruap (június 22) még
itt találta és ő már csak vendéglátó gazdájára való tekintettel is
kötelességének érezte, hogy minél nagyobb fénnyel vegyen részt
a körmeneten. Az ő kedvéért azután Zsigmond második felesége,
Cillei Borbála és a hatalmas Oillei-Garai rokonság szintén a leg
nagyabb pompával vonult f~1. Castiglionei Branda pápai legátus
viszont azzal igyekezett az ünnep fényét emelni, hogy maga vál
lalkozott a körmenet vezetésére. "Elképzelhetjük magunknak 
mondhatjuk Némethy La.iossal, a budai főtemplom történetírójá
val - a díszt, a pompát, melyet ekkor a fényt kedvelő görögök,
a dúsgazdag olaszok, a császár kíséretéhez tartozó németek és
csehek, de hazánk nagyjai is kifejtettek."

Országos eseményszámba ment az 1440. évi körmenet is. Előtte
nem kisebb dologról volt szó, mint az Albert király halálával meg
üresedett trón betöltéséről. A közvélemény, mint tudjuk, megosz
lott; egy része az elhalt király özvegye, Erzsébet királyné, illetve
utószülött fia, V. László, más része pedig az állandó török ve
szedelemre, való tekintettel az ifjú, de hadrátermettségének már
több jeIét -adó III. Ulászló lengyel király megválasztását óhaj
totta, A nagyratörő ifjú király készörömest nyúlt a felkínált ko
rona után s a választási feltételek megszövegezése után Krakkó
ból egyenesen Budára indult. Április 21-én lépte át a magyar
határt és két hét múlva már Buda alatt állott. Hédervári Lőrinc
nádor minden akadály nélkül utat nyitott neki. Igy a közben fel
virradt Úrnapja (má.lus 26) már a magyar fővárosban találta
Ulászlót. A körmeneten nagy áhítattal és a lehető legnagyobb
fénnyel vett részt; kíséretében megjelentek mindazok az urak
is, akik megválasztását óhajtották, köztük Hunyadi János szöré
nyi bán, akinek ez volt első bemutatkozása a nagy nyilvánosság
előtt.

Mátyás király vallási vonatkozásban is úgy éla köztudat
ban, mint tipikus reneszánsz-fejedelem, kinek egyetlen célja egyé
niségének minél többoldalú érvényesítése. Ez a megállapítás azon
ban csak külső egyházpolitikájára áll. Benső érzése szerint épp
oly hívő katolikus volt ő, mint legtöbb magyar kortársa. Mint
annyi reneszánsz-emberben, benne is két lélek lakott; egyik a kí
méletlen külső érvényesülés felé hajtotta, a másik a már tűnőben
levő középkori világ felé vonzotta. Hogy az egyházi érdekek
mennyire nem voltak idegenek gondolkodásától, mutatja a külön
böző szerzetesrendek reformjával való türelmes bíbelődése vagy a
budaszentlöríncí kolostor pálos szerzeteseivel szőtt szíves, szinte
baráti viszonya. Alapjában ő is irgalomra szoruló gyarló ember
nek érezte magát. Beszédes bizonysága ennek diszeskivitelű mise
könyvének egyik képe: a király a szenvedő Krisztus előtt térdel
ezzel a szájába adott fohásszal: "Pie Jesu Domine, miserere mei."

Nem járunk tehát messze az igazságtól, ha feltesszük, hogy
a Mátyás korában és kőzreműkődésével tartott úrnapi körmene
tek minden tekintetben méltó folytatásai voltak Zsigmond és r.
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Ulászló körmeneteinek. Pozitiv adattal azonban ezt csak élete
utolsó esztendejére, 1489-re tudjuk bizonyítani. Bonfini előadásá
ból tudjuk, hogy ebben az évben Úrnapjára (Június 18) minden
bizonnyal beteges állapotára való tekintettel magas emelvényt
állíttatott magának és onnét szemlelte végig a szinpompás menetet.

Lényegesen több adatunk maradt a Jagellók korából. Itt leg
fontosabb forrásaink a töredékesen ránk maradt királyi száma
dáskőnyvek, melyek napról-napra fillérnyi pontossággal beszámol
nak a királyi kincstár kiadásairól. Belőlük tudjuk, hogy II.
Ulászló részére az 1495. évi körmenetre (június 18) sátort állítottak
fel. Némethy Lajos úgy értelmezi a dolgot, hogy a sátor közvet
lenül a királyi palota előtt állott s a király és közvetlen környe
zete benne várták meg a főtemplomból kiinduló körmenet elvonu
lását. 'I'ulságosan dfszes azonban nem lehetett, mert anyagának
beszerzésére mindössze fél forintot és 34 dénárt költöttek.

Sokkal érdekesebb ennél az 1501. évi (június 10) körmenet, il
letve a hozzácsatlakozó népünnep leírása, malvet a szemtanú Da
neíro Tamás modenai követ őrzött meg számunkra. A leírás már
csak azért is nagyértékű, mivel kézzelfogható megerősítését talál
juk benne annak a régi állításnak, hogy az úrnapi körmenetek
sokhelyütt szini előadásokkal voltak összekötve. A bemutatott da
rabok a régi misztériumjátékokhoz hasonlóan a Szentírásból vet
ték tárgyukat. A jelen esetben azonban szentír ási jelenet helyett
Magyarország legégetőbb problémája, a török veszedelem került
színre, A jelenet alapjául az az akkoriban széltében-hosszában
elterjedt jóslat szolgált, hogy a mohnmed án vallás akkor fog el
enyészni, mikor Mohamed koporsója megsemmisül. A látványos
ságot primitiv és mégis leleményes módon rendezték meg: a kör
menet útvonalán felállították a próféta mecsetjét. benne függő
koporsójával. A koporsót a szultáu és számcs főtöl'ök bábualakja
vette körül. Mikor azután a körmenet és a király a mecset elé
érkezett, hatalmas tűzsugár sujtott le a kouorsóra és ar.t a körü
lötte álló főemberekkel lángba borította. Amit a tűz meg nem
emésztett, azt a botokra és kövekre kapott óriási tömeg zúzta izzé
porrá; még olyan is akadt, aki fogával tépte-szaggatta a bábukat.

A vallási szartartást ég a mecset szétrombolását nagyszabású
népünnep követte, melyen talán több ember vett részt, mint a
délelőtti körmeneten. Megrendezése sz intén a korra és műveltsé

gére jellemző módon történt. A tér közepóu, követünk leírása sze
rint, csinos kivitelű szökőkút állott, melvből egész nap kitűnő mi
nőségű bor lövelt. De volt is f'ogyasztója bőven. Aki csak tehette,
igyekezett minél kiadósabban meríteni belőle: ki bögrével, ki fa
zékkal, ki kalappal, ki meg csak úgy a szájával. És hogy az ital
hoz legyen mit enni is, sült galambokat, kappanokat és Indakat
dobáltak a sűrűn nyüzsgő sokaság közé. Az ízletes falatokért az
után, mivel mindenki részesülni kívánt belőlük, valóságos közel
harc támadt. Igazán mindenki háborúja volt ez mindenki ellen.
Dainero kénytelen bevallani, hob"Y soha életében még ilyen moz
galmas népünnepélyt nem látott. Másrészt igaz, hogy Dudának.
sem volt része sem azelőtt, sem azóta ilyen pazar lakomában.

Még bővebb adatokat őriztek meg számuukra a számadás
könyvek II. Lajos uralkodásának két utolsó esztendejéből. Meg-
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tudjuk belőlük, hogy 1525-ben (június 15) 83 forint !J5 dénánt,
1526-ban (május. 31) pedig 32 forint 11 dénárt küldött a kincstár
.az úrnapi körmenet megrendezésére. A két adat feltűuő arányta
lansága nyilván onnét eredt, hogy az 1526. év adatait hiányosan
jegyeq;ték fel.

De az összegszerűségen kívül más érdekes dolgokat is elárul
nak a számadások. Különösen szembetűnő az a gondosság és kö
rültekintés, mellyel a körmenetet az udvar részéről előkészítették.

Ez elsősorban a főrendezőnek, Korlátkövi Péter királyi udvarmes
ternek volt az érdeme; de mellette Albert királyi kápolnaiguzgató,
András sátorcsináló mester, András szabómester és a rutén
Benedek is derekasan kivették részüket a munkából. A sátorverés
hez szükaéges eszközöket és anyagokat, úgymint fejszéket, baltá
kat, patkóverőt, kis és nagy szögeket, köteleket, szőnyegeket,

úgyszintén elegendő mennyiségű gyolcsot, ráctafotát, nürnbergi
posztót és bíborbársonyt már előző nap beszerezték. Hasonlóan
még szerdán megtörtént a sátor felverése is. A sátornak jó tá
gasnak és díszes kivitelűnek kellett lennie. Mert .hiszen nem csu
pán a királyi pár és közvetlen környezete befogadására szolgált,
hanem a körmenet egyik stációjául is szánták. Abevásárlásnál
természetesen nem feledkeztek meg a szentség elé hintendő virá
gokról sem. Sőt még a véluni felékesítésére is volt gondjuk; A
virágvásárlás mind a két esztendőben külön tételként szerepelt,

Magának az, ünnepnek megülése tulajdonképpen már szerdán
-délután megkezdődött a királyi kápolnában végzett vecsernyével,
melyen a király is megjelent. Mellette nagyobb dísz okáért négy
apród állott égő gyertyával a kezében. Úrnap reggelén ismét a
várkápolnában mutatták be az ünnepélyes nagymisét a királyi
pár jelenlétében. A körmenet csak ezután indult meg. A király
és királyné oldalán tizennégy, 1526-ban pedig tizenkét égő gyertyát
vivő apród lépdelt. A régi szokásnak megIelelően az Oltáriszent
ségen kívül a várkápolna ereklyéit, feszületeit és aranyozott,
ezüstözött képeit is körülhordozták. A számadásokból kiderült,
hogy 1525-ben négy forintért gyolcsot, huszonötért pedig ráctaío
tát vásároltak azoknak a faeszközöknek bevonására, melyeken az
ereklyéket körülhordozták és még külön tizennégy forintot áldoz
tak a leszorításukhoz szükséges bíborbársony beszerzésére. 1526
ban valamivel kevesebbet, huszonnyolc forintot költöttek erre. Az
ereklyék vitele az udvari embereknek volt kötelességük vagy ta
lán inkább kitüntetéstik.

Az 1526. évi volt az utolsó középkori úrnapi körmenet a ma
gyar fővárosban. Mialatt a várhegyen ezrek és ezrek hódoltak lel
kes tisztelettel és buzgó áhítattal az Élet kenyerének, lent a Bal
kánon Szolimán szultán félelmetes serege már javában törtetett
északnak, hogy megadja a kegyelemdöfést a középkor i magyar
.államnak.
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HATALOM ADATOTT ...
I r t a P o s s o II y i L ú i'i Z J (t

Az autó már jó ideje haladt a sok friss vakolástól még mész
szagú bányásztelepen át. Az uug'usztusi alkonyatban m.inden iz
zott, a kopár agyag és mészhegyek, az egész vidéken átkígyózó
villamos távvezetékek. ontották magukból a hőséget. Az autó hú
rom utasa - messze volt még Budapest -- friss sörre, vacsorúra
vágyott és a soffőr lankadtan állította meg' a kocsit a veudég lő

épülete, előtt.

- Meddig idöztök t - kérdezte a vizsgálóbíró a társait.
- Egy órát, másfélet... jobb lesz azután a hűvösön menni.
- Befordulnék itt a Réka majorba, kar-társak, másfél óra ...
- Egy kis rokoni látogatás? - kérdezte jóakaratúllll az öre-

gedő tanácseinők.

- Inkább hivatalos ügy... egy kis információt szerezuék iti
a Lorsi-űgyhen. ..

- Csak menj, majd megvárunk.
A szikár porköpenyeges férfi fürgén kiugrott a kocsi ból és

eltünt az útjelző tábla mögőtti kanvarulatban, Ide nem vezetett
kövezett út, vízfolyásmarta, kerékvágásos ösvény volt ez a parti
meszes agyagba vágódva. Bokor, növényzet majdnem semmi. Dc
ahogyapartvágásból feljutott a' magaslatra, a kopárságot ezüst
szürke mezők váltották föl s valami kábitó illat lengedezett a
vörösessárga alkonyati fényben. Föl egészen a dombtetőig szőlő

táblákhoz hasonlóan jól rendezett sakktáblaszerű osztatokban pá
rologtak az esti lélekzethez jutott szürkészöld növények. Mintha
megőszült volna, ez, az egész szűrkés-sárga alamíniumvidék, ami
nek a növényzete, is ilyenné vált az emberi kéz nyomán: csupa
levendula meg rozmaring és ménta, Aszakadékosabb domboldala
kon fehéressárga mészkőhátak, tövükben a legutóbbi esőzés meg
ülepedett vize nyomán felcserepesedő hordalékiszappal. A szürke
növényzet alatt gaztalanitott sárgásszürke talaj és semmi ide
gen, zöldlevelű növény. Itt-ott legfeljebb egy-egy szürkésen sinv
lődő poroslevelű aszat. Belül a földben szürke fém, kívül ez a
megőszült növényzet és még a Réka-major fái is ezüstös level ti
oladfüzek. Ugylátszik, nem birja itt el más növény a földet.

Az olajfák közül ósdi, négyszögletes, magasablakú emeletes
forma ház sárgállott elő. Aljában hajdani borpincék gádorai ásí
toztak, kocsiszín, növényszár ító-, lepároló-, sajtolókamrák s kes
keny vaskorlátos lépcső a ház két oldalán félig a domboldalba
vájva, hiszen a ház hátulsó részét domboldal támasztotta s innen
végig ablaktalanul csupán Iőldsz.intes volt a nagy, zömök épület.
Baloldalt tűz fénye világolt ki s az ósdi kerekeskút melletti tó
csában az okkerszínű sártól ragadós-rnaszutosan gyerekek jút-
szottak. .
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- Fráter Erzsébetet keresem - szólította meg a legnagyob
bikat.

- Ott a másik lépcsőn kell felmenni hozzá. Itthon van 
válaszolt a kilencévesforma kisfiú s hangjában megilletődött tisz
telet bujkált az iránt. aki ezt a nevet hordta.

A gyerekek játékukat abbahagyva nézték, amíg a sárgás
agyagfalba vésett sokvádatú lépcsőn felhaladt. A nyitott ajtó mel
lett a hőséget lehelő falat dézsákba ültetett oleánderfák szegélyez
ték s keserű olajos illatot lehelltek a hőségben. A szürkéssárga
töppedtségben álmosan bólogattak fehér és rózsaszín virágaikkal.

A nyitott ajtajú szoba konyhául szolgált, régimódi terebélyes
tűzhelyen rőzsével etetett szapora tűz lobogott. A kesernyés venyi
geláng füstjébe furcsa fanyar illatok keveredtek, mintha rozma
r ingkórót, vagy illatos szantálfát égetnének. A tüzet feltűrt ruha
ujjú térdelő nő táplálta, erős marokkal tördelve a nyílásba be
nem férő ágosonkokat, Arca bronzszínűen pirosas volt a tűzben,

két karja elefántcsontszínű s a lángok visszfénye villant-villant
egyet a meszelt falakra akasztott rézedények tisztára síkált lap
jain. A bírónak vincellérapja jutott eszébe s eg)' hajdani borház,
meg anyja a kis földbetöppedt vincellérlakásban, amint venyigét
tördel az estebéd Iölrottvantására, Savanyú lébe ömlesztett to
jást habart ilyenkor az anyja, és annyi év után most szinte szá
jában érezte ízét. Allt és nézte. az ismeretlen asszonyt, a kék kar
ton ruhából kiemelkedő sárgásfehér nyakát az ott végződő kun
kori hajszálakkal.

"Milyen fiatal és szép így" - gondolta.
Az asszony megérezte a pillantást. Becsapta a tűzhely ajtaját,

fölszökkenve hátrafordult s tűztől parázsló arcát az idegen felé
fordította.

- Kit keres l
- Fráter Erzsébetet.
- Én vagyok.
- Doktor Bárány vizsgálóbíró vagyok Budapestről. Nem ha-

ragszik, ha egy kissé Iöltartom'l
- Nem szoktam haragudni a vendégre - felelte az asszony

és a tördelt galvak porát-piszkát ledörzsölve, kezet nyujtott. 
Miriek köszönhetem... 1

- Nem hivatalosan járok itt s kissé mégis hivatalosan. De
inkább magánszorgalomból. :Egy gyilkosság vádjával terhelt is
merőse fölött kell Itélkeznünk. Ismerte úgy-e Lorsi Lászlót I

A nő balkezével végigaímított a szemén, talán a füstöt dör
zsölte ki belőle, vagy a tűz fén)'-étől elvakítva látni akarta job
ban az idegent, aki háttal állt az alkonyi fénynek.

- Gyilkosság'... - ismételte az asszony. - Hét éve nem
hallottam róla, de gondoltam rá mindennap. Úgy látszik, keveset
ért az én gondolatom ... No, jőjjön, bíró úr, üljünk le. Maga el-
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fáradhatott s az én lábamból is kifutott most hirtelen minden
erő.

Homlokán átsímítva, mint a fejfájósok szekták, mutatott a
belső szeba felé. - Rossz ide fölbaktatni, de ott bent hűvösebb

van. A vacsorám már úgyis elkészült, ráérek. Jőjjön, mondjon
el mindent.

A bíró érezte, hogy valakivel van dolga, nemhiába beszélt
olyan rajongással a .vádlott, hogy őt idehajszolta ebbe az isten
hátamögötti fészekbe. És arra a fiatalkorú képére is nagyon ha
sonlít, gondolta, amit a vádlott holmija kőzt látott. De ma sem
tudná biztosan megmondani senki, hány éves lehet.

- Ugy-e megérti I - kezdte újra a mentegetőzést. -- Beidézni
nem volt okunk, azt is hihettük. hogy Lorsi csak kifogásokat
keres és hazudik. Nagyon élénk fantáziájú fiatalember.

- Művész l - felelte tompán az asszony és félrehajtotta él

légyfogó függönyavittas lebenvét a vendég előtt. --- Oda, az
ablakhoz üljön. Bort iszik? Én megszomjaztam erre a hírre.

Demizsont vett fel a szobasarokból, a könyvekkel zsúfolt
könyvállvány mellől s közben betakart egy hárságyon alvó hét
évesforma fiúcskát, aki álmában félig lerugta a takarót. A vo
hárszékről két öblös poharat vett le, a vendég elé tette és töltött.

- Hát idejutott a szerencsétlen l - kérdezte és koccintás nél
kül ivott.

A bíró az ablak alkonyati világosságában csak most veliette
jobban- szemügyre. Magastermetű, karcsú, teltidomú. az a I'ajt»
asszony volt, akiről nem tudhatni soha, hány éves. Arcbőre na
gyon halvány volt, sárgásba játszó, áttetsző, nagyon tiszta bőr.

Az áttetsző bőrből két feketésbarna szem tüzelt az erős szem
öldökívek alól. Kidolgozott keze-fején és alkarján kékes erek raj
zoltak cirádákat.

- Én megértem, hogy azaz ember úgy rajong magáért.
- A gyilkos? - kérdezte szinte metszőeu éles hangon az HSZ-

szony.
- Talán nem is az ... ahogy magát nézem, nem iH lehet az. _.
- Ne engem nézzen. Beszéljen.
- Lehet. hogy egy közösen elkövetett öngyilkosság életben-

maradt tagja csak, legalább is ő ezt rnondja. És azt állítja, azért
jutott ide, mert maga, akitől gyereke is van, eltaszította magá
tól. Úgy látom, a gyerek itt van.

- Ezt a gyereket én örökbe fogadtam, hogy ne legyek egye
dül. Ha kell, születési bizonyítvánvát is felmutathatom -- intett
az almárium felé. - A vádlottja betegesen képzelgő. Erről majd
még beszélek. De először is ... rnondja, mi történt vele, hogy. ju
tott el idáigf

- Kóbor színész volt 8 alkalmi rajzoló, azután valami hisz
terikus, öregedő nővel került össze. Borban oldott méreggel közős

öngyilkosságot akartak elkövetni. Az asszony kiitta a borát s meg-
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halt. Lorsi közben megijedhetett vagy meggondolhatta a dolgot,
az ő adagja ott volt sértetlenül a pohárban, mikor a takarító
nőjük, akinek kucsa volt a lakáshoz, r'ájuk talált. A vádlottnak
anyagi kapcsolatai is voltak azzal a nővel, kinek rokonai azt ál
Iítják, hogy az elhunytnak értékes ékszerei voltak. Találni nem
találtak utána semmit.

- Mi volt az az asszonyI
- Elég jónevű színésznő, tíz éve még operettcalllag.
- Aki az ékszereit éppúgy fel is élhette, mert tíz évbe sok

minden belefér, ha egyszer eladásról van szó,
- Márfs védi1
- Csak a józan eszem után megyek. Mondja, milyen büntetés

vár rá'f
- Ha bebizonyul, hogy lopás, vagy rablás céljából ölte meg

a barátnőjét, életfogytiglan, vagy tizenöt év.
- Istenem!
- Ha enyhítő körülmények ... talán könnyebben megússza, De

én tudni akarom, ki volt a maga életében ez az ember. Tudom,
köztiszteletben álló ezen az egész környéken, egy kitűnően műkődő

szövetkezet elnöke. A maga szavában megbíznék...
- Nem fél, hogy hazudni Iogok'i Hiszen azt hiszi, hogya gye

reknek is ő az apja.
- Lorsí azt állította, a menyasszonva volt, elkergette magától,

de a gyereküket maga neveli.
- Hát én majd elmondom az igazat -- csattant fel erélyesen

az "asszony hangja.
- A tiszta igazat? - kérdezte a bíró.
'- Biztos vagyok benne, hogy csak az igazság segíthet rajta.

De először is, hogy megértsen, magamról kell beszélnem. Nem
tűnt fel magának a nevemj
~ Ismerős név, nem tudom, honnan ...
- Látszik, hogy nem kenyere az irodalom. A dédanyám

Madách Imre szerenceétlen felesége volt, Fráter Erzsébet, S mikor
otthonából, gyerekei mellől elűzték azt a szereucsétlen, beteg te
remtést, egy ideig egy biharmegvei falubau is élt. Ivott és zül
lötten csalogatta magához a férfiakat, a volt jobbágyokat. Nem a
jobbágygyüjtő Báthory Erzsébet vére vagyok én, hanem a; job
bágyokkal ölelkező szegény Fráter Erzsébeté, akit kivetett kasté
lyából az anyósa s négy irodalmilag is számontariott gyermeke
mellé szült ott a porban egy ötödiket ... az éri nagyapámat. Ez a
falu harangozóda lett, s az ő fia, az apám, kovácsmester. S a né
pünk szenvedései akkor legyürtéka vérében bolyongó rosszat.
Erős emberek lettek és tiszta emberek. Én vegyészmérnök szerét
tem volna lenni. Nem lehetett ... Mégis tanítónőségig vittem s en
nek a bányásztelepnek az oktalónője voltam a felszabadulás előtt.

Itt folytak a legkeményebb hareok. Az iskolát, a tanítói lakot
lerombolta a háború. Ide, a hegyoldalba menekültem, a vastag
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pinceodvas falak közé. A váltakozó harcokban a major tulajdo
nosai elsodródtak innen. Az egész ház zsúfolva volt az ő holmi
jaikkal.. . aztán rámbízták az emberek. 'örizzem meg azoknak,
akiké a föld lesz. Én őriztem. Lorsí akkor vetődött ide, olyan
húsz éves forma volt, egy nyugatra hajszolt fiúcsoportból maradt
le, mert gránátszilánk érte aballábát. Bekötöztem a sebét, enni
inni adtam neki, borogattam lázas testét. Tizenegyévvel volt fia
talabb, mint én s én mégis belészerettem. Mindeuféle terveim vol
tak vele, itt volt a csirájában ez a gyógynövény-telep, a szövet
kezet már akkor kialakult a fejemben. S ha már én nem lehet
tem vegyészmérnök --- bár mindent megtanultam, amit egy ve
gyésznek tudnia kell -, őt akartam kinevelni, szegény árvát.
Hisz tudja, kik voltak a szülei,

- Tudom, - bólintott a bíró.
- Se az a szegény pesti zenész, se anyja, az éjjeli kávéház

kassírnője nem adhatott nevelést akkor ennek a gyereknek. Pe
dig tehetséges volt, akármi lehetett volna belőle. Kezembe akar
tam venni a sorsát. .. Ezen a terméketlen vidéken akkor semmi
élelmiszer nem volt, kilómétereket gyalogoltam, hogy egy kiló
tengerilisztet, vagy egy kis szójakolbászt szerezzek. Félnapokat
odacsatangoltam élelemért, őt meg az alig gyógyult lábával arra
kértem, őr.izze itt a házat a sok bennelévő holmival, hisz ablak
sem maradt épen, ajtót is magam ácsoltam a házra. S ő olyan
sovány, megviselt volt a sebétől. a láztól él' az éhségtől. Egyik
lábaszára roncsolt volt s testén n vitaminhiánytól valami pigment
hiány mutatkozott. Olajbarna bőrén halavány foltok, amit a nap
sem fogott be, mikor ránktavaszodott. Sikerült elfelejtetnem, hogy
annyival idősebb vagyok. De a józanságomat és tisztaságomat
megőriztem. Dantéval emlegettem akkor:

Egy fürge, könnyű párduc tűnt elémbe,
szép foltos bőrrel, ceábosan, megejtőn,

s nem tágított utamból tarka. képe,
inkább elzárta s úgy előmbe hágott,
hogy futni próbáltam már visszalép vc ...

Nem engedtem, hogy rámtörjön a szenvedély, éreztem, hogy
ennek a kallódó fiatal életnek anya kell abban a nőben, aki po
tolja neki mindazt.. amit nyomorult életében nem kaphatott meg.
A fiatalság nagy varázsa áradt belőle... én meg könyveket adtam
neki, tanítottam s ő egy darabig olyan volt hozzám, mint gyer
mek az anyjához. Ártatlan gyermeknek hittem akkor. A húsz év
vel még könnyen lehetett az,... Egy este, mikor kis élelmiszerzsák
mányommal hazatértem, nem találtam ittho I), Megfőztem II vacso
rát, már rég ki is hűlt, mire megjött. Már az ajtót is elreteszel
tem s egyszercsak látom, hogy ezen a kintről oly magas ablakon
lendül be, mezítláb, de hiszen uv ár vol t, s gondoltam, 10 vetett»
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bakanesát. S úgy örültem, hogv ujra itt van nálam, dobogó ssív
vel tettem elébe a vacsorát s ahogy áthailok fölötte, megérez
tem a borszagot.

- Hol jártáH - szóltam rá ingerülten. Lassau ki vallotta, hogy
II közeli városkában eladta a bakancsát és evett, ivott egy kocs
mában. Szegény, akkoriban mindig éhes volt. Most csillogott a
szeme, arca kipirult, meg akart csókolni, de én összeszidtam, hisz
nem tudtam neki új bakancsot venni. Felkelt az asztaltól, lefe
küdt és nemsokára elaludt. Talán akkor álmodta, hogy fia lehet
ne tőlem. S a következő napokban ujra meg ujra eltünt, én pedig
észrevettem, hogy távollétemben is járt a lezárt házban. Szám
bavettem mindent, a másokat, földdel küzködőket illető holmit,
ami hegyén-hátán számolatlanul állott eddig. És nemsokára lát
tam, hogy elvitt, eladogatott belőlük egyetmást. S este erősen, bor
szagúan ismét az ablakon tért haza a lelakatolt házba, ahol én
kezemet sz.ívemre szorítva, hallgatózva, minden neszre felriadva
vártam rá. Tudtam, milven méltatlan ez a helyzet és éreztem,
hogy minden ízem hogy vágyik a megbocsá.itásra, Még részegebb
volt, mint az előző alkalomkor. Elővettem és kívallattam. Beis
merte, hogy elvitt egyet-mást, de igen vidor volt, tüzelt a szeme,
s ekkor egy meggondolatlan szót mondott, ami elintézett közöt
tünk mindent...

Bennem akkor föllázadt valami. Az idősebb nő szörnyű ér
zékenysége volt ez, akihez becsípetten jön haza II férfi, mintha
feledést inna előbb. Pedig tudtam, hogy elég szép vagyok és hogy
szeret, ha kicsit úgy is, mint az anyját. Hirtelen indulatomban
kikergettem az éjszakába és megtiltottam, hogy' mégegyszer bete
gye ide a lábát. Elment, és olyan üres lett ez a ház, min.t még
sohasem. De tudtam, hogy végét kell vetnem ennek a dolognak
és a láz, ami a véremben kísértett, bűnös, ősanyám vérének' aláza
és le kell küzdenem egészen, ha nem akarok örökre elveszni,
F~s akkor.,. keresztrefeszítettem ezt az érzést.

- Mi az, hogy keresztrefeszítettej -- ütötte fel a fejét a
híró.

- Csak szimbólum talán. A saját élő érzéseimet vertem át
azokkal a szegekkel... tudja, a kitárt ablakok és mögötte ő, akit
egyedül szerettem ebben az életben ... és tudtam, nem szenderűl

hetek el, mert visszakúszik és nem leszek még egyszer olyan erős.,.

szóval ami deszkadarabot és lécet csak találtam ebben a félig
rombadőlt házban, m iud összeszedtem. és sorra elreteszeltem II

kivilágított ablakokat. Mirrtha minden szeg' a sz ívemeu ment vol
nil át; vérzett, sajgott, metsző, éles fájdalom volt s mögötte táton
gott az üresség. Ha még itt ólálkodott valahol, láthatta, hallhatta.
hogy végleg kizártam innen, kirekesztettem a szivemből, az éle
temből. Nehezebb munkát nem végeztem még soha. De megmene
kültem.



A bíró az időről is megfeledkezett, úgy nézte a lehulló alkony
ban a kipirult arcú nőt. "Milyen szép és erős" - gondolta.

- És azóta... azóta hogy él?
- Azóta itt nekem, mert erős vagyok és legyőztem magamban

minden akadályt, hatalom adatott. A major régi birtokosai nem
tértek vissza és ezen a kopár domboldalon gyógynövénytermelő
szövetkezetet alapítottunk. Én felhagy tam a tanítással, mert ve
gyész ambicióim folytán az olajok és párlatok készítésében én
vagyok itt a szakértő - őhelyette. Mikor a levendula virágzik.
éjszakákat virrasztok át és lesem, az illaton fürkészem, mikor van
nak pattanóban az apró virágrüg-yek, mikor a legerősebb az illat.
mert csak így lesz teljesértékű az olaj, ha ezt a pillanatot kiles
sük, S akkor, mikor felpattannak a hajnali harmatra a virúgbim
bók, felverem az egész major népét hajnali kettőkor, háromkor,
mert a kivirágzott részt azonnal le kell aratni. Aztán számtalan
újításunk is van. Azelőtt a méntát learatták, szárítva külföldre
szállították, olajának javarésze kárbament, elillant és csak ti
zedárat kaptunk érte. Tavaly sajtológépeket szereztünk, frissen
sajtoljuk a még nedvdús növényeket éfol most már kész ménta és
rozmaringolajjallátjuk elaz országot. Hiszi-e, hogy még tömjént
is lehet minálunk előállitani'l Ezért kellett volna vegyésznek len
nie Lorainak. De én helyette is megcsináltam ... -- mondta és a
bíróra nézett.

- De én azt kérdeztem, hogy él itt egyedül ....
- Hát bizonv r.. sokszor fejfájósan. .. Millió kis atomban

úgy rezeg, villódzik, illatozik Itt minden, mintha illat haran
gozna a levegőben, - jönne csak ide levendulaaratáskor vagy
méntasajtoláskor - még a délibáb is illatfelhőkből verődik össze,
Sokan nem birják ezt az illatot, a várandós nőket néha el kell
vinni innen, mert a szag hányingert okoz. Nekem a Iejfájáson kí
vül egyéb bajom nincs 1151&

'- És ha a feje fáj~

- Akkor végigfekszem ezen a téglapadozaton és itt a kereszt
előtt hűsitem a hideg téglán a homlokom. És ismételgetern szent
Bernáttal:Vessétek le az állati testet fol feltámad belőle a lélekkel
megitatott test ...

- Igy él, mindenkitől elhagyatva?
- Nem vagyok elhagyatva. Itt mindenki a testvérem. Már

csak az anyaságot kívántam magamnak, a férfit nem. Amint lát
ja, örökbe is fogadtam egy kis apátlan-anyátlan árvát. Azóta,
nyugodt egyensúly : és derű lett az életem. Mellettünk új városka
épül föl, a bányásztelep. Csupa fiatal, tanulni, fejlődni vágyó
ember. Télen a szinháavezetőjük vagyok. Van egy paraszt Oféliám
és egy bányász Hamletern - én neveltem őket, a fiatalságukban
velük vagyok fiatal, a becsvágyukban velük vagyok becsvágyó.
Csak jeleneteket. játszunk persze a nagy klasszikusokból, de ki
mernék állni velük Pesten is... és végtelenill boldoggá tesz.
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hogy segíthetek nekik. hog-y nyesegethetern őket, tanulha
tok az ő friss szeniük látásából s láthatom, amint kö
rülöttem új ernberek alakulnak '" száz meg száz anyaság és
testvériség kél, nő, sarjad így bennem. Nem, sohasem vagyok
egyedül. Az ősanyámat árokba húzta le valami, de nekem sike
rült feloldani magamban ezt az átkot, sikerült áldásra változ
tatnom. mióta keresztrefeszítettem magamat. S ma már minden
kihez van egy jó szavam, ma már itt mindenki testvérem. Bíz
nak bennem, mert soha sem csaltarn meg őket. És tudják, hogy
nem is fogom megcsalni soha.

A bíró szinte ámulva nézte ezt a kissé fájdalmas arcot, melyen
mégis valami derűs boldogság visszfénye ragyogott.

- Nekem nemsokára mennem kell ... - mondta majdnem kel
letlenül, - pedig elhallgatnám itt reggelig.

- Maradjon. Van vendégszobánk, savanyú levest, rántottát
is ehet. Beszélgethetünk még. Én minden este meghívok valakit
beszé l!.("etni, olvasgatni, verseket mondani. ..

- Lent várnak a vendéglőnél a társaim.
- És mí lesz Lorsival ~

_- Igyekszem kiegész.íteni a vallomását a maga tapasztala
taival. Korán elhalt, bizonytalan életet élő szülők, ifjúkori hányó
dások, az aszfalt gyermeke... Betegesen képzelgő fantaszta... s
hátha valóban akarattalan eszköz volt annak a romlott, beteg
asszonynak kezében s valóban úgy áll, hogy az utolsó pillanat
ban visszariadt az öngyilkosság'tól... Igyekszem én is ember
lenni, ahogy maga tud szépen ember lenni mindenkiveL ..

- Tudja, nekem nehéz lesz ... most majd megint sokat gondo
lok rá... az ember néha kis időre elgyengül és szeretné vissza
forgatni a már megtörtént dolgokat. Kényes lelkiismerettel élek ...

- S nyomja miatta valamiért a lelkiismeretej
- Sohse árt, ha kissé vádoljuk magunkat. Én kitéptem ma-

gamból, mert erős voltam s velem volt a Kegyelem is, dc rajta ta
lán még segíteni lehetett volna... ha csak az anyja, csak a test
vére tudok lenni. Idősebb, komoly nővér... Ha munkára, tanu
lásra vezetem, hamar feleséget szerzek neki, fiatal, őhozzá valót...
Látja, magamtól is féltem akkor, amikor olyan statár-iális szigor
ral vetettem véget az ismeretségünknek. Talán féltem tőle. Élet
habzsolásától. a halálvágyától. .. mert az is volt benne... lehet,
hogy tényleg öngyilkos akart lenni s el akarta pusztítani elrom
lott életét. Volt benne valami vad erő, hof.,ry mindent elpusztít
son, letaroljon maga körül... Fiatal és tapasztalatlan voltam.
Ha ma történik ez, nem .így vetem oda a semurinek. Mondja meg
neki, csomagot kap majd tőlem, meleg fehérneműt, mindent, ami
kell ... csak írjon ... Kérem, vegye fel hivatalosan, hogy egyetlen
hozzátartozója én vagyok ... s ha majd lehet, meglátogatom. És
ugye ír nekem, megírja az -ítéletet és hogy hogyan fogadta ... mu
tat-e kemér-ységet, amikor a saját tettei keménységét kell viselnie!
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- Legszívesebben magam hoznám meg személyesen a hírt.
Az asszony lehajtotta a fejét, nem felelt. Lentrőlmegszólal l

halkan szűrődve egy autóduda tompa búgása.
- Úgy látszik, engem hívogatnak a kollégáim ...
- Elkísérem egy kicsit. Nagyon fojtó itt bent a levegő.

Némán mentek ki aztán a kopott ajtófüggöny alatt, a ham
vadó parazsú tűzhely;és az alkonyban erősen illatozó oleánderák
mellett, Az. asszony elkísérte vendégét a hegyoldal pereméig, ahol
a szűk vízmosásos völgycsapás kezdődött s ott kezét egy pilla
natra a bíró kezébe tette, majd gyorsan visszahúzta és elfordult.
A férfi lehajtott fejjel, szótlanul igyekezett lefelé az ösvényen.
Lent a völgyben ujra megbődült az autóduda. A nap már lebu
kott, az ég vérvörös színe hirtelen halványulni kezdett. Nyugat
felé, bár nem látta, érezte, hogy mögötte feljött a hold.

Egy pillanatra megállott és hátrafordult. Erzsébet ott állt,
ahol a kezét olyan sietve elhúzta az övéből. Mögötte a hold ki
rajzolta a hpgyfok peremén álló asszony alakját.

A bíró nehezet, rnélyet sóhajtott s színte fájt neki, hogy nem
nézheti tovább a tűzben és aranyban felmagasló asszonyalakot.
sebes léptekkel eltünt a meredek bevágódásában.

'E a k s o n v i József

A SIXTUSI KÚRUS KARNAGYA
Az Alpok felé néz és Milano, Turín kultúrájának hatásköré

ben húzódik meg a régi latin város, 'I'ortona. Viszontagságos tör
ténete van, melyben hét püspöke szent és vértanú lett. Barbarossa
Frigyes és III. Sándor pápa harcában a császár leromboltatta a
várost, amely ekkor érckürtöt és piros kereszttel hímzett fehér
zászlót küldött a pápának. jeIéül annak, hogy él és hűséges. En
nek az érckürtnek hangja mintegy feloldódva az évszázadokban,
II hangok varázsával igézte meg a város eg~: késői fiát, Lorenzo
Perosit, aki 1872-ben született.

Művészi pálYája sainte egyétlen lendülettel emelkedett a vi
lághír magasságára. A zenei alapvetést édesapjától kapta, aki a
tortonai székesegyház karnagya volt,azíán Milanóban tanult
kontrapunktot Saladinónál, közben pappászentelték és Regens
burgba ment H abert híres egyházzenei ískolájára, ahol több
olasz zeneszerző is folytatott tanulmányokat. Alig volt huszon
három éves, mikor Imolába hívták székesegyházi karnagynak. Ez
a város azonban csak átmeneti állomás volt. Hiányzott a zenei
atmoszfeeája, condottíerík, jogászok, szónokok városa volt. Peresi
rövid időn belül otthagyta és a velencei S. Jlla.rco székesegyház
karnagya lett. Nagynevű elődök: a stílust alapító Willaert, a két
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Gabrieli, A sola, Croce, Ingegneri örökébe lépett itt Velencében,
az örökké mozgulmas tenger, a szítles hanghatások. az izgalmas
kromatika hazájában, ősi reliquiák és csillogó zenetermek közt. A
fiatal maestro tehetsége itt kezdett ssíkrázni, és friss sikerei
felhívták rá a figyelmet. A nemrég velencei pátriárehává kineve
zett Sarto bíboros, a későbbi X. Boldog Pius pápa, aki teológiai
tanár korában maga i s tanított éneket, meleg érdek lődéssel k í
sérte és szerenesés érzékkel Róma felé irányította Don Lorenzót,
akit huszonhat éves korábau a biboros ajánlására XIII. Leó pápa
a Capella Musicale Pontiiieia a pápai énekkar élére, vagyis a
Sixtusi kórus karnagyává nevezett ki.

Egyházi karnagy számára az, elérhető legelőkelőbb megbi
zatás érte, de ide már egy hirtelen támadt siker forró kísérete kö
vette, arnelvet ekkortájbau megjelenő első oratóriumai keltettek.
Személyiségének eltörölhetetlen nyomait a zenetörténelemben ezek
az oratoriumok biztosítják. Gyors időközökben hét oratoriuma je
lent meg, mindegyik Kr-isztus életének egy-egy állomását, m iut
egy zenei krisztologia tételeit mutatia be.

A tizenkét oratöriurnra tervezett Krisztus-ciklusból megfelent : lia pa~8i01/'(! (li OI'i8(1;

(Krisztus szenvedése), La :risurrezicnM di Lazzaro (Lázár föltámadása) 1 La risurrczirme
di Crisio (Krisztus föltámadása, 1897), II Natale dél Redcnlore (A Megváltó születéso
1898), Lentrate di Cristo in Gérusnlemme (Krisztus bevonulása Jeruzsálembe) , La. stragc .
degli Innocenti (Az: aprószentek megöletése, 1900), II giudizio unirersale (A világ-ítélet,
1903), Transitus animae (1907), I·ri patris memoriam (lIllO). Ezeken kívül van öt
kiadatlan oratoriuma : a Vespertina. orati-o, In die b,,," tribulat'ionis, La Samadtava (1912),
Il Nazzareno és a vatikáni levél'tárban őrzött, mind a mai napig előadatlan: Sette parolc
di Crista (iKrisztus hét szava). Ezekhez kapcsolódik voká lis szimfón ikus költeménye, 8

Moal.
Nagy számban írt zenekari műveket is; jelentösebbjei, amelyek mind egy·eg~· olasz

város nevét viselik: Venezia, Fire'1'1Ze, Roma, Messina, Tartana" lIfilano, Torino .. Genora ..
Napoli. .Kórusra ·észenekarra irta a Pater noster-t Dante Puraatoriumúnak XI. énekéhez
a művész, gőgjének vezekléséről ; szóló-, kórus- és orchesterből emelte a Stabat Matcl"',
Dies irae cantatáját. Közelebbről érint bennünket hegedüre és zenekarra írt kompozí
ciója, a Terna e variazioni, amelyet a nagy magyar hegedűsnek, Vecsesmel: rled ikált..

Ide kell sorolnunk orgona-, hegedű-, klarinét és zenekari koncertjeit. szonátá it.

A tehetség, az alkotás s az ambició lobogásával lépett a Six
tusi kórus karnagyi pulpitusára. Kettős művészi feladat állt előt

te: az egyik a Sixtusi kápolna liturgiájának, -az úgynevezett
capella papalének szolgálata, a másik az egyházias zene széle
sebbkörű hódítóútra vezénvlése. (A capelia papale jelenti m irnl
azokat az egyházi funkciókat, malyeket vagy maga a pápa végez
különlegesebb, ünnepélyes alkalmakkor, főleg a Sixtusi kápol
nában, vagy amelyeken a pápa csak jelen van. Ennek a zene i
szolgálata a pápai éuekkar feladata.)

Az európai énekművészet legrégibb kórusa állt Perosi előtt.

A pápa énekesei kezdetben kizárólag papok voltak. Vezetőjük a
primicerus - a viasztáblán jegyzett névsorbau az első, innét a
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neve, - a X. század után a római papság felügyelője volt, sőt

egyidőben a pápaválasztáson is szavazott, aláírása az utolsó
-diákonbíboros után következett: Primicerus seholoe caniorúm.
laudo et contirmo. A pápa énekeseinek munkaköre kiváltságos
volt, sok egyházi méltóság, püspök, bíboros került ki közűlük, sőt

tizenegy pápa is, ezek közül négy: I. Sergius, II. Gergely, I. Pál,
nl. Leó a szentek sorában -van, A római liturgia nélkülözhetet
len elemévé lett a kórus, sőt IV. Pius a trienti zsinatra is el
küldte, hogy pápaságának f'énvét ezáltal is sugározza. A pápák
koruk legnevesebb énekeseit szedték össze, sokszor idegenből is.
E téren különösen kiemelkedik a mügyüjtő X. Leó, aki nem
csak antik szobrokat, hanem énektehetségeket is gyűjtött, ami
ről Quoniam ad sacra bullája is tanúskodik.

IV. Sixtus pápa megépíttette a róla elnevezett Sixtusi kápol
nát, hogy méltó keretet adjon a pápai funkcióknak s a pápavá
lasztásnak: VI. Piusig itt tanácskoztak a bíborosak a pápaválasz
tás előtt. A legtöbb capelia papole itt folyt le s a pápai énekkar
működésének is ez lett a sz.intere, és nem' hivatalos neve: Sixtusi
kórus. Hogy a Szent Péter bazilika ne maradjon énekkar nél
kül, II. Gyula pápa külön énr)kkart alapított részére, a Capella
Giuliát s azóta a két kórus mind a mai napig hivatalosan külön
működik, gyakorlatilag azonban legtöbbször együtt. A XIV., XV.
században püspök a vezetője, később az énekesek minden évben
maguk közül választhattak chori maoistert. A pápai kórus ki
zárólag a capella-, vagyis (J' capelia papole műveket énekelt, rní
ként ma is, minden hangszer, még orgona nélkül .is, de litur
gián kivül hangszerekkel is szcrepelt, udvari ebéden, vagy Ka
rácsonykor, amikor éjféli mise előtt hagyományos vacsorát kap
tak az énekesek, a szentmise után pedig egy órahosszat olasz
IIép énekeket énekeltek a pápai udvarnak, hangszerkíséret mallett.

Az énekkar a XVI. században érte el fénykorát, amikor- világhíri'í nevek csillogtak
benne: Zoüo, Nanini, L1.Lca, .MareThZ'w, Sorumo, Arcade!f.,: Ancrin; olaszok; spanyolok;
- ök voltak a legkitűn T Jb SZO])I ánok ----t franeiák, ttamandok. kivűlónk nemcsak mint
énekesek, da méginkább- mint zeneszerzők. Valamennyit felülmultu a muzalka fejedelme,
GiÓvanni Pierluigi Paleetrvna, aki előbb énekes volt. 8, körusban, késöbb ö lett a compo·
.suore della ca.peUa, a pápa hivatalos zeneszerzője, aki mint ilyen ruoaí rta a Missa Papae
Marcellit, az egyházi 'Zene Iegtokéletesebb modolljót, offertor-iurnokat komponált többszó
lamra, amit előtte még senki nem próbált és m6K írt közel ötszáz, művct, al motetták,

rnisék halhatatlan remekeit. Palestrina halála után Felice Anerio vitte tovább a fáklyát,
át a XVII,. századba, ö volt az utolsó . ~prlJ)ai zenesaeraű": A tehotségek hanyatlásával

efttünt ez a Ciril is.
A kórusban gyermekek is énekeltek. a pueri choral('s, a put-ti.k, S-10 éves fiűk,

akik rendszeres oktatás lllellett tanultak éneket, kontrapunktot, grumrnntikát énekiskolá·
jukban , ahol ingyen lakást, ruhát, ellát"st kaptak. Létszámuk általűban hat volt. M&jd
minden római bazilika mellett működött ilyen énekiskolai :'3 esen schola canto-ru-mokhan
nőttek f::1 a. XVI. század szinte összes komponiatái , orgonistái , énekesei. A klasszikus

polifonía minden alkotása a cantus üde, ezüstözött gyerrnekhenglún ",.árnyalt, ezt a
"oci lri<vMhét, lio fehér hangokat nem pótolta a felnőtt ssopránok, altok, az u. n. talMt-
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·tUiták merev élli hangja. A XVII. azűzadbnn kezdték elhanvazolní az énekes fiúk képzé
sét, 0Ú<ltal mind ritkábbak lettek az egyhlizi énekstílusoon nevelt tenorok, basszusok is,
amivő a gyermekhangok fej16dtek volna. Egyid.ejilJeg indult el a,z ílJ stflua, az opera
terjed""e is, mehy 'I- templomokban is hódított és új IzlOOt, I~ÚLbb ígényeket támasztott.
Ilyen előzmények .mellett kozdödott a pápai énekkar hosszú dekadens korszaka, A szá
zad kéeepén mégegyszer felvillan, az énekkarban Allegri zsenije, aki megírta a világ·
lllr6. Mue-re-rét, és száz év múlva Pltoni, aki Palestrina utolsó értője; s mikor a XVIII.
század végén a pápai énekkar tagjainak szétszört slrjaibó! " Chiesa Nuová-ban, 8. római
oratoriánus ezerzetesek templomában összegyiijtöttkk s köz,is kriptába helyezték a. régi
csontokat, a pápai énekkar dlcsöséges sz{"ada a Iacruma« 1''''-''''' tilnödö emlékezete volt
csak,

Perosinak kellett ujjáteremteuie, ujra zománcosnia ezt az év
századokban annyiszor tündöklő és meg-viselt, patinás nevet:
Capella Musicale Poniiiicia; X. és XI. Pius visszaállították az ősi

kereteket, melyek közt 30 körüli létszámmal Róma sok kitűnő

énekese foglal ma is helyet; a gyermekénekeseket a Som. Salvatore
in Lauro atyáinak intézete adja. 1914-ben Porosi hosszabb időre

visszavonult a nyilvános ezerenlésektől. Semmit nem von le ér
demeiből, hogy közben az egyházzenei kórusművészetnekúj csillaga
támadt a Laterani bazilikában, Raffaelo Casimiri, aki nagy paleo
grafiai, zenetörténeti felkészültséggel és bámulatos intuicióval
föltámasztotta a klasszikus polifonia a capella művészetét s meg
igézte vele a világot.

A karnagy mellett a zeneszerző Perosi is megjelent a Sixtusi
kóruson miséivel, requiemjeivel, Te Deumával. Itt adta elő a
motetták, himnuszok, szekvenciák jelentős sorozatát, melyek egy
része nyomtatásban nem jelent meg, de évről-évre visszatérően a
kórus állandó és megejtő műsorszámai lettek, mint a multban a
régi nagyok: Palestrma Stabat Maler-e Virárrvasárnap, Marenzio
Magnificat-ja Nagyszombaton, Vittorta Quem vidislis pastores
offertoriuma Karácsonvkor vagy Allegri Miserere-je, Soriano
turhái a Nagyhéten. Sokáig maradandók lesznek miséi: Missa
Patriarchalis, Benedicamus Domino, Prima Pontiiicalis, Secunda
Pontifieali«, Eucharistica; motettáiból a Jubilate Deo, Verbum
caro, Oremus pro pontifice, Cantate Domino, O sacrum convi
vium, O salutaris Hostia, Salve Maria, Tota pulchra es, Pange
lingua, vagy a Neve non toc ca, melvekből összefonódik Perosi mű
vészi koronája. Lélek van e darabokban; a kifejezés emelke
dett uagvvonalúságával, mely a lll. század nagy polifoniáihoz
kapcsolódik, szélesen ívelő architektonikus vonalakban bontakoz
nak ki, áthatva egy új és független ihlettől. Egyházzenei művei a
templomi áhítat komoly és nemes formáit őrzik, és amikor még
a musica sacrá-ban is romlott izlés uralkodott a zenei kulcsok
mőgőtt, ha nem is teremtett eredetiségben új stílust, sikerült meg
találnia a saját útját a századforduló könnyelmű zenei vonzá
sai közt El mind elmélyedőbb, súlyosabb lépésekkel haladt a szent
zene csúcsaira. ahol ma is az alkotá." szcntélyében találta őt

nyolcvan éves jubileuma.
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ötvenöt év távlatából. attól kezdve, hogy kilépett első jelentő

sebb műveivel, némileg meg lehet vizsgálni, tui volt az oka a
fiatal tortonai muzsikus gyors és izgató feltűnésének. Peros i neve
elsősorban a modern oratórium meateremiéséoel forrt össze. Eb;;
oratóriuma, a Krisztus szenaredése, a milanói nemzetközi egy
házzenei kongresszuson keltett nagy meglepetést; ehhez csatlako
zott három esztendőn át minden évben egy új oratórium; bámu
latos gyorsan dolgozott, az egyik például februártól áprilisig ké
szült el. A művek megjelenése a szerzőt a zenetörtenelemben rit
ka lelkesedéssel magasztalta föl. Nemcsak az i nsp i rút-i ó titko
erőinek lendülete váltott ki csodálatot, hanem mindenekelőtt ~I

kifejezés új és váratlan formája, a tuuzeikai nyelv emelkedettsége
és gazdag sz ínezése vetett szikrát a lelkekbe. l~gy róla szóló
cikk így kezdődött: "Ma itt, ahol Cézárok tartottak diadalme
netet a népek felett, a rajongús és csodálat hódol nnivészetcd
nek."

Oratoriumaiball Krisztus alakja az inspirúeió valódi Ior-rúsa
és a művészi alkotás végső célja. Közelebb akarja v i nu i az em
berekhez, kinyilatkoztatva benne az Istenembert a zenei varázs
lat lebilincselő hatalmával, m íg az emberekben föl akarja kelteni
az evangéliumi parabolák melven átérzett megértését.

A századfordulót Perosi nagy pillanatának, il momento pero
sianónak hívták, nevét együtt emlegették Palestrináéval s úgy
érezték, hogy az ő megértéséhez el kell felejteni Haendelt és
Haydni, annyira fundamentál iean új oratoriumainak szerkezeti
felfogása és vallásos stílusának izzása. A vokális elem uralko
dik műveiben, a hangszerek a második vonalba kerülnek, és zárt.
egyházias jelleget biztosítja, hogy mindkettőt a szövegnek rendeli
alá. Ezen oratoriumok tartalmilag ragaszkodnak a szeutirási el
beszéléshez. legtöbbször a kórus mond átfogó és összekötő szőve

get, melynek a zenei illusztráció tiszta vonalú metszetei, a gondo
san válogatott hangszerek festői színei adnak drámai erőt és
esillog ást, mindvégig megtartva a műf'a.i stílusának éber és lé
nyeget őrző karakterét és átitatva egy messziről jövő áhítat, az
antifonák és zsoltárok dallamainak illatával. Perosi egyik leg
nagyobb értéke, hogya művészi képzelet és nagy technikai ke
szültsége mellett megadatott neki a dallam vénáfa.

A kezdeti sikereket azonban nemsokára fölváltotta a hűvö

sebb kritika, amely a Hisurrezione di Lazzaro berlini, drezdai és
frankfurti bemutatéit követte. E kritikák a bemutatókon egyrészt
kihívást láttak az oratoriumi hagyományok ellen, másrészt fel
idéztek egy vitát, mely a mai napig sem zárult. le s ez Perosi
eklekiicizmusa, a különböző zenei stílusok találkozása Perosiban.

A macstro már rég elégtételt kapott azóta annak fölismeré
sével, hogyakoncerttermek vak ító fényében, a megszokott kri
teriumok alapján nehezebb behatolni e művek lényegébe, mert ez
csak imádságos helyen bontakozhat ki a maga mélységével. E
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kompoziciók szinte föltételezik a hallgatóban a katolikus hitet,
vagy legalábbis az ennek légkörébe való beleilleszkedés képessé
gét. "A katolikus világ joggal boldognak mondhatja magát, hogy
Perosiban és néhány hasonló francia műben megteremtette a
saját oratoriumát" - írja Kretzschmer. Perosi művészete a lé
lek nyiltaága és feszültsége, amelyben az eszme lényeges és örök
fontossága uralkodik, az ő muzsiká.ia az öröm, a reménység élő

forrása. A Transitus animae oratorium foglalja össze művészi

világképét az örök lényegről, a lélekről, aki törékenven. mint a
madár vergődik az élet kupolája alatt a kegyelem és bűn oszlo
pai közt s csak az isteni irgalom és szeretet mentheti meg a le
hullástól: Mi!>\crere mei Deus, secundum magnam misericordiarn
tuam. Egyetlen szóló énekli végig e hangulatban a kompoziciót,
az anima, mint ahogy a világban is egyetleu szóló a lélek, aki a
mindenszentek kórusának kön~-örgő biztatásától emelve, küzdel
mes szárnycsapásokkal, egy bársonyos alt hangjának szárnyain
repül az örök fészekbe, Istenhez.

Perosi eklekticizmusát Romain Rolland magyarázza híres kri
tiká.iában, amihez hasonlót csak Schuniann írt Chopinről és
Brahmsról. Ez az eklekticizmus jelenti az eszmék befogadásának
képességét, és abból a magasabbrendű értelemből fakad, amely
minden művészi megnyilatkozásban a szépség egyetemes stílusát
keresi. E törekvésében Peresi közös nyelvet teremtett miriden
ember számára. Ez a közös nyelv az ő eklekticizmusa, amelyen
kifejezte a mindenütt felcsillogó szépség és jóság, valójában az
erkölcs egvetemességét és boldogságát. Ezért látja Romain Rol
land sugározni Perosi zenéjében "az isteni békét, melvet Beethoven
a Missa SoUemnisben keresett, az örömöt, melyet felülmulhatat
lanul megénekelt, de amelyet soha nem ismerhetett meg."

Fordulópontot, inkább kitérést jelentett a szamariai asszony,
aSamaritana című oratorium megírása, amelyben érvénvra ju
tottak olyan idegen stilisztikai elemek, melyek sok tekintetben
az operai stílust súrolták. Az ilyen világias kísértés megejtette
Palestrinát is, aki misét írt a korabeli divatos francia katonadal
melódiájával, a Missa L'uomo armaio-i; melyet egyébként Pales
trina előtt és után is több mint száz kompozició használt föl té
mának; sőt a Missa Primi toni bevezetése sem más, mint az 10
mi so~ giovinetta ismert canzonetta könnyelmű dallama, mely
ről Bocaccio is megemlékezik a Decameron tizedik elbeszélésében.
Bach is hozzányúlt a madrigálokhoz s egyiket-másikat fenségbe
és áhítatba ötvözve helyezte a vallásos énekek kincstárába. Köz
ismert a dallamok e, titokzatos vándorlása a fórum és a templom
között, de amíg Palestrina, Bach kezében e dallamok a zenei al
kotás és lángész triumfusát érték el, Perosi nem termékenyült
meg az operáktól. sőt érettebb korában visszatért abba a spiri
tuális légkörbe, amelyből az oratoríumok elindultak.

A sokoldalú munkából vonzóan emelkedik ki az ember is.
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Közvetlenül a Szent Péter bazilika monumentális hangulatában
lakott, tagja volt az olasz Akadémiának. a legfőbb egyházzenei
Commissio elnöke, a Sixtusi kórus örökös karnagva: mégis köz
ismeden szerény, természetes és egyszerű volt. A San Damiano
szentélvében szekták fölállítani a leglátványosabb preliCpio-t, a
betlehemet. Egyik Karácsony előtti délután öregesen ide boto
zott Perosi is. Felismerte egy ujság író s nyilatkozatot kért tőle.

Ö mosolvogva átvette a feléje nyujtott jegyzet-blokkot, pár tak
tusos akkordot írt rá, aztán kézenfogott az ott nyüzsgő ezer gye
rekből eg'yet s elbűvölten magyarázták egvrnúsnak a Bambinót.
az asinót s a szerecsen királyt.

Mint karnagy is egyszerű eszközökkel tudott teremteni. A
nagy művészek titka, hogy hogyan közl ik gom!olataik és érzé
seik pompáját. Mértéktartó vonalukkal. ür'cg korúbau k iss« lá
gyabban dirigált, de egy halk jeladás, egy f'ő lv i llau ás a tekin
tetben, az ajak megmozdulása fönséges effektusokat tudott el
indítani, mint aki a végtelen hatalomnak, szépségnek, dicsőség

nek nyujtja az Istenhez dedikált melódiákat.
Perosit sokfelé ünnepeltek, Velencében, Púrizsban. Varsóban.

amerre csak járt. Dekorativ méretekbeu, az elismerés ünnepélyes
ségével valamennyit fölülmúlta az, amit Rómában, az l!l52 kará
csonya előtti napokban nyolcwan éves szű letósnapjárn kapott. A
pápai énekkarral és a római Szent Cecilia zeneakadémia ének
és zenekarával a jubiláló maestro dirigúlfu motettái nak brilli
ánsait s ifjú korának oratóriumát, a Megváltó születését, amely
karácsonyi énekekből. az angyalok kórusából s a pásztorok hó
dolatából szövődött s lenyűgöző toualitásával a legv ilág ítóbb
valamennyi oratoriuma kőzt: ez volt cg yszcr a hajnal, mely cgy
ragyogó nap pályafutását igérte, S félszázad II t 'Ill sem halványo
dott el.

A pápa, a római Curia fo; a zenei nagyvilág megbecsűlése,

szeretete tapsolt a nyolcvan éves maeatrónuk, aki végigvezényel
te aNatalét; ünnepelték abban a fényben, amelyet művei gyuj
tottak föl. Termékeny, alkotó élet volt. Végleges itéletet majd a
zenetörténelem mond róla, arnelv annyit eúdig is megállapított,
hogy Perosi nagy és maradandó értékeket hagyott ar, egyházi
zenére s a világra. Az itóleten, melyet mozzenúsített a Giiulizu,
universale drámai kornpoziciójában, róla is énekli a berej<~zi) ko
rus zúgó finaléja:

Perde la uita chi vísse per Sc,
Vive in eterno chi amando la dic,

Elveszti életét, ki magának ölt, de örökké él. k i szeretettcl oda
adta életét.
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AZ ERDŐK FIA
Irta Ernst 'Viechert

Nem tudom, houuét szárrnazom. Csak annyit tudok, hogy
óseim a keleti erdők mélyén éltek. A történelem nem beszél róluk
S a mouda sem. Homály fedi őket.

Apám csöndes ember, valami honvágy lappang a szivében.
Anyám búskomor aS;:;ZOllY volt. Én magam is csöndes gyerek vol
tam. Emlékszem kis emeleti szobámra az erdei házban, a zöld
cserépkálvhára s a nyurga Fenvők zúgására a kertben. Emlékszem,
órákon át hallgattam, mielőtt elaludtam, anyám sírását odalent
ről. Emlékszem az el r,;ő fuvolaszóra, R arra, hogy sokat sírtam.
Amikor a teheneket kellett őriznem, s a bögölyök szétugrasstot
tá.k a gulyát, Amikor a baromfi kárálva széil'utott. Amikor elő

ször olvastam József és testvérei tőrténetót.

Látom magam, amint az erdei úton állok, naprólIlapra, nva
rak során át; a halászsast lesem, amint fészkére száll, és panaszos
vijjog'ásu a szívembe hullik. Látom magam, amint esténkint föl
kapaszkodorn erdcink egyik hegyére, ahonnét a lombkoronák vég
telen tengere fölött látni az éjszaka közeledését. Hallom az első

rigót, a vadászkürtöt s II vadludak gágog ását. S hallom, amint
egy kései kocsi húz el az erdei ú ton anyáréjszakában ; szomorú
nótát dúdol a szolga, visszhang veri vissza a hangját, s hold ra
g'~iog rá a magasból.

Mindenestül az erdők fia vagyok, mint a fiatal daru, amely
II szivemen aludt. Az erdők némák, sötétek. Nem repülnek, nem
énekelnek. Dec ott feszűl fölöttünk az évszakok nagy íve és nagy
viharok függnek fölöttük sokáíg. Az erdőben sok mindent tudni
kellett: madarak húzását, vadak vonulását. A dolgok nyelvét,
ahogy veszélyekről beszélnek, közeledő esőről. _tél szigoráról, in
ségről. bőségről. Ismerni a madarak .nvelvét, pókokét s füvekét,
tobozokét. felhűkét, szelekét.

De később a városok, fogalmak és tudományok gyermekévé
kellett lennem, civilizációnk fiává. Hordtam a keresztet, mint
annyian. Semmit nem lehetett elkerülnöm. Eltemettek, de fölöt
tem élt a fű. A háború sem tudott végképpen sírbatenni. Megra
gadott a Törvény, s én tettem, amit a Törvény parancsolt. Né
hány nagy dolgot láttam a négyesztendő alatt, és sok apróságot,
és megszámlálhatatlan rosszaságot. És mindig velem volt a gyer
mek, aki megtanulta, hogy ne ölj és szer-esd felebarátodat, mint
tennenmagadat.

Ez is elmúlt, mindnvájan hazamentünk. De nem estünk két
ségbe, hanem új életet kezdtünk: a kezdet és az elfelejtett fogadal
mak életét. Ráeszméltünk arra, hoty inkább kell engedelmeskedni
Istennek, rnint az embereknek. Megforgattattunk, mint él szántó
föld; némán neveltük új gabonánkat.



És mialatt a mulandótól elválik lassan a maradandó, lejteni
kezdő életpályánk végén föltűnik távol az üRÜ cél: a visszaté
rés a "nagy rendhez", kevés emberhez, sok állathoz, hatalmas er
döhöz, Egy könyvet írni, egészen egyszerűt, egy fát ültetni, mely
gyümölcsöt hoz majd gyermekünknek; egy küszöböt építeni, me
lyen .a megterhelt beléphet. Mert lábunk nyomai messzire futnak
a földön, de gyermekkori lépteinket már belepi a f'ű, s az ég ma
darai jóllaknak magvaikkal.

És az embernek nem lehet nagyobb rendeltetése, mint hogy
bevégezze a kört, arnelvet Isten akarata írt eléje.

.".

Festők tükröt állítanak maguk elé, hátuk m ögé rendelik 11

halált, és ezzel rendben van a dolog. De a magunkfajtánál ezze!
még nincs rendben semmi. A mi tükreink gyanúsak, s a költött
halál mindig ködösebb. mint a festett. Költők, ha életük é" rnű

vük felől kérdezik őket, szívesen ékeskednek bíborköntösben. De
nekem nincs bizalmam a köntösökhöz. Köntös nélkül, őszintén

akarok elmondani mindent. Legalábbis megkísérlem.
Az erdővel kezdem és a bibliával; vel ük fogom befejezni is.

Keletről jövök; sokan azt hiszik róla, ködös, nyomott világ. Ezek
nem ismerik azt a "mágikus" világot, amely máig is él ott. Eh
ből korültem át a nyugati levegőbe, a ráció világúba. ez a kulcsa
életem és művem "interferencáinak". Sok rossz könyvvel kezdtem
a pályámat. Túltengett bennük a szó, a hangzús, a járulékok hal
mozása. Mí, keletiek, nagyon lassan növekszünk.

Természettudományt, filozófiát, nyelveket tanultam, de nem
elégített ki semmi. Elfonnyadtak a gyökereim. 1914-ben bevonul
tam. Melankólikus évek, a kötelesség tartja bennük a lelket. A
szenvedés fogalraa örökre, föloldhatatlanul összefonódik életünk
kel. Hazatérés keserű szívvel és lázong-va az állam ellen. Csak
"Isten szolgája" című könyvemmel kezdődik odafordulásom az
igazi emberiességhez. Hivatal, család, hazai barátok; minden oda
van. Csak az öreg édesapa marad, csöndes, és soha meg nem
rendülő hitével.

Lehet, hogy rossz tanár voltam, de született nevelő, Mindig'
forradalomban álltunk, harcban a régi világ ellen, újat keresve.
Megtanul tuk, hogy ne féljünk. Alapot vetettünk a jövő keserű

esztendőire. Fejet hajtottunk kultúránk nagy istonségeinek: az
Igazságnak, a Szabadságnak és a .Iognak. S végül a végsőnek

is: a Szeretetnek.
Új otthonomban, 1933-ban kezdtem el írni, amit maradandónak

véltem. Nem minden marad meg; de miből éljünk, ha nem a há
torságunkból t Stílus és élet egyre egyszerűbb lesz. A náci lapok
azt írták, .Jurnevem" csak az "elfajzott művészet" világában él.
Ma egyes lapok szerint csak az elárúsítólányok könnyeiben. Dehát
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a lapok mindig is sok mindent összeírnak, ami csak kérészéletű

igazság. Se szeri, se száma azoknak, akik új könyvekben és szó
nokiatokban tanúskodtak a gyászos esztendőkről, itthon és a
nagyvilágban; a művek többsége nyomtalanul elvész. De akad,
ami jó földben nőtt, A "Pásztornovella", "Az atya", a "Fehér
Bivaly", az "Egyszerű élet", a "Jeronim-fiúk", a "Mesék" egyik
másik részlete. Alázatosnak kell lennünk, de ne legyünk túl sze
rények. Még akkor sem, ha valaki "kel~tröl jött ember".

Sok szeretetben volt, és most sok gyülöletben van részem.
Igyekeztem, hogy megtegyem a Rosszal szemben a magamét.
Nem mindent, Kevesen vannak köztünk, akik mindent meg-tettek,
Es most igyekeztem, hogy igazat beszéljek. Sokan fájlalják, hogy
nem vesztem oda a koncentrációs táborban. Élhettem volna Ko
kinkínában is, ahelyett hogy Németországban élek. De nem fe
lejthetem el, hogy a világ újra a szivére ölelt: az egész világ, és
megható melegséggel.
, S azt sem felejthetem el, hogy halhatatlanek hűsége és szere
tete jutott osztályrészül: Richarda Huché, Ernst Barlaché, Káthe
Kollwitzé, Leo von Königé., És Max Picardé, a easlanói bőlcsé.

Amikor 1937-ben, utolsó külföldi utamon a kandallója mellett ül
tem, életem legnagyobb megtiszteltetésében részesített.

- 'rúdja - mondta -, hogy úgy fest, mint Európa utolsó
mohikánja'l

Sosem felejtettem el ezt. Sem Pvzt, amivel megtisztelt, 'sem azt,
amire kötelezett. Buchenwaldban sem.

Nem fogom megváltoztatni sem Európát, sem a világot. Zúg
va rohannak, mint egy csillag, céljuk felé. De szünet nélkül dol
gozni fogok, s igyekszem, hogy magamat megváltóztassam. S még
egy-két embert ráadásul. .Tóság-ra, esöndre, bölcseségre. Kertemet
művelern, még néhány könyvet írok, a gyermekkoron és eltünt
sírokon tűnödöm. Sok minden hamis volt, útvesztő, polyva; de a
csíllagaim, azok az igazi csillagok voltak.

Sírkövemen majd, apám kedves mondása álljon: "A szegények
barázdajában is megterem az étek".



ESZMt:K es TÉNYEK hja M i h e 1 i (' o.; V i II

Katolikus hittudósok évek óta
vitáznak már arról, hogy mi
lyen sors vár a túlvilágon a
keresztség nélkül meghalt. gyer
mekekre. Nemcsak azokról a
g'yermekekről van itt szó, aki
ket a keroszténv kulturkörben
valami okból nem kereszteltek
meg a haláluk előtt, de általá
ban minden gyermekről, aki a
föld bármely részén keresztség
nélkül hal meg, s ugyanígy
vagy méginkább azokról a méh
mugxatokról, akiket korai pusz
tulásuk miatt meg sem lehet
keresztelni. Mi történik főleg az
utóbbiakkal ~ Elméleti érdekessé
ge mellett gyakorlati jelentősé

ge is van a kérdésnek, merf a
hívek nem ritkán igénylik pap
juktól a megnyugtató felvilágo
sítást. Mi több, az idevágó köz
leményekból v ilágosan kitűnik,

hogy a dolog tárgyalását éppen
a lelkipásztori vonatkozások
tették időszerűvé és ermyrre
elevenné. !

Az Orbis Catholicu» összefog'
laló beszámolója szer-int a vi
tát a francia E. Boudes érte
kezése váltotta ki, amely még
1949-ben jelent meg. Boudos
akkor rámutatott arra, hogy az
egyház álláspoutjá.t a kérdés
hen hivatalosan és végérvénve
sen még rnindig nem határoz
ták meg. Általában uralkodó az
11 nézet, hogy a kereszteletlen
gyermekek, rniután haláluk t)il
lanutában az eredeti bún tcr
holte őket, nem juthatnak az
örüle boldog:;ág állapotába. En
nek a nézetnek azonban
mondotta Baudes - nincs kel
lően megokolt alapja. Mert ha
ezek a gyermekek kizárólag az
első Ádámmal való kapcsola
tuk miutt rninősülnek búnősök .
nek, m iér t ne hatna ki reájuk
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a második Ádámmal való kap
csolatuk is, azaz miért ne men
tesítené őket is az eredeti bűn

től Krisztus áldozata ~ Igaz 
folytatta Bondes -. a hit és a
keresztség szűksége» ahhoz,
hogy az egyes em ber részesül
jőn a megvú ltáahól, de ha az
egyház m{~g a szabálvos kere"z
telésnél is helyettesítőként jár
el, rner-t hiszen hitvallást tesz
azok helyett II g~rermekpk he
Ivett, akik maguk képtelenek
bárminő hitvallásra. akkor mi
ért ne alkalrnazhatnók "az l'g.\-
húz pótolja" elvét a kereszte
letlen gym'lIlf~kekre is? Ha ;H'
dig alkalmazzuk, akkor n i ur-«
akadálya annak, hogy ezek II

gyermekek is elnyerjék az örök
iidv~;sséget a ,,~oh~m. .baptismi",
II v<lg'ykel'esztseg ú tj án , amely
nek aktusúban az egyház helyet
tesí ti öket.

A f'raucia teológus ujszerli t',s
úttörő fejtegetései széles kőrben
keltettek figyelmet. A kérdés
hez m indjárt hozzászólt a SlJ<1
nyol Fel ix Pueo s lényegében
magáévá tette Bondes gondo
latrneuetét, Külöriösen az irek
nél azóta egész irodalom támadt
e körül a két teológus körül, fő

leg az Irish Ecclesia»! ical Re
cord hasúb.ia iu. Az itt folyó vi
tát próbálta azu tú n lezúr-ni s
ered móuveit {~rtók"lni F. H.
Dri.nkwa:ter, akinek tanulmá
nyát a Doumside Review tette
közzé, A következők ennek a
tanulmánynak kivonatát nyujt
ják, de helyenként odaiktatom
az Orbi» Cntholicus megjegyzé
seit is.

Abban II tek i u tetben teljes az
egyetértés állapítja meg'
Drinkwater -, hogy Isten va
Iamennyi emher űdvét akarja.
Ebből illdult k i Boudes is. Ha



pedig Istennek ez a kivánsága,
ruint ahogya teológia is tun ít
ja, akkor HI iért lenne kétséges,
hogy a szükséges eszközöket is
kivétel nélkül ruindenkinek ren
delkezésére bocsátja" A vitában
résztvevők túlnyomó többsége
meg is van győződve arról, hogy
Isten a meg nem keresztelt
gyermekekkel sem tesz kivételt.
Csupán az titok hangsú-
lyozzák egyesek ,hogy Illi
módon gondoskodik Isten az ő
számukra szükséges eszközök
ről, olyan titok, amely csak az
örökkévalóságban nyílhat nw/!,'
előttünk. Magil Dri nkwater
azonban derülátóbb náluk: sze
r inte a teológia már ebbe a ti
tokba is behatolt, amióta azt
tanítja, hogy az ártatlan betle
hemi kisdedek a "vérkereszt
ség" útjún ignzu ltak meg, hol
ott nyi lvánvu ló. hogy részük
ről semmiféle érdemszerző sze
mélyes cselekedet sem forogha
tott fenn.

Mindenesetre rendkivül I'igye
lemreméltó, hogy azok, akik Illa
foglalkoznak a kérdéssel, sz.inte
miridannvian idegenkednek at
tól az eddig általánosan hirde
tett teológiai nézettől, hogy a
meg Hem keresztelt gyermekek
nem juthatnak hozzú az üriik
boldog'sághoz. S ez az idegen
kedés -- Drinkwa ter szer-í lit .~
meg is érthető. Ne feledjük
ugyanis, hogy az említett nézet
még a középkorban keletkezett.
amikor a földrajzi látóhatár
szűkössége miatt a teológ-usok
nak sejtelruük sem lehetett ar
ról, bogy abb 'ln az esetben, ha
nézetük megállja a he.lyét, a
gyermekeknek kerekell HO %-a
vesztené el üdvösségét. Meet ha
sejtik - mondja Dri nkwater ~-,

akkor bizonyára elgondolkodtak
volna azon. hogy miként hoz
hatják összhangba ezt a hatal
mas ará nvt Istennek m indenki-

re kiterjedő üdvözítő akaratá
val. Az ő állásfoglalásuk tehát
nem elégséges, sőt hiányos
mcgf'ontolásokon nyugszik, rui
ért is nézetük belső valószín ú
ségét rnéltán vehetjük tagadás
ba. A vita során is történt
ugyan hivatkozás arra, hogy
nemcsak gyermekek, de felnőt

tek is voltak már millió és mil
liárd számban II földön, akik
nem részesültek a megváltás
gyümölcseiből, érvnek azonban
<'z semmiképen sem érv- je
leuti ki Drinkwater -, mert
e ls ik lik egy döntő különbség fö
lött. Afölött. nevezetesen, hogy
amig a felnőttek, bármilyen
hithez tartozzanak, a mi taní
tásunk szer-int is mindannyian
üdvözülhetnek, ha követik a
lelkiismeretük szavát - a lelki
ismeretre hallgatás ugyanis tu
dnttalanul tartalmazza a ke
resztség vágyát ,addig a
gyermekek előtt - éppen, mert
gyermekek - zárva maradna
az iulvözülésnek ez a lehetősé

ge is. Ük volnának t-ehát az
egyedüli ek az emberek kőzött,

akik a legcsekélyebb személyes
vétek nélkül rekednének kivül
az örök boldogságon.
. Azt senki sem vonja és nem
IS vouhatja kétségbe, hogy az
iidvösséghez 11 vízkeresztség a
szabályos kapu. Kivételként
azonball 11 vágykeresztséget és
a vérkeresztséget is felismerte
az egyhúz. 8 Cajetan, a XVI.
század elejének talán legna
gyobb hittudósa, megpendítette
múr annak a lehetőségét is,
hogy azokat a gyermekeket,
akik keresztség nélkül halnak
1I1eg', noha szűleik meg akarták
őket kereszteltetni, aszülőknek
csu pún ez a vágya is "láthatat
lanul megkereszteli". A tridenti
zsinat nem itélte el ezt a né
zetet: csak amikor a dömés
Soto perbe szállt vele, töröltet-
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te V. Pius a vonatkozó részt
Cadetan munkájából. De ha
eszerint komoly gondolkodók is
lehetőnek tartották, hogy II szü
lők helyettesítően lépnek közbe
gyermekeikért - írja Drink
water -, akkor nem ennek a
gondolatnak nagyon jelentős el
mélyítését fedezhetjük-e fel ab
ban - esetleg az egyháznak,
mint Krisztus misztikus testé
nek jobb és érettebb megértése
kapcsán -, hogy Boudes azt a
lehetőséget mórIegel i, vajjon
maga az egyház nem jár-e he
lyettesítően közbe az üdvösség
ből személyes vétek nélkül ki
zárt gyermekekért ?

Igaz, a másik oldal azt hozza
fel ez ellen, hogy általános és
önműködő megigazulás nincsen:
vagy az kell hozzá, hog-y az em
bert személvesen megkeresztel
ték légyen, vagy meg ken len
nie az egyénben személy szer-int
legalább a vágynak, ha kimon
datlanul is, a keresztség után,
avagy, mint II betlehemi kis
dedeknek, személy szerint kell
meghalnia Krisztusért, Ha már
most az egyház - hangzik to
vább az ellenérvelés -- a ke
reszteletlen gyermekek helyet
testtésében járna el, ezt csak ál
talánosságban cselekedhetné,
mer t ef,,'Yszeriíen képtelensóg,
hogy mindenegyes iD'ermekért
letegye II keresztségi fogadal
mat; az ilyen általános fogadal
mat pedig csak akkor tekint
hetnők elégségesnek, ha teljesen
új értelmet adnánk a kereszt
ségi fogadalomnak, olyan értel
met, amely beleütközik a ha
gyományba s így meg sem en
gedhető, Drinkwater azonban
- s ezt már az Orbis Cath cli
cus mondia - okkal feleli er
re, hogy merőben ön kényes az
a heállítás, mintha az llgyház
valami névtelen tömegnek te
kintené a kereszteletlen gyerme-
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keket, mert hiszen Isten egyen
ként és nevükön szól í tju őket.

De tovább rnenve, a hagyomány
is, amelyre hivatkoznak, meg
lehetősen kérdéses ebben a
tárgvkőrben, Bizonyos, hogy ál
talában mindig azt beszélték és
írták, hogy II meg nem keresz
telt gyermekek ki vannak re
kesztve az üdvösségből, Drink
water szer-int azonban nem köz
vetlen kinvilatkoztatási hagyo
mánuval állunk itt szemben,
hanem tisztán értelmi következ
tetéssel, amely lényegében így
fest: "Aki az eredeti bűnben
hal még, nem juthat a mennvek
országába: ezek II gyermekek
az eredeti bűnben halnak meg;
nem juthatnak tehát a mennyek
országába." Az első tétel - mu
tat rá Drinkwater - a kinyi
latkoztatásból való s így rend
ben is van. A második tételt
azonban nern érezhetjük más
nak. mint elsietett itéletnek.
Gondoljuk csak meg, ha eg-y
köz ismro-t bííniiző vissznutasít.ia
II haldoklók szeutségeij s nélkü
Iül; hal meg, vajjon joggal ál
líthatjuk-p rói a, hozv ezekután
elkárhozott.l Semmiképen sem.
Levfeljebb annyit mondhatunk,
hogy a látszat emellett szól. A
kereszteletlen gyermekek eseté
hen is legfeljebb odáig mehet
ue n .,hagyomúnyhü" állás í'orr
lalú.s, hogy ezeknek a sorsát ic;
Isten könvörületesséaére kell
bíznunlr, mert hiszen olyan ál
l ításra, hogy ezek a gyermekek
11 bűn állu]lotáhan léIltek be az
örökkévalósáaba. semmi. de
senuni sem jogosít fel ininket.

Ehhez a ponthoz knpcsolódik
a vitának arról való tanúskoda
Ra is, hogy II gyermekek szol i
daritását ll, második Adámmal.
vagyis Krisztussal magától él'
tetődőllek találja mindenki.
Vannak azonban, akik tagadják
azt a jelentőséget, amelvej e1>-



ben a vonatkozásban Bondes
tulajdonít neki. Tagadják az
zal a már felhozott megokolás
.sal, hogy ez a szolidaritás csak
személyes cselekedet és nem az
egyház g-lobális fogadalma út
ján válhatik valóság-gá. Sze
rintük ez kitűnik mind a szent
Írásból, mind az egyhúz tanítá
súból, amely a vágykeresztsé/!
nek más formáját, mint a2J üd
v(isség-re való egyéni vásryódást,
soha "nem vette tekintetbe". De
érv-« az, hogy nem vette tekin
tetbej - kérdi Drinkwater. Sze
r inte nem, merj hiszen a dog
matörténet tanúsítja, hogy az
egyhá? sok m indent felfedezett,
amit a korábbi idők "nem vet
tek tekintetbe".

Itt tér ki azután Driúkwater
arra a nézetre, hogya kereszte
letlen gyermekek számára kü
lö n hely van a túlvilágon, s
megjegyzi, hogy némelyek ezt
egyen ese n hittételnek tűntetik

fel. Ez a hely lenne az a bizo
nyos "limbus puernrum". amely
lyel kapcsolatban sok teológus
érvelt már akként, hogy mi
után létezik ilyen hely, 'nyilván
nem állhat üresen. Létezésére
vonatkozóan pedig idézték a
második lyoni zsinatot és XXII.
.Iános pápát. Ez a pápa azon
han, aki a Iimbust a pokol
i'~lyhébb büntefésű részeként je
lölte meg, lakóiról csupún any
nyit mondott, hogy azok kerül
nek oda, akik az eredeti bűn

állapotában haltak meg. A kér
dés viszont, amelyet ma vita
tunk - emeli ki Drinkwater 
egyáltalán nem a limbus, ha
nem éppen az a körülmény,
hogy ezek a meg nem keresztelt
gyermekek valóban az eredeti
hűn állapotában vannak-e s nem
szabadultak-e attól egy "látha
tatlan keresztség" útján ~ Sze
repelt a limbus a jansen izmus
tiirténetébcn is. A janscnisták

a pelagiánus gondolkodás ter
mékének mondották és tagadták
a limbust, Szerintük a keresz
teletlen gyermekek, noha csu
pán az eredeti bűn terheli őket;

az elkúrhozottak sorsában osz
toznak és a pokolban a helyük.
Ezt a nézetet VI. Pius mint
"téveset" vissxautasf totta, Bár
hogy értelmezzük is a további
akban ennek a púpának a lim
busra vonatkozó tanítását - ír
ja Drinkwater -, kétségtelenül
kiviláglik belőle, hogy az egy
ház enyhébben gondolkodik a

. kereszteletlen gyermekek sorsá
ról, m int a jansenisták. F~rdekes
különben, hogy a limbus szó
szólói is újabban már a "termé
szetes boldogság" állapotának
tekintik ezt a helyet, míg régeb
ben kifejezetten büntetésnek
fogták "fel, ha esekélvebbnek is
a pokolbelinél.

Sokan utaltak a vitában arra,
hogy az egyház nem hajlandó
eltemetni a kereszteletlen gyer
mekeket, még akkor sem, ha ke
resztények a szüleik. Ez nyil
vánvalóan liturgikus hagyo
mány - mondották -, a litur
gikus hagyományt pedig olyhá
kell venni, mint hithagvományt:
"lex orandi lex credendi".
Drinkwater ezzel szemben ah
hoz a másik oldalhoz csatlako
zik, amely ebben a tekintetben
is fenntartással él. Minden
tárgyismeret arra vall ugyan
is, hogy itt nem annyira li tur
gikus hagyománnyal, mint in
kább morálteológdai ösztönzé
sekkel és egyházjogi rendelke
zésekkel van dolgunk, ezek pedig
olyan mozzanatok, amelyek nem
f'or rásai, hanem csupán követ
kezményei a dogmatikusole ta
nításának. Ez a liturgikus ha
gyomány tehát nem bizonyít
semmit. Egyébként pedig
hangsúlyozza Drinkwater - sen
ki sem állítja azt, hogv a ke-
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reszteletlen gyermekek üdvözü
lése bizonyos. Bármilyen való
színűnek lássék is, ez csupán
egyike a lehetőségeknek. Egé
szen természetes viszont, hogy
az egyház a szentség'i gyakor
latban mindig a bizonyosság
hoz tartja magát. ]<~zért is sür
geti ~s fogja sürgetni a jövő

ben IS az újszülöttek mielőbbi

megkeresztelését.
Fölöttébb meg kell azonban

fontolnunk - folytatja Dr-ink
water - a következőket is: Ha
e magzatok és gyermekek oly
gyakran nyugtalankodó és a
kétségek miatt szenvedő szüle
inek egészen jó és kifogásta-,
lan teológiai érvek alapján meg
adhatjuk a reménységet, akkor
egyáltalán megállhatja-e a he
lyét és helyénvaló-e felhozni
ellenérvként a vízkeresztség
szükségességé t? Hihetjük-e vaj
jon, hogy Krisztus Urunk azért
rendelte el a keresztséget, hogy
szaporítsa vele az ember aggo
dalmain Igen - fűzi tovább
immár il? Orbis Catholicus
Drinkwater gondolatait - fel
vethetjük és fel is kell vetnünk
n kérdést: "Mi a különbség a
valóságban aközött, ha feltesz
szük, hogy a kereszteletlen gyer
mekek személyes vétkük nélkül
.de f'acto' ki vannak zárva az üd
vözülés lehetőségéből, és akö
zött, ha azt a megdöbbentő ki
jelentést tesszük, hogy ugyanaz
az Úr ;Jézus zárta ki őket eb
ből, aki azért halt meg, hogy
eltörölje mindenkinek bűneitI
Az, hogy mi különbséget te
szünk negatív és pozitív eleve
elrendelés között, valóban az
utolsó szó lenne ebben a kér
déabenI Azok, akik a vitában
a szigorúbb álláspontot képvi
selték, a másik oldalnak érzel
gősséget hánytak II szemére.
Ennek a szemrehányásnak azon
ban szerint iink pontosan annyi
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értéke van, miutha a másik ol
dal azt felelte volna erre, hogy
nem-érzelgős ellenfeleik bizo
nyára nem sírtak volna Lázár
sírjánál".

Mint várható volt, a vitába
belekerült a teológusok "con
sensusának", "egyetértésének"
problémája is. Köztudomású
ugyanis, hogy a kereszteletlen
gyermekek ügyében messzeme
nő egyetértés alakult ki a teoló
gusok közőtt, Nagyobb súlyt a
legutóbbi időkig csupán három
teológus ellentétes véleménye
kapott. Ezek: Caietan, Klee és
éppen Boudes. A teológusok
egybehangzó nézetét azonban,
in int II va.tiká ni zsinat kimon
dotta, csuk akkor szabad "az
egyház tanításának" tekinteni
-- állapítja meg Drinkwater -,
ha ez az egyetértés arra vonat
kozóan áll fenn, hogy valamely
meghatározott tétel kifejezet
ten, vagy bennfoglaltan kinyi
latkoztatott igazság. S idézi
Drinkwatur Van Noort elismert
ruűvéből: "A tisztán vélemény
(opinio) akkor sem kötelez, ha
általános ... A teológusok egyet
értő véleménye csak akkor kö
telez, ha annak tartalma oly
szorosan függ össze a kínvilat
koztatással, hogy a hit vagy a
vallás veszélyeztetése nélkül
kérdésessé nem tehető." Már pe
dig ettől - jelenti ki Drink
water -, ami a kereszteletlen
gyermekek sorsát illeti, ugyan
csak messze van a teológusok
egyetértő véleménye. Amennyj
bell pozitív forrásokra támasz
kodik ez a vélemény, elsősor
ban az említett jansenista tétel
elítélése az, s még régebbről

Szent 'I'amúsnak az a tanítása,
hogy a meg nem keresztelt
gyermekek "nem szenvednek az
örök boldogság elvesztése' miatt,
miután soha nem voltak abban
a helyzetben, hogyelérjék azt".



Valóhun Illerészség vol ua azt ál
lítani jegyzi meg Dr'ink
water --, hogy ez a teológiai
ala II különösebben teherbíró
lenne.

A vita mindeddijr azt a be
nyomást kelti --- zárja beszámo
lújM az Orbi« Uath olicus ,
m i n thu a vélernénvkülönbséaek
hizonyos mértékben csak kiéle
ziídtpk vo lua. FJgyik oldalra tö
mörülnek a hűvös teológusok,
akik (,rzeIrnessérret nem tűrő

inódon itólkeznek iróusztaluk
mellől a kereszteletlen gyerme
kek föliitt, urásik ohlulou felso
rakoznak a lelkinásztori gya
korlat ha.n IS benueélő napok,
akik hzáll1úru ez a kt-rrlés tőhbot
jelent, m int tú rgyut tudomá
\I vos értekezésekre. Tulá n érde
!];es ideveu nem, hogy egy derék
ír pléhvllos, aki maga i,; részt
vett a vi tú luiu, azóta azonban
az életből elköltözött, ct Drink
waterl1l'z juttatot! feljegyzl>s
hzel'inj- ezeket mondot.ta a halá
10;; ú,!o'ún: ..Vúria tok csak, ha
a iuen Jly"k he él'kezem, vödröt
és vizet kérek Szell t Pétertől s
nyomhan uek i i'ogok , hogy m iud
Illee:ker!'s:~tel.ielll pzd:f't rt gyer
Illi'kpket." F~gy músik hozílú
szúló pedig, ugyancsn k plébános,
kissé darabos fejtegetéseit így
l'c.if'zí be: "IstrJl azt (~selrkszi,

nm it akar, s nem kéts(~ges, hogy
u.iudaz helyes, amit r-selekszi k.
Ám, az sem vitás, hogy Ö volt,
aki belénk öntötte a jOg'OImak
Ól' móltánvosnak érzetét. Ezért
moridhutta Abrahám büntetlenül
i;;: ('rnak: ,F.z ue m az a mód ,
ahosrv a fiiId hírúj;, igazsilgot
gyakorol.' Ha tehút vall egy út
auuuk megmutatására, hogy Is
ten ebben a kérdésbrn is nem
('~ak ig'uzságos, rle akként igaz
ság'os. hogy azt mi be is lát
hat juk, akkor m iót-t ne reinény
kednénk abhau, hogy it teoló
,L;'Wo'ok fp] is f'erlezik ('Z t az u tn t

és hogy az egyház majd jóvú
hagyásával szentesíti azt?"

Aki az Orbis Catholicu.'! be
számolóját írta, maga is a most
kibontakozó új felfogást képvi
sel i. S ennek ad hangot. immár
nern vitázó formában, Franz S.
Kriisbacher is, aki a módsze
res teológiai megalapozásr-a is
kísérletet tesz, Erről azon b.in
legkii'/,elehll,

Azzn l adták kezembe a- Zcü
schrift des Vereines Deuisoner
l nuenleure úprilisi számát, hogy
valami izgalmas írást találok
benne. Kissé gyanakodva nvú l
tam hozz», mert a címlap vas
Ül g' betűkkel hirdette, hogv em
1(~k87,úllI CíI a "portechnikai szak
'bizottság" nezvedszázados ju hi
leumára, S valóban, a terjede l
mcsebb kőzlemények mind r.
porról szóltak: robbanó ipari
norukrúl, iiIedékkőzetek poráról.
g-a!Jollamalmok porűról, s fe]
sem tudná.m sorolni a rengetp~

Jlorrl'II',,(~get, amikről UI-ZOI'Y

se.ite huem 8pm volt, de a mi!-.
bevullom, ez ut án sem fogbd
kozt atnu k. Ellenben igenis llh;,"'
akadt a szeinem a kozmikus no
JOU, il sokat mnlegetett "esi IIau.'
porou", amely uyi lváu nem il

mérui;ki ismeretok fejlesztés,',
haue m csupán a n{'Hwt alapos
"úgú teljesség okúból került it

riildi porok mel lé, helyesebbc-u
föl,;, S a róla szóló tanulmányt.
III ik{'ll t lIlogjósoltúk, izgalma»
nak is, meg hasznosnak is tai:d
tam, Sz{'rzőjP Paseual Jorda«,
LL neves hamburgi egyetemi ta
nár, aki remekül érzékelteti eik
kébeu u világtérség mai 1lH1o
mánvos szeml életét is.

:\lpgtudjuk így mi ndenekelőtt.
hogy HZ ürbeu levő kozrn ikus
anyag' csak részben törnörü It
«sil lrurokkú: legalább a fele az
u. u. "sötét-tömegekben" gÚíI 0'-



por formájában oszlik szét.
Ezek a sötét-tömegek legszem
betűnőbben a különböző sp irál
ködökben lépnek elő. Jordan
megjegyzi: a "spirálköd" elne
vezés abból keletkezett, hogy
ezeknek a képződ ménveknek
egyes formacsoportjai kifejezet
ten spirú.Iisok. Vannak azon
han formák, így az u. n. el li p
tikus kődck, amelyeknél a spi
rálkarok teljesen hiányzanak.
Hiányzanak tehát azok a vilá
gos csillagtipusok, amelyek a
tulajdonképpeni spirálködöknél
-éppen a karokat alkotják. Mint
hogya "spirálköd" elnevezés így
nem egészen találó, gyakran
nevezték egyszerűen "ködnek"
is a tejútszerű kozrnikus kép
ződménveket.Ez azonban hátrá
nyosnak bizonyult, mert sok
képződményt a mi Tejútunkon
belűl is "ködnek" hívunk, és pe
dig a Tejút sötét-tömezeinek
azokat a darabjait, amelyeket a
szomszédos csillagok fénye hoz
ragyogásba. Spirálköd tehát
annyi, mint tejút s valameny
nyi a mi saját Tejútunkhoz ha
sonló s vele rokon képződmény.

Nyersen úgy jellemezhetnök a
világmindenséget, hogy mérhe
tetlen térség az. amelyben
számtalan tejút szóródik el. A
mi 'I'ejútunlr, mint ismeretes,
hatalmas csiflazrendszer. Enilek
belsejében ülünk mi Napunk
kal együtt, de semmiképen sem
a közepében. A csillagok szá
ma ehben a rendszerben mir.t
egy 100 mill'iárd s az egyes csil
lagok tömege kevés kivétellel
megfelel a Napénak; fénY21'e
jük már nagyon küliinhözö: át
lag 1/50-e a Napénak. de van
nak igen fényes csillagok i s,
amelyeknek fényereje tizezer
sze r, sőt százezerszer nagyobb,
mint a Napé. Ennek w'. ór-iási
«<illagfelhőnek alakját a köze
nén kiduzzadó diszkoszhoz ha-
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sonIíthatjuk, amelynek átmérő
je 100.000 fényév, -vastagsága
20.000 fényév. (Egy fényév tud
valevően az- a távolság, amelyet
a fény egy év alatt fut meg,
kereken 9 és fél billió kiloiné-.
ter!) Mindezek a megáJlapltá-'
sok persze hosszú kutatások és
számítások eredményei, amelyek
közül a legújabbak éppen a
Tejútunk spirál-alakjára vonat
kozuak,

A Mount Wilson és a Mount
Palomar csillagdáinak műsze

rei, arnelvek a mai technikai
kor valóságos csodái, egy- és
kétmilliárd fényévnyi hatótú
volsázukkal olyan térséget tár
tak a megf igvelés elé, amely
ben kereken egy milliárd ellip
tikus és suir.rlkűlot taiá1u::k
Ezek nagyjában aZOIlOS modon
oszlanak meg az ürben, helyen
ként azonban kissé sűrűbben

fekszenek. ahogy nevezik: köd
fészkekben, vagy körlrakások
ban. Baade német esi'llaaásznak,
aki már negyed"zázadu. Ka li
forniában dolgozik, nemrégiben
feltünt, hogy vannak ködí'ész
kek, amelyekben az egyes kö
dök nem mutatnak semmiféle
sötét-tömeget és spirúlkar.iaik
sincsenek, holott egyéb szerke
zeti sa.iútoseásraik miatt mind
a kettőt tartalmazniok kellene.
Ez megerősítette Baadénak azt
a régebbi gondolatát. hogy a
snirúlknrokat alkotó igen vilá
gos csillagok csak azokban a
tejútakban lépnek fel, amelyek
ben jelentős mennviségű sölel
tömeg halmozódott össze. Igen,
de miért nincsenek sötét-törne
gek a szóbanforsró ködfészkek
egyes ködeiben1

Baade és Spitzer közösen dol
gozott ki erre elméletet. Abból
indultak ki, hogy a spir-álkö
dők egymástól való oldaltavol
ságai aránylag csekélyek. ha
figyelembe vesszük átméro.iű



ket. Mondhatrri, összezsuf'olod
nak a térben, nem úgy, mint
a csillagok, amelyek a mi '1. ej
útunkban is oly ritkán vannak
elszórva. hogy a leg-közelebbi
két csillag- közt is cg-y vagy több
fényévnyi távolság marad, nol
ott az egyes csillagok tömegei
nek sugara nagyon kivételesen
éri el az, egy "fényórát", s job
bára csak egy "fénymásodpel'
cet" tesz. A ködfészkekben az
után oly nagy már a tor-lódás,
hogyaködök, amelyek mind
egyikének saját mozzása van,
nem egyszer összeütköznek. "\
kérdéses fészkek ködei közül az
utolsó 3 milliárd évben legalább
egy ilyen összeütközésen mát
valamennyi átment. A viszOIlY
lag nagy sebesség - kereken
1000 kilométer másodpercenként
- miatt a csillagok a találko
zás ideje alatt csak kevéssé be
folyásolják egymást, a sötét-ti-
megek azonban - ezek az óri
ási térre kiterjedt egészen rit
ka. gáz- és közberakódott por
tömegek - egymásba csapód
nak és vad förgetegben szórúu
nak ki a világürbe, Vagyis a
spir-álködök találkozása azzal
jár, hogy kölcsönösen megtisz
tulnak a g-áztól és a portól.

Az érdekes elméletet - írja
.Jorrlan csodálatos módon
alátámasztotta legutóbb a rádió
asztronómia," Több mint száz
ob-an "pontforrúst" állapítottak
meg a világűrben, amelyek rö
vidhullámú sug-arakat küldenek
szét. Ugy látszik azonban, hogy
azok az objektumok, amelyeket
a rádió-asztronómia ismertet
meg velünk, túlnyomórészt hoz
záférhetetlenek a távcső számá
ra, mert a sugárzások forrásai
közül csak izen keveset tudtak
még optikailag is azonosítani.

* Ezzel az új tudománnyul már fog-Ial
keztam a Yigilia 1952 decemberi számá
han.

Baadénak mindenesetre sikerült
egy ilyen azonosítás, amivel
egyben azt is bebizonyította,
hogy két köd éppen most ke
resztezi egymást, és pedig a
Hattyú csillagképben. Az ősz

szecsapódás folytán ionizált
gáztömegek az elméletileg meg
kívánt iutenzitású rövidhullá
mokat árasztják s így a két köd
a rövidhullámú zörejek erős for
rása lett. Valószínű egyébként,
hogy egy másik, bár gyengébb
forrást - a Perseusban - szin
tén két egymást keresztező spi
rúlköd hozott létre.

Azt a tényt, hogy a világos
fehér és kék csillagok - szak
nyelven az "I. népségbe" tarto
zók - csak a sötét-tömegeken
belül ragyognak fel, szükség
szerűen kiinduló pontnak kell
vennünk annak a szerepnek
tisztázásához, amelyet a por- és
gáztőmegek visznek a mínden
ség fejlődéstörténeteben. Kant
és Laplace óta végtelenül sokat
elmélkedtek erről - mondja
Jordan ,ma már azonban
'nemcsak sejtésekkel és feltevé
sekkel. hanem tapasztalatilag
igazolt tudással is rendelke
zünk.

A kozmikus gáz !ls kozrnikus
por vizsgálatánál olsösorba.i a
mi Tejútunk sötét-Iomcgei .i~n
nek szóba. Ezeket helvenként
meg-világít.ia a közeli eaillagok
fénye. A fényt ugyanis a por
visszaveri s ez razvorrásru ger
jeszti a gázt. Az Orion-köd kü
lőnösen ismert példája ennek.
Az atomfizika biztos alapot.
nyujt annak a bonyolult folya-

"lnatnak megértésére, ameh-cn
keresztül' a csillagfény ragyo
góvá teszi a gázfelhőket, nrin
denekelőtt azáltal, hogy az ibo
Ivántúli csillagfény látható ImI
lámhosszúságra alakul át. A
hidrogén mellett, amely a 11:07
mikus anyag f őtörneg'ét teszi
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más elemeknek is szerepük vall
ebben', jóllehet a hélium kivéte
lével egészen csekély a rnennyi
ségűk, viszonyítva a hidrogé
néhez. Mindezek a világító gáz
ködökre vonatkozó vizsgálatok
azonban nagyon keveset árul
nak el a kozmikus porról, ini
u tán csak az u. n. "reflexIós
ködöknél" vehetjük számba a
por f'éuvhatásaif A mi Tejútun
kon belül a por jelenlétére, tér
beli elhelyezkedésére és fizikai
t.ulajdonságuira föleg a messzo
mögötte Iekvő csillagok fényé
re gyakorolt befolyásból követ
keztethetünk, olyan esetekben,
amikor' ennek a fénynek egye
nes útja hosszú távolságon át
eZ,Cll a porou halad keresztül.
A fény elnyelése következtében
ugyanis árnyék borul a porfel
hökre, amely árnyék hosszú út
esetében teljes sötétséggé válha
tik. A hozzánk jutó fény ilyen
gyengitése mellett azonban rend
szerint meg is vörösiti a por a
m ögöttes csillagok fényét s ell
nek a vönösítésnek fokát meg
i" mérhetjük, ha pontosan is
merjük a kérdéses csillagok ti
pusát, vagyis tudjuk, bogy a
por befolyása nélkül milyen
szműnek kellene lennie a fény
nek. Már ezek az adatok is tá
jékoztatnak a Tejútunkban levő

per egyik legfontosabb fizikai
tu lajdonságáról, nevezetesen a
szemesék nagyságáról. Egyes
esetekben, mint a híres "Szén
z"'úknál", a, porszemesének na
gyobbnak kell lennie, minj :\
fény hullámhossza, mert sem
mi f'énvszór ást sem észlelünk,
csupán a f6ny elnvelését, Alta
lában azonban a fény vörösö
dése azt mutatia, hogy túlrivo
mórószt igen kicsiny szemesék
r-öt van szó. Számítások szer-int
az átrnérőiük eg-y százezred cen
timéter lehet. Legújabban me g
állapították aporfelhökön át-
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haladó csillagfény gyenge polu
r izúeió.iút is, ami arról tanús
kodik, hogyaporszemcsék múg
neses mezőben helyezkednek cl.
A kutatások most ebben az
irányban is folynak.

Amit eddig mondottunk, már
jó részét tartalmazza annak,
amit közvetlen tapasztalásból
tudunk a tejúti portömegekről.

Ezen túlmenően több holland
osillairász, Van Oort és KTa
meri; vezetésével, értékes elmé
leti kutatásokkal járult hozzá
a tudományos megismeréshez.
Tulajdonképeni céljuk annak
megértetése volt, hogy gáz és
por sűrűsödéséből miként kén
zödhetnek vég iil is csillagok,
mert hogy ez a Fejlődés teny
leges menete-- jelouti ki Jor
dan --, azt a legtöbb .'sillagász
bizonyosra veszi. ti III aga --- fil
zi hozzá .Iordan - kételkedik
ebben és a csillaglik keletkezé
sének eg'észen mús lehetőségeit

mér-legul i. A teljes pártutlansáz
irányítja azonban, .uuikor ösz
szef'ogla.lj» azt, ami cddig iga
zoltnak tekinthető.

A 'l'ejút térségének hőmér-sék

lete és az ismert siieúsógek mel
lett csak a hidrogén, a hélium
és a neon marad meg teljesen
gázforrnában. míg a többi ele
mek hajlanak arra. hogy szi
lárddá fagy janak. Azok az ato
mok és molekulák azutáu, ame
lyek egy-egy ilveu szilárd te ..
tecskéhe ütköznek, rátapadnak
arra és megnagyítják feltéve
természetesen, hogy nem hidro
gén-, hélium-, vagy neonuto
mok, Miután a hidrog óu és a hé
lium után szén, oxigén és nit
rogén van a legnag-yobb meny
nyiségben, főleg ezek az elemek
alkotják a szilárd testecskék
anyagát, többnyire hidrogénnel
veg-yülve, Ebből az következnék,
hogy idővel el kellene tűnnie cl
világ-űrból minden gáznak,



amely sailárduláara képes. Hogy
mégsem ez történik, annak oka
nyilvánvalóan az, hogy a por
felhők keresztezésekor kis ,'h)·
besség is elegendő az összeütkö
ző szemesék elpárolog-tatására.

Kétségkívül nagy Iontossáa»
van Baade ama megállapításá
nak, hogy a világos fehér és
kék csillagok csak ott lépilek
fel, ahol sötét-tömegek is van
nak. Ez ugyanis amellett látszik
szólni, hogy ezek a csillagok
u.ionnan és valóban a tömeg
anyagból születtek, minthozv
.ielenlezí óriási fényerősségük

kel nem létezhetnek túlhosszú
idő óta. Nyomós okok viszont
aligha engednek kétséget abban
a tekintetben - írja J ordan-,
hogy a spirálkaroknak ezek a
világ-os csillagai legalább is je
Ientős részben csupán "megfia
talodáson" mentek át a sötét
tömegben. Ezt úgy kell felf'oz
nunk, hogy nem különösebb fé
nyességű csillagok, amelyek "u
ját mozg'ásuk folytán belefut
nak az ilyen felhőkbe, anyagót
vonzanak magukhoz" mondhat
ni: felhízlalják magukat gázzal
€s porral s ilyen módon új
"üzernanyagot" szereznek ragyo
gásukhoz. Csak miután annyira
te lítődtek, hogy fényerősségük

a maximumra emelkedett, gá
tolja meg a sugárnvomás a to
vábbi gyüjtést. Egészen bizo
nyos, hogy ennek a megfiata
lodási folyamatnak, amelyet
sok tapasztalati tény támaszt
alá, jelentős szerepe van a m in
denség életében, de hogy mek
kora, azt a további kutatásnak
kell felderítenie. Nem tudjuk
azt sem, hogyaspirálkarok
összes csillagai megfiatalodott
csillagok-e, vagy vannak köz
tük újonnan keletkezett csilla
gok is. Ha az tűnnék ki, hogy
a sötét-tömegek csak a csilla
gok megfiatalodásához járulnak

hozzá, akkor a por szerepe lé
nyegesen esőkkenne a minden
ség életében, mert ilyen meg
fiatalodás a tiszta gázfelhőkben
is végbe mehet. Viszont ha bi
zonyítást nyer, hogy igazi cs il
lag'születés történik a sötét-tö
megből, akkor a kozmikus por
az első fokát fogja jelenteni
annak a fejlődésnek, amely a
gáznemű ősanyagtól a csillagok
és csillagrendszerek felé visz.

Ilyen kőrülmények között na
gyonis megérthetjük, hogy mek
kora figyelmet keltett a leg
utóbb Ambarzumian szovjet
orosz esí llagász, aki tapasztalati
érveket sorakoztatott fel amel
lett, hogy ma id vannak kelet
kezőben új csillagok. Egy el-let
re vonatkozóan - egyi5 csil
lagból álló csoport a Perseus
ban .Tordan is elismeri:
egyes mozzanatok valóban azt
mutatják, hogy nem csupán
inegfiatalodásról, de új csillag
alakulásról van SZ,J.

Függetlenül ezektő] a me,,'>ze-·
tekintő kérdésektől v-> fejezi be
.Jordan -- a kozruikus por dön
tő jelentőségli számunkra, em
berek számára. mert neki kö
szönhetők létezésünk anyagi fel
tételei. Az ugyanis kétségtelen,
hogy legalább i" ft bolygórend
szer s benne Földünk a gáz és
por összezsuf'olódásából szárma
zik. A nagy bolygók vegyi ösz
szetétele ma is eléggé pontosan
ugyanaz, mint a kozmikus poré,
A kis bolygóknál csak azért
más a helyzet, mert az eredeti
leg ott is vegyileg kötött hidro
gén, csekély maradványoktól
eltekintve, valami módon felsza
badult és a- hidrogénnek azzal
a jóval nagyobb mennyiségével
együtt. amely sohasem volt ve
gyileg megkötve, a világ-ürbe
távozott. Erre vonatkozóan
azo liban még sok részletkérdés
vár tisztázásra.
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A KIS ÚT
Leánykoromban mély vallásos életet éltem. Lelki haladásom

volt a legfőbb problémám. Örákat töltöttem imában, elmélkedésben.
és a legkeményebb önmegtagadásokat választottam. Mégsem let
tem- apáca, hanem férjhez meniem. Seerettem és szetetem. az ura
mat. Azt azonban látnom kell, hogy most távolabb vagyok az
Ú ristenlől. Néo» gyermekem van. Hajnaltól éjfélig helyt kell
állnom imeüettük; Édesanyám is nálunk van és bizony beteg,
ezért úgy érzem, nem fogadhatom el férjemtől, hogy ha már
anyámat tartja, még valami segítséget is fogadjon mellém, Ha
este hazajön, szereinélc számám, derűs, csendes órákat biztosita
ni; azt előre meg kell dolgoznom napközben, igazán nem érek rá~

hogy órákat imádkozzam és ami az önmegtagadásokrIt illeti, szé
gyele1n magam, de őszíntén szólva még csak nem i~ gondolok
rá, hogy valami önmegtagadást gyakoroljak ....

Milyen jó, hogy még lányko- gyon jól van. Csak egyetlen egy
rában ilyen szép lelket imádko- ne volna; hogy ezért Iatentől

zott és elmélkedett ki magának, távol érzi magát. Isten küldte
meg hogy- önként vállalt ön- a f~rjét, Isten küldi a gyerme
megtagadásaival az Úristen ke- keket, Isten küldi édesanyjának
gyeimének befogadására ilyen a betegséget, amikor őket szol
alkalmassá tette magát... Lám, gáJja, Isten akaratát szolg álja,
mégcsak nem is tudja, milyen Ha édesanyjához kedves, kész
helyesen, és igazán az Úristen séges derűs és így megkönnyí
útján jár. Talán nem is szabadna ti szenvedéseit és nem érezteti
megzavarni ezt az őszinte alá- vele az így keletkező munka
zatosságot, de egy-két dolgot többlet terhét, - ha gyermeke
mégis korrigálni kell és azért inek derűs, növesztő-fe.ilesztő

tudatossá kell tenni az egészet. gyermekkort biztosít és nem so-
Imádkozni és elmélkedni nem pánkodik Istennek minden új

hogy órák hosszat kell, de min- kis teremtményének érkezése
dig és állandóan. Ezt lehet mun- kor, hanem ölelő két karjával
kaközben Ül, röpimákkal imasó- vonja szivéhez, - ha az urá
hajokkal. Amikor keresztet raj- nak szép, kényelmes, derűs,meg
zol kisbabája grizpépje fölé, Is- nyugtató otthont tud csinálni-
tentől kér áldást a gyermek ó, ide nem kell más, csak cso
egészségére, amikor tiszta in- korba foglalni a virágokat és
geeskét ad rá, lelkének tisztasá- Isten oltárára tenni. Egy gon
gát kéri Istentől, amikor piros; dolattal reggel, egy gondolattal
álomittas, arcát látja, megköszö- este, egy gondolattal, amikor
ni Istennek ezt a szép kis em- baj van, egy gondolattal, ba
berbimbót.. . ima lehet itt az öröm van, egy gondolattal, ha
egész élet, anélkül, hogy egy kellemetlen vendég jön, egy gon
percre is elvonuljon a családjá- dolattal, ha valami nagyon kel
tól. lemesről kell lemondania: Iste-

Nem gondol önmegtagadásra, . nem, Neked, Érted!
arnikor gyermekei igénybe ve- Nemcsak szőrzsákban és osto
szik egész napját, beteg édes- rozásban lehet önmegtagadást
anyja' helyütt is dolgozik, ne- gyakorolni, van aszkézise a mo
hogy ő terhére legyen vejének. solyuúsnuk is. A ma ernberétől

J ól van asszonyom, nagyon-na- ezt kívánja az Isten. (t)
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NAPLÓ
ERNST WIECHERT. Egy kritikusa Midas királyhoz hasonlí

totta: minden arannyá válik a kezében .- mondta róla. Egy má
sik arra figyelmeztetett, mily rosszul ismerik, mennyire félreis
merik őt még azok is, akik szeretik a könyveit: "Holmi magasz
tos tájköltőnek vélték, mert egyre az erdőről, faluról, szántóföl
dekről mesél; konzervatrvnak, mert szívesen 'rajzolja a régi ne
messég típusait, afféle élet-reformátornak, mert az egyszerű -fa
lusi élet híve: keresxténynek, mert tisztelettel beszél a bibliáról;
mindenképpen olvasvalakinek. akit könuyű meghatározni. köny
nyű az írótipusok közőrt elhelyezni". Holott sokkal több és sokkal
mélyebb; IS pályája, min t egy lélek útja, szinte jelképesen nagy és
jelentős.

1887-ben született Kelet-Poroszországbán ; Königsbergben végez
te tanulmányait s Ullliől a világháborúig tanár. 1917-ben súlyo
san megsebesül, sokáig betegeskedik, csak nehezen nyeri vissza
testi-lelki egészségét, 1:J33-ban, a nemzeti szocializmus uralomra
jutásakor lemond katedrájáról, elhagyja Berlint, Dél-Bajorország
ba költözik és csak a költészetnek és természetnek él. De - mint
egyik elbeszélésében írja - "az igazságtalansággal szemben le
hetetlen hallgatni": 1!o134-ben, 1936-ban nyiltan tiltakozik a náciz
mus hatalmi szelleme és erőszakossága ellen, s hiába veszi ellen
őrzés alá a Gestapo, újra Kifejezést ad véleményének Göbbelshez
intézett levelében; határozottan védelmébe veszi az üldözött
Niemöllert: Himmler lluchenwald hirhedt koncentrációs táborába
küldi, (Itteni élményeiről szól megrázó könyve: "A halottak er
deje"). Az ismert író elhurcolása világszerte akkora fölháborodást
kelt, hogy Göbbels kénytelen közbelépni érdekében Himmlernél;
kiengedik. de azzal a figyelmeztetéssel, hogy bárminő rendszerel
lenes állásf'oglalásánál "fizikai megsemmisítése" lesz a követ
kezménye. A háború után, 1945-ben tette azt'a kijelentését, hogy
a haláltáborok szégyene ráhárul az egész németségre, amit hon
fitársai sehogyan sem tudtak megbocsátani neki. (Erre vonatkoz
nak szemelvényünk célzásai). Mind többet tartózkodott ettől fogva
Svájcban; ott, Zürichben hallotta 1950 májusában Tadei de Gan
dra "Missa sine nomine' című szerzeményét, amelytől utolsó re
gényének eimét kölcsőnöste, Alighogy a műver befejezte, 1950
augusztus 2fi-én meghalt.

Pályája első felében a keletporosz tájat, erdőit, dünáit, képeit.
hangulatai t idézte olvasói elé valóban varázslatos, erősen muziká
lis stilusával: Ő hozta az utolsó hírt erről a sajátos. germán míto
szok emlékeivel átjárt, elmerülö világról.

De ha «n ny ivel beérto volna, m űve nem volna több a mo
der» rezionalizmus történetének egyik szép f9jezeténé1. Wiechert
azonban, bármennyire visszavonzotta is a szíve, kinőtt tájából s
túllátott a hazai erdők horizontján; az emberi élet értelmének,
sorsunk titkának, evilági rendeltetésünknek nagy kérdéseire ke
resett feleletet. Nag~' regénye, a "Jeromin-fiúk" - egyik bírálója
szer-int -- .Jiarmóuikus összeolvasztása primitív - germán
mágikus elemeknek. rng az ótestamentum messzianisztikus akara
tának arra, hogy lsten igazsága érvényesüljön a földön". Egyik-
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másik valóban ószövetségi szabású, értelemért, igazságért, küsz-"
ködő hőséből oh-kor mintha egy panteista szólna: valaki, aki
hiszi, hogy vuu lsten, dc nem találja, mert egynek véli a világ
gal. De. napirendre térni Isten kérdése fölött a regényben még
káremlői sem tudnak; úgy vannak, mint akit "halálos ellenségé
vel Iánooltak össze. Megölte ugyan, mégsem szabadult meg tőle.

Hozzábilincselik a lúncok ; s karjában ez a halott ellenség köny
nyebb talán, mint az élő, aki valahol a felhők mögött álltl"

De nemcsak Lsten problémája nyugtalanítja ezeket a hősöket,
hanem a kereszténysége, az Egyházé is. Nem szektások, és keserű

kritikájuk 11 szerelmükbeu csalódottaké. Nem Krisztust illeti, nem
. is a kereszténységet. hanem a keresztényeket. Hogy gyávák, lan
gyosak, rnegalkusznuk törvényeikkel s a szerétet nagy próbáin
csődöt mo))(lmpk. "Kétozer éve várja az emberiség, hogy a ke
resztények beváltsák Kríaztns szavait; s mit kap segítség és eny
hület helvettt szavakat és szavakat, holott mennyivel jobb volna :
kenyeret adni, mintsern szép szólamokat mondani az élet kenye
réről!" Kemény igék; Wiechert egy elrnélyedő katolikus kriti
kusa mondja velük kapcsolatban: "Ezek u panaszok félreismer
hetetlenül 11 kerel';zténY~I;g, helyesebben a keresztények csődje fö
lötti őszinte fájdalomból és egzisztenciális csalódásból fakadnak;
ezért egyetlen kereszténynek sincs joga hozzá, hogy ne vegye
komolyan őket. SŐt. azt a kérdést sem árt fö1tennünk, nem terhe
lik-e bizonyos fokig II keresztényeket a felelősség azért; hogy
Wiechert nem kereszténv I" .

A fejlődés íve. mely a "Jeromin-fiúk"-ball indul el, Wieehert
utolsó regónyt'-belJ. a "Missa sine nominev-ben éri el tetőpontját.
A cím értelme I> fl regény végső mondandója ez: nekünk marrunk
nak is végre kell hajtanunk a magunk benső "átiényegítését",
indulatainknak tevékeny szeretetté szuhlimálását, mint ahogy a
regény láecrból szabadult hőse, Liljocrona Arnadé avatja szenve
dések, harazok é" bosszúvágyak legyőzésével szép emberi áldozat
tá, "névtelen misévé" életét. "Vannak korok. amikor az emberek
csak a drótsövényekben hisznek; de el kell kezdeni másban hinni
végre" ~. vallja a bős, és miután a világundor és emberiszony
utolsó kísértését is legyőzi s u gőgös magány korlátját is ledönti.
elindul "az élet örökkévalósága", a szeretet felé. Ez Wieehert ta
nítása, ez -- mint a ,,:Missa sine nomine" ismertetői mondiák -.
"testamentuma": elindulni a háború pusztításai után s megkeresni
"azt az igazi nagy egyszerűséget, ami az Isten"; megnyitni szi
vünket testvéreink, az emberek felé, mert szűkségünk van rájuk
és szükségük van ránk, és mert "míg egyetlen ember szfvében a
szeretej egyetlen kiesirry lángja ég, nincs veszve a világ".

(Szernelvénvüuk az író 1950-ben megjelent, "A maradandó
haszon" című önéletrajzi művéböl való). (ry).

, PRO[(OF~lEr. A rnodern. zene egyik kiemelkedő alakja, ezáll:
sirba. Prokoiieu oaí: 1891-ben sziileteit, Pétervárott s ]Ifoszkvában
tanult, Himseki-Koreakrnmale, Ljadinmnlc volt a tanitvánera A
modern zene forradulmának nem tartozott sem a leqcsöndes~bb
.~em a legkevésbbé merénz egyéniségei közé. s a húsz"as évek ele:
.lén formai - és olykor fo-rmalisztikus - kisérleteiben volt annyi
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erő, eredetiség és lendület, hogy egyes kortársait, főként a nála
valamivel fiatalabbakat, az új zene egész problematikájának új
ból való átgondolására ösztönözte. Egyikük, Henri Sauauet így
emlékszik vissza erre a hatásra, 1921-ből: "Rendkívüli benyomást
keltett bennem a temperamentuma, és személyes, modern zenei
ny(+oe, mely mégis szeros és közvetlen kapcsolatban maradt azok
hd a nagy muesikusokkal, akiktől én a magam tizenkilenc esz
tendeieeel mé!/ nem tudtarn 'függetlenülni. Annyira elbűvölt, hogy
újra 'L'égig kellett gondolnom azt a zenei irányt, amelynek akko
riban elköteleztem magamat, és teljesen megerősített abban a meg
llYŐződésemben, boou olyan zenét kell írni, ami közvetlenül és
kizúrólag csak zene, úgy, ahogyan Mozart, Haydn és Sch/ubert
JJi'ldája mutatja. 8 arról is meg.qyőzött, hogy ezt a célt szabad
ságban, személyes han.qunk elvesztése nélkül elérhetjük".

Prolcofjev egyebként ekkoriban, a húszas években, - (Páris
ban él és rengeteget utazik), - aho.qyan kortársai fölidézik alak
iát, nem tartozott a "könnyű emberek" közé; ingerlékeny; szeszé
lyes természet, kissi vadóc és magányos; olyan, mint ekkoriban
a zenéje: vad és védekező, merész és éreékenuséaét a groteszk
humor álarca mögé rejtő, lázas, szikrázó, szellemes, sokszor szinte
agresszív; a forma rnodern virtuózitása mögött mintha nem min
dig volna megfelelő t>úlyú tartalom, 11Ugy mintha a művész lelke
mát' másutt járna, miközben élményét formába önti. Altalában
azonban ott érezni benne valami szenvedélyességet, megalkuvást
nem ismerő keménységet, valami régi formákat széttörő, újak
felé kitörő lázat, calami benső hevületet, amely sajátos benső
-izzást és a belső tűzből fakadó külső csillogást ad pályája e lá
zadó korszakában írt műveinek is.

A halálakor írt megemlékezések egyikében egy tetszetős váz
lrüiélét olvashattunk a modern zene fejlődéséről és képviselői
nek útjáról. Vannak - mond.ia az író - akik konzervatívnak,
klasszikusnak - neoklasszikusnak - sziilettek, mindmáig azok is
maradtak; ezeknek H onetiner volna a legnagyobb képviselűjük.
Egy másik tiou» éppen ellenkezőleg forradalmárnak seiilettele és
forradalmár maradt, mint Schönberg, Bartók, Darius Milhaud.
S vam aztán egy harmadile csoport: forradalmi ifjúságuk oek
me1'/; láeai után fokozatosan "kijózanodtak" s végülis egy bizo
nyos neoklasszicizmushoz érkeztek el; ennek a kategóriának az
író szerini Stravinsz!ci a orototiouen. Közéjük tartozik Prokoiie»
ill, "a különbsé,q azonban ketteiiik kiizt alap'Vetően mély, mer] a
föltételek is lényegesen ldilönbözők, amelyek közepett egyik is,
másik is zenei nyelvének, modorámak és stílusának meaváltozta
tását céarehaátotto", Érdemes idéznünk a cikk kettejük közt vont,
jellemző párhuzamát.

"Sztravinszki - iria - akkor lett neoklasszikus amikor 1917
től hazája élő iorrásaitol elszakadva megpróbált eitökélten gyö
k~ret verni, a gyökértelen ember, Nyugateurópában, sorra sze.
gódve a hagyományos olasz, német, francia zene iskolájába. Pro
koiie» viszont nem tért le a zenei avantgarde útjáról, csak mi,
után hazatért a Seooietuniába. Jegyezzük meg nyomban: Prokoi
ie» megváltoztatta zenei nyelvét, de mit sem 'vesztett képzeleié
ből, frisseségéből, spontánsá!lából: csak a ragyogó remekműre, a
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"Péter és a farkas" -ra, vagy az "Alekszandr Neoszki" kantátá
iára hivatkoztunk. Míg Stra/oinseki harmonc étle, - olyan ritka
kivételektől eltekintve, aminő a "Zsoltár-szimfónia" - nem alko
tott, csak benső élmény és méii) értelem nélkül szűkölködő mű

veket, melyekben a 'virtuózitás és azil'ónia leplezi - olykor tra
.Qikusan - a művész tere'lntő képességének hlrtelen. elapadását."

(e.)

1IlSSZIÓS TERÜLE'j'? "FraneiaorHzág missziós terület": ez
11 megállapítás valóságos közhellyé vált; igazságát a legutóbbi
idűkig nem ü; vonták kétségbe, fl 11 kép, umclyet a modern ke
resztény regény nyujtott a í'rnucia társadalomról, sokkal inkább
hatott elismerése, mintsem tagadásaként. A szólás utóbb könyv
címmé lett, Godin és Daniel abbé híres munkája végleg meggyö
kereztette a köztudatban (France, pays de missi,on). Ennek a
műnek az adatai azonban nem állják Illeg helyüket a Iegú.iabb
vallásszocíológ'iai kutatások világánál. Gndin abbéék vizsgáló
dásai egyetlen párisi külvárosra szorffkoztak, így egyáltalán nem
általánosíthatók: az az állításuk pedig, hog-y a magyvárosokon.
kívül az úgynevezett gyakorló katulikusok a lakosságnak mind
őssze tíz százalékát tennék, adatokkal nem támogatott puszta föl
tevés csupán. Az adatok más képet adnak.

A közhelyek azonban gyorsabban szoktak érvényesülni, mint
az adatok. Igy az elmult nyár folyamán egyik-másik nyugati po
litikus is célszerűnek vélte, ha nyilatkozik a franciák "erkölesi
hanvatlásáról", aminek oka az volna, hog-y ötven százalékban
istentagadók vagy agnosz tikusok. Voltaképpen ezek II felelőtlen

álhtások késztették arra él "Réalit{,;;;" eim ii f'rancia kiadványso
rozat szerkesztőségét, hogy Gallup-módszerű közvéleménykutatást
kezdeményezzen s annak eredményét 1952 novemberében közzé is
tegye "Mi az igazság a f ranciák va llászvakorlúsn és vallásos
(-rtl. Re k őr-ii l ?" r-ímmel.

Volt, aki a vizsgálat módszcrét elev.. elhi házottnak tartotta s
azt hangoztatta, hogy a szellemi, főként a vu llúsi élet te r ületére
uern alkalmazható; a föltett kérdéseket sem tar-tották ·megfele
lőeknek, főkép azt a kettőt uem, nmelv uzt tud okol ta, hisz-o II
megkérdezett Isten létéhen K a lélek ha.lhu tutlauságában, s meg
tartja-e a tizparancsolatot, Az elsil kérdés -- rnonrlia például
Pierre Herbin, a reklámtudomány szakór-tője - homályos: Isten
létének s a Télek halhatatlanság-ának hite akár nuszta filozófia.
elvi álláspont, meddő deizmus is lehet; 11 tizpa raucsolat meatar
tása helyett pedig helyesebb lett vo lnu pozitívabb é rdeklődéssel

azt kérdezni, gyakorolja-e a kérdezett az irgalmasság cselekede
teit s eleget tesz-e a keresztény em bql' szúmárH cl ön tően leg')énve
~esebb parancsnak, a SZt~retct(.nek. I~g',v Illá"ik hozzászóió, Hoberi
Houqueite viszont a vizsválatban é!)jlen azt tartja szerencsésnek,
hogy elfogultsággal a leakevésbbé sem Ifyanúsítható. a dolog lé
nyegében többé-kevésbbé érdektelen 'vilúg iak vég-eztúl,; bár 
rnondja - az ilyen vizsuálutok, szell C III i jelensé'{ckre alkalmazva,
módszorükből szűksóznzcrűen következőlea --- kűlsősózesek és föl
színesek. Eredményeiket még'is ll1pg:l'ii:t.elítilen halyesoknek fogad
hatjuk el.
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Milyen kép bontakozik ki tehát a francia vallásosság helyzeté
ről e "gallup" alapján1 Mindenekelőtt megállapítható, hogy a
megkeresztelt fölnőtteknek húsz százaléka vallástalan, de e húsz
százalék háromnegyede azért fönntart annyi kapcsolatot az Egy
házzal. hogy gyermekeit megkeresztelteti. Ami a vallás gyakor
lását illeti: a megkeresztelt fölnőttek 26 százaléka tartózkodik
saját bevallása szer-int a vallásgyakorlattól. A 74 százalék "gya
korló" megfelel annak a 73 százaléknak. aki halálveszélyben papot
kívánna, s ugyancsak 73 százaléknak, aki időnkint imádkozni is
szokott, E 74 százalék gyakorlóból 40 százalék állítja, hogy rend
szerésen jár misére vasárnap. Husvéti gyónását-áldozását 51 szá
zalék végzi el rendszeresen; eszerint a megkereszteltek fele való
ban eleget tenne az Egyház minimális szentségi követelményeinek.
A .szertartásokon és szentségek kiszolgá.ltatásán kívül az Egyház
iránt. a vizsgálat tanúságu szerint, fiHtüriő közöny mutatkozik ; s
más kutatások ugyanezt tanúsítják.

A vallásos élet intenzitására vonatkozólag nagyjában megál
laprtható, hogy a vallásukat gyakorló megkereszteltek többségé
nek hite igen fölületes, vallási ismereteik elég gyarlók, s nagy
és súlyos kérdés, hog'y "az 50 százalék husvéti gyónó-áldozó és
4fJ százalék rendszeres misehallgató mennyiben vesz részt az eu
charisztikus kultuszban nem puszta csalásból, hanem teljesen sza
bad és megfontolt öntudattal; s mennviben hat ki vallásuk gya
korlása mindennapi életükre, emberi kapcsolataikra, hivatásuk
teljesítésére, polgári magatartásukra", Mindenesetre kátaégtelen,
hogy - Robert Rouquette szavaival - Franciaország nem isten
tagadó ország; amennyiben lakosainak nagy többsége elvileg el
fogadja Isten létét. S nem is pogány ország, mert a nagy több
ség ·katolikus és az élet jelentős eseményeit vallási tényekkel je
löli meg. Ugyanakkor .azonban krisztianizálandó ország: a vallás
és gyakorlata ugyanis a keresztények jelentős részénél idegen
az életüktől". •

A helyzet tehát semmkiéppen sem olyan sötét, mint aminő
nek festeni szekták; s melvik keresztény országról nem lehet
elmondani, hogy "krisz,tianizálandó", hogy keresztény élete elmé
lvítésre szorul l Ha a vallásszociológia kitűnő munkása, Fernaná
Boulerd 87 francia egyházmegye kőzül ötvennek a vallásszocioló
g-iai adatai alapján, némileg módosítja is a "RéaIité" gallupjá
nak eredményeit (például nála csak 32 százalék a husvéti áldozó),
fl ha hangoztatja is, hogy itt közvéleménykutatáaok helyett rész
letes és tudományos hitelű adatgvüjtésre és földolgozásra. van
-..;zükség. (aminek Gabriel le Bras-val ő az alapvető je) : még az ()
óvatosabb statisztikája iR azt mutatja, hogy a "missziós ország"
általánosítása alapos korr-íaálásra szorul, s a vallásnak részint _
Komoly élő, részint csak alig betemetett s könnyen újra élővé te-
"hető forrásai vannak F'ranciaországban. S a mérlegnek megvan
nak a mag-a aktív tételei is: először a szentségi, élet intenzitása,
(amiben a f'ranoiák messze fölülmúlják az olyan katolikusahb
'hírben álló országokat, rn int Spanyol és Olaszország), másodszor
a valóban szentségkéut kötött 08 éjt kereeeténu házasság eszmé
nyének kétségtelen hódítása 1-1 katolikus fiatalságban. (yy)
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.AZ UTOLSO NEGYEDOR.A. Hanglemezre veszik kiváló irók
tudósok, művészek "szellemi hagyatékát", azt az űzenetet, amelyet
l lály áju k tanulságaként s örökségül szereinének átadni utolsó órá
ikban az emberiségnek. Francoi« Mauriac igy felelt "a,z utolso
negyedóra" kérdésére:

".Amikor majd közel leszek hozzá, hogy elhagyjam a földet,
'í,gy szólnék az emberekhez: vonuljatok félre kissé, ne üssetek
lármát, hagyjatok magamra végre, szemközt ezzel az örökkévaló
sággal, amelyről, amióta csak élek, mindegyre igyekeztem elte
relni gondolataimat.

Itt lész hát életem egyetlen pillanata, amelyről biztosan tud
tam, hogy el kell jönnie: halálomé. De e végső negyedórában is
roppant erőfeszítést kell majd tennem, hogy rászegezzem figyelme
met. .Az egyetlen valóság, melyben nem lehet kételkednünk, halá
lunké; s ugyanakkor ez az egyetlen valóság, mellyel soha, egy árva
percig sem tudtunk szembenézni.

Jól tudom, milyen ellenvetések merülnek fel; tudom, hogy
egyik moralistánk szerint "a halál gondolata megcsal, mert elte
lejtünk élni miatta". Én azonban, a közelgő örökkévalóság rette
netes fényébe érve, az életet vádolom. .Az élet gőgje megcsal, meri
elfeledteti velünk, hogy egy szép napon meghalunk. Meghátrálunk
II tanítás előtt, amelyet kaptunk, s amely azt hirdeti, hogy ama
napon visszakérik tőlünk a lelkünket. Ebbe a lélekbe, ebbe az élő

uiassba örökre belevésődtek még gondolataink, még le nem győ

zött kívánkozásaink is .
.Az utolsó negyedórában történik meg eaése életünk szama

tlása; az összeg föUratik s örökre megrögződikaz Isten oondotata
ban. De - hogy úgy mondjam - valamiféle kettős könyvelésről

van itt szó. Benéazeit életünk, mely mint egy kép áll az ittmara
dák előtt, az örök Szetetet felé nem ugyanezt az arcot mutatja.
Egy Goethe, Nietzsche, Gíde dicsőséges portrét hagytak maguk
"ól az embereknek: de a keresztény perspekti1)ában eüu másik
Goethének, másik Nietzschének, másik Gide-nek számot kell adnia
mináarról, ami az életiile dicsősége volt.

Szavaimat hallva sokan megszánnak talán, amiért - mond
,ják - egy ilyen rettegéssel teljes hithez ragaszkodom. Pedig nem,
nem félek, akármUyen nyomorult és bűnös voltam is. Ha sok
békei, sok csöndet, sok összeszedettséget kívánok magamnak utol
só negyedúrúmnl, azért kívánom, mert hitünk szerint egész éle
tünket, bármily nehéz, hitványsá,qokkal, csak általunk ismert
macskokkal bármennyire zsúfolt is, - mindezt valaki magára
vette, s elég a szeretet egyetlen sóhajtása e Valaki felé, hogy úgy
aludjunk el, fejünket a mellére hajtva, s meataláloa azt a he
lyet, ahol a szeretett tanítvány homlo/w: pihent az .Agónia éjsza
káján. "Jaj a magányos embernek" - mondia az Irás. S ennek
mélységes értelme nem az, hogy jaj a férfinak, aki elhagyta asz
szonyát, hanem ez: jaj annak, alcí elsza.kadt a végtelen Lénytől,
:iaj annak, aki azt hiszi, egyedül van s nem tudja, hogy örök tanú
fi!JYel életére.

Mennyire szeretem Szent Gertrud imádságát, meluet- Francis
Jammes halotti emlékképén olvastam: ,,0 ezerelmem, életem esté
jének szerelme, örvendeztess meg engem seined látásával távozá-
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som órájában. O estém Jézusa, aUass el nyugodt álommal Te
benned".

Dehát nem ezt kérdezik tőlem s nem ezt várják: ezt a magam
baiordulási, ezt az önkéntes elválást az emberektől, mielőtt örök;
re elhagyom őket. "Hogyan - kérdezik - nem ejtesz majd egyet
le« szát, nem mondasz majd egyetlen tanácsot sem az ittmaradók
nak, semmit, ami elárulná a titkot: mi adott erőt és bátorságot
egy hosszú élet eioiselésére" Mit feleljek erre? Ismét ugyanoda
kell oissscaérnem, Ami segített, hogy ne veszítsem kedvemet éle
tem folyamán, (mely az emberek; szemében, elmondhotom, bol
dognak látszott; noha nincsen valoban boldoa élet); ami hozzáse
ilítetf, hogy ne veszítsem kedvemet, az a hit 'volt; a hit ami
nemcsak kegyelem, mint gondolják, hanem erény is. VagYis
akarni kell hinni; szabad akarati döntés van abban az állásfogla
lásban, hogy ta,oadjuk a világ képteienséoét; s ezért talán nem
is lesz mentséo lsten itélőszéke előtt, ha azt mond.iuk: "Nem az én
hibám, hogy nem hittem", Az egész titok ott rejlik az Apostol
könyörgésében: "Hiszek Uram, de segíts hitetlenségemen!" •

I gen, egész életemben ellenálltam a kísértésnek, hogy higy
flyek, a világ képtelenséaében; Imádkoztam érte, hogy ne higy
miek benne; szenoedéiuesen. ragaszkodtam, (és talán 't'alóban több
«eenoedéliuel, mint értelmi erőfeszítéssel), ahhoz a fölfogáshoz,
lwgyaz életnek iránya és célja; van; forrása, ahonnét ered és aho
vá cisszaiér, s ez a forrás áz örök Szeretet. Ragaszkodtam e hit
hez tűzön-vízen keresztül, mert a kétségbeesés mindennapos kí
sértés, még a látszólag legbeteltebb sorsokban is. Mert a rossz ott
'I'o,n a világban, s elég egyetlen megkínzott gyermek valahol a

. földön, hogy belénk ]r,öttözzék a kéteiu.
Eszlelnem kellett, anélkül hogy valaha is bele tudtam volna

törődni, a mindenségnek azt a na,qy törvényét, mely a növényvi
lágtól az állatfajokon át az emberig egyaránt érvényesül s a ter
-mészetes kiválasztásra megy vissza, az erősebb jogára, s lényegé
ben nem más, mint egymás kölcsönös fölfalása.. És mégÚl híven
hittem, hogy a kegyelem, vagyis a mennyei AtYának a teremt
mények iránt való szeretete beléhatolt ebbe a vad világba. Hit
tem, hiszem és végső lehelletemta hinni fogom, hogy a vak és
süket anyag középpontjában ott él és szenved a szívek Istene,
akiről Pascal azt írta: "AgóniálJan lesz a vilá,q végéig, de akkor
-mindent magához vonz, ahogyan rnegí.qérte".

Hiszem, hogy a teremtés titka a ezeretet titka, és hogy az
utolsó szó a szereteté lesz". (qy.)

SZ.ÁZEVES SZERTART.ÁSKőNYV. 1853-ban jelent meg
Z s a s 8 k o v s z k y F e r e n c (1819--1888) K a r é n e k e s k é z i
k ö n y v e (Manuele musico-titurqicum]. A magyar katolikus egy
háziénekreform szinte legelső merész lépése 'polt ez a kiadvány,
amely az akkor mélyponton levő egyházi zenénk szabadosságában
- nem egyszer liturgiaellenes eltéoeluedéeeíben: - rnegálljt kiál
tott. Egyházkarnagyok, kániorok, kónts'l,ezetők kezébe egységes
útbaigazítást és templomi szertartás-ouakorlaiat adott s ezzel el
indulhatott a sok egyéni kezdeményezés egybehangolása és a li
turgia szelleméhez való illesztése,



Két évvel később Zsasskovszky Tárkányi Béla egri kanonok
kal ~s Endre öccsével végzett közös munkáiuk: eredményeként ezt
a jelentős alkotást a K a t o l i k u s E g y h á z i É n e k t á r-

• ral egészítette ki. Az első magyar, bőséges tartalmú és orgonaki
sérettel is ellátott énekkönyvet mai szcmmel érheti ugyan kritika,
de akkoriban a maauar katolikus templomi énekkuliura igazán
nagy lélekzetvéteie volt. Számos darabja máig is ezeretett imád
sága népünknek. Az említett munkákon kivül még két érdemes al
kotását említhetjük: a "Cantica Sacror-t és a .Funebrole"-t,

Zsasskovszky Ferenc édesatuia is kántor volt. Tőle kapta nem
csak kezdő zenei oktatását, de az egyházi zene reformjára irá
nyuló különleges hivatását is. Ma.'lasabb zenei tanulmányai.t a,
akkor már európai nevű Karl Pitsch prágai zeneiskolájában l'é
gezte el, ahol másfél éven keresztül orgona és zeneszereési studi
umokat is végzett. Itt ismerkedett meg a cseh, német és szlooák.
e.'lyházi énekterméssel s talán ennek tudható be, hogy később ének
tárúba is bŐ1Jen vett át a nyuga.fi egyházi nrpénekek kiválóbb
darabjaiból: szöveget, zenét, fordítást és átdolgozásokat. 1846-ban
az egri főszékesegyház karnagya lett s nemsokára ő irányította
az e[[ri lcözépiskolák énektanítását is. Negyvenkét. évi egyház
karnagyi és énektanári működése nyomán egész kántornemzedék
keriilt ki a keze alól, De nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy ez alatt az idő alatt éppen az ő szorgalma és kezdeménue
zé,se;i során lendült fel országos viszonylatban az iskolai énekic
nitás.

Zeneszerzői működését tekini-oe talán nem volt olyan iermé
feenll mini Endre öccse, de ell, itathatatlan, hoglJ a:e egyhrízi ének
refor-m terén kifejtett munkásságríval örökre beírta nevét a ma
flyar katoliku» szenieene történetébe. (m)

Felelős kiadó: S í k S á n M. o r
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

1'. M. Katakombáknak nevezzük azokat a földalatti folyosó
kat, amelyeket a. keresztények századokon keresztül temetkezési
helvekül használtak. A katakomba elnevezéssel először a 4. sz.
bnt! találkozunk. Eredetileg a Sz. Sebestyénről elnevezett föld
alatti temető helyének megjelölésére szolgált, amit így határoz
tak meg: kata kvmbas = a szakadéknál. A 9. sz.vtól kezdve ál
talánossá vált a katakomba elnevezés a földalatti temetkezési
helyek jelölésére. Addik inkább a coemeterium = temető elne
vezést használták.

Katakombák elsősorban a kereszténység szivében, Rómában
találhatók, de Itália más vidékein, főként Nápolyban és Szici
liában is igen jelentős feltárásokat végeztek. Itálián kívül Málta
súgetén, Kisázsiában. Északafrikában, Dalmáciában stb. vannak
katakombák. Hazánkban Pécsett, a székesegyház közvetlen szom
szériság ában van egy festményeket is megőrzött katakomba.

Rómában a városból elágazó egykori főútvonalak mentén fe
küsznek ezek a néha emeletszerűen (a Kallixtus katakomba pl.
5 emeletes) egymás fölött futó és egymást keresztező folvosó-szö
ve venyek. A folyosók magassága átlag 2~ m., szélességük 0.8
1.5 m.

A földalatti sírkamrákba való temetkezés nem kizárólag az
üldözéseknek volt a velejárója, bár azok kétségtelenül nagyban
hozzájárultak elterjedtségéhez. Az eredetileg családi temetkezési
helyek a keresztény kőzösség-i szellem kifejlődésével, és az üldö
zések alatt való összekovácsolódás következtében egyre nagyob
bodtak. idővel közös keresztény temetők lettek. A katakombák
nevüket részben a temetkezési hely eredeti tulajdonosától (pl.
Domitilla, Thrason katakombá.ia), részben az ott eltemetett neve
zetesebb vértanúktól (pl. Sz. Sebestyén, Sz. Lőrinc katakombá.ia),
részben a felügyeletükkel megbízott egyházi személytől kapták
(pl. KaIlixtus katakombára).

A halottakat a folyosók oldalfalában helyezték el, s a sír
nyílását téglával vagy márványlappal zárták el légmentesen,
amelyre belevésték vagy ráírták a halott nevét, néha életkorát,
halálának idejét is. Néha kisebb fohászszerű megjegyzéseket is
írtak a sírra. Nem ritkán apró tárgyakat. iívegcséket, lámpákat,
bronz vagy elefántesont szobrocskákat is erősítettek a vakolat
ba, elsősorban a sír felismerésére, de mint jelképeket is. A ne
vezetesebb halottakat nagyobb füJkékban, vagy szobaszerűen ki
képzett helyiségekben helyezték el, amiket néha márványburko
lattal is elláttak, mozaikkal díszítettek vagy kifestettek. mint ál
talában a folyosókat is. Itt találkozunk a keresztény míivészet
legősibb bizonyságai val, ornamentális és figurális festményekkel,
amelyeknek élénk színezése, egyszerű, mély lelkiséget tükröző áb
rázolása nem eg-yszer sz.inte az elragadtatás ámulatába ejti a
szemlelőt még ma is, gazdag-beszédű jelképes nyelvük pedig
mutatja azoknak az első keresztéuveknek eleven hitét a megvál
tásban, a túlvilágban, Jézus istenségében. keresztségben, Oltári
szentségben stb.

A katakombákat általában csak temetkezési helyekül hasz
nálták. Közössésri istentiszteleti célokat még az üldözések idejé
ben is valósz.ínűleg csak kivételesen szolgáltak. Nem egyszer fel
használták azonban őket rejtekhelyekül. mert a temetkezési he-



v J ÚN I U

lyek szentségét a rómaiak törvénye védte, és ezt általában tisz
teletben is tartották. A halál évfordulóján, főként vértanúknál. a
sír mellett tartották a halotti lakomával és valószínűleg az eucha
risztikus áldozat bemutatásával is összekötött emlékezéseket.

Az 5. sz.-ban megszünt a katakombákba való rendszeres te
metkezés. A 8-9. sz-ellenséges betörései idején pedig a legneve
zetesebb vértanúk testi maradványait átvitték a városban épült
templomokba. Ennek következménye volt, hogy megszünt a ka
takombák látogatása, sőt egészen feledésbe is mentek. Bejára
tuk is beomlott, az egyetlen Sz. Sebestyén katakomba kivételé
vel. 1578-ban a Priscilla katakomba fölött építő munkások alatt
beomlott a föld, ami ujra felhívta a figyelmet az őskeresztények
szenthelyeire, és a földalatti (Roma Sotteranea) feltárására ve
zetett. Különösen Bosio és De Rossi fáradhatatlan munkásságá
nak és zsenialitásának köszönhetjük azt a gazdag anyaget. ami
ma az őskereszténység hosszú századokon át eltemetett hőskorá

ról rendelkezésünkre áll. A kutatás és feltárás munkáía azonban
még mindig folyik. Kiváló szakemberek külön pápai bizottság
irányításával szinte évről-évre úiabb és újabb meglepetésekkel
szelgálnak a katakombák egyházának életére, történetére vonat
kozólag.

K. L. Ha mindenáron le akarjuk fordítani a votiv-mise szót,
kívánság, külön szándék szerint mondott misének nevezhetjük.
Nyugodtan használhatjuk azonban a votív-mise elnevezést. Ke
vésbbé helyes a fogadalmi mise elnevezés, mert a latin votum
szándékot, kívánságot is jelent, és azoknak a miséknek semmi
közük sincsen semmiféle fogadalomhoz. Az Egyház a liturgikus
törvényeknek megfelelően minden napra egy meghatározott mi
sének mondását írja elő. Ezt tartalmazzák a mise-naptárok, a di
rectoriumok. Néha azonban megengedik a liturgikus törvények
a napi misétől való eltérést. Ezek kétfélék lehetnek: u. n. "szin
ben" mondott misék, amiket e/n"szerűen votiv-miséknek neve
züuk, és fekete ruhában mondott u. n. gyászmisék. A napi misé
től eltérő misék különböző szükségletekre alkalmazott szövegűk

kel a hívek (egyesek vagy kisebb kőzősségek, ritkábban az egész
Egyház) igényeinek kielégítését szelgálják. azért szőveg űkben erő

sebben kifejezésre jut a szentmise könyörgő, kieszközlő célja. A
római misekönvv Szűz Mária szombati miséi után közli a votív
misék szövegeit, több mint harmincat. Ezek mellett azonban több
ünnepnek ésa szenteknek miséit is lehet mondani votív-mise
g)·anánt. Mivel a sgentmise az egész Egyház áldozata s szerves
és legfontosabb része annak a hódolatnak, amellyel a liturgia
végig az év folyamán nap-nap után zengi Isten dicsőségét ,a
votiv-miséknél pedig ez a közösségi jelleg könnyen elhomályo
sulhat és az a látszat, mintha a szentmise elsősorban egyéni
célokar szolgálna, azért a liturgia barátai általában előnyben ré
szesítik a napi misét a votiv és gyászmisékkel szemben, anél
kül azonban, hogy tagadnák ezek jogosultságát, sőt bizonyos
esetekben indokolt voltát.
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