
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)
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