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JÉZUS KÉT ÉJSZAKAJA

Amilyen energikusan képvi
selte Jézus, "hogy mindenkor
kell imádkozni és abba bele nem
fáradni" (Luk. 18, 1), épp oly
szemérmesen rejtette el a kí
váncsí tekintetek elől imádságos
életét. Néha. megtette azt, hogy
"korán hajnalban fölkelvén el
·tá'l-'ozék, és egy puszta helyre
méne és ott imádkozék" (Mk. 1,
35.). Szinte látjuk, amint zaita
lanul kioson a még szendergő
tanitványok közül és csak ke
resés után "találják meg őt",
Máskor "kiméne a hegyre imád
kozni és az egész éjszakát az

. Isten imádásában tölté vala"
(Luk. 6, 12), noha ő is érezte az
álmosság súlyát; hisz a hajót
táncoltató viharban képes alud
ni "a hajó hátsó részében egy
vánkoson" (Mk. 4, 38). Ha ta
nítványai vele vannak, akkor is
"eltávozik tőlük mintegy kőha
jításnyira" (Luk. 22, 41). Érthe
tő, ha a tanít'l-'ányokat ioalal
koztatta Jézus imaéleiének tit·
ka. A Miatyánk lapidáris kérdé
sei is erre a tanitványi érdek
lődésre adott felelet gyanánt
kerülnek napvilágra. Es ha II
Himalája égbefúródó csúcsai
izgatóan hívják ki az emberi
'ség kutató ösztöneit, nem csoda,
ha Jézus istenségbe érő emberi
lelkének élményei kérdéseket
vetnek fel előttünk. Mik lehet
tek Jézus imáinak tárgyai? mi
körül forog hattak I sien-iárta
lelkének látomásai?

A Miatyánk szavai és a fő'
papi ima mélyértelmű kijelenté
sei (Ján. 17) némi eligazítást
adnak és sejteni engedik en
nek az istenfiúi léleknek a ren
aéseit. De a sejtelem nekünk
nem elég, bizonyosságot akar
runk. Bármennyire kutassunk
is, nem tudunk biztos feleletet

kapni Jézus éjszakai imáinak
tárgyáról, kettő kivételével. Ez
a két éjszaka a Tábor-hegyi
színeváltozás és a Getezemánt
kert éjszakája. A különös csak
az, hogy bármennyh'e különbö
zők legyenek e két ima külső
megnyilatkozásai, a tárgya
mindkettőnek egy. És ha nem
csodálkozunk, hogy a közelgő

halál Jézus arcát vérverítékbe
fürösztötte az Olajfák hegyén,
azon joggal elámulunk, hogy a
Tábor heg;/jének éjében ugyana-z
a halál földöntúli fénybe és rar
gyogásba öltöztette Jézus egész
valóját (Luk. 9, 29). Hisz Mózes
és Illés "dicsőségben megjelen
vén szólának az ő haláláról,
melyet beteljesíteni készült Je
ruzsálemben."

Itt ismét érezzük a mi törpe
ségünket. Nem fér a fejünkbe,
mikép élhet egy lélekben egy
szerre a szenvedésnek rettenete'
és boldogsága, és hogyan árad
hat az érzések tengere az átis
tenülés sugárzó magaslataira és
a gyötrődés mélységeibe. illert
ez a két éjszaka azt jelenti, hogy
az Úr Krisztus nem tudott a
legboldogabb elragadtatásában
sem elszakadni a szenvedés gon
dolatától; és nem boruihatott
fölé a gyötrelmek éjjele úgy,
hogy lelke legmélyét az isteni
boldogság be ne ragyogja. Krisz
tus imádságos lelke hajlította
össze ezt a - számunkra - ősz
szebékíthetetlen ellentétet. És,
hogy mennyire állandó volt Jé
zus lelkében a Táborhegy di
csősége és a Getszemáni borzal
massága, az kitetszik abból is,
hogy színeváltozása után, nem
lett fönségesebb s emelkedettebb,
és a vérrel verítékezés után nem
lett levertebb; a véres és fényes
víziók után a legkisebb törés és
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változás néllcűl tűnik fel a Ga
lileát járó, emberekhez szóló és
velük foglalkozó Krisztus ko
moly, szelíd arca (lásd különö
sen a Judássalvaló találkozást).

Persze alig vesSzük észre, hogy
e két éjszaka két tévedésicnket
orvosolja. Az egyik az ,« liiedel
münk, boa» talán Jézus nem is
érezte a szenroedé« fájdalmát
úgy, mint mi. Ennek ellenkező

jéről alaposan me.qgyőz a Get
szemáni kerti éjszaka. - A má
sik pedig az, hogy nem látjuk
értelmét Jézu» szenvedéseinek,
és na.qyobb súlyt vetünk Jézus
sza1)uira, mimt szenvedéseire,
"botránynak és oktalanstumak"
(f. Kor. 1, 23) tartván ezt. A szi
nében elváltozott Krisztus lelké
nek gyönyörűsége és mindenen
átsugárzó ragyogása megmutat
ja, hogy itt nem botránkozní
kell, "hanem az Istennek titok
zatos, elrejtett bölcseségén é.~

erején" (I. Kor. 2, 6) örvendeni.
Ezzel párhuzamosan a ma:

gunk életében is van két téve'
désiink. Az egyik: azt gondol
juk, hogy az Isten azokat, aki
ket szeretetben kiválasztott,
meakiméti a szenoedések és tm
gédiák gyötrelmeitől. A másik:
ho{JY értelmetlennek látszó szen
vedéseinknek semmi haszna
nincs és nincs elrejtve bennük
semmi érték. E két téuedésiinket
akarja gyógyítani az Egyház
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augusztusban, midőn a liturgia
éoezredes, de lassú ságában is
stdbietos alakiiásstü meuiinne
pelteti U runk seineoáltozásái
egyfelől, másfelől pedig elénk
sorakoztatja Szent Péter apos
tol jeruzsálemi és római bilin
cseit, Szent Lőrinc tüzes rosté
lyát, Keresztelő Seent János
fejvételét, Szeni Bertalan meg
nyúzott testének véres tinnenéi,
Szent Lajos kétszer is fiaskót
1Jalló szentföldi hadjáratát, Ka'
lazanci Szcn! József intrikák
kal és metmemértéssel megke
serített öregségét, Limai Szent
Hóza (/" izedcs l stcntől e/halma
tottságát és végűl Szent Raj
mundnak a morok által tüzes
vassal átfúrt és lelakatolt aj
kát. Felieiruezce ugyan nincs,
de ezek is elmondhatták a har
mrulil« éoben járó Szent Pállal:
,;lY]ódfelett meuterheitetticnk;
erőnkön [cliil, «ou. hOlm rnég
életünket is mcuun! Ilk" (ll.
Kor. 1, 8). De uYJlanaklwr élt
bennük a tudat: "Ez az én 'Vá·
rakozásom és reménységem,
hogy semmiben nem szúm/enü
zak meg; ellenkezőleg teljes a
bizodalmam, homl merJdicsőil

tetile Kriszius az én testemben,
akár élei, akár halál által."
(Fil. 1, 20.)

Igy folytatódik az E.ll.Yházban
az idők végezetéig J ézus két
éjszakája. Bg.



Belon Gellért

KERESZTeN Y NAGYKORUsAG
KISKORÚ KERESZTÉNYEK

A nagykorúság problémája sokkal mélyebben érinti a keresz
ténységet, mint gondolnók. Azt mondhatnánk: vallásunk egyik
leglényegesebb kérdése ez. Persze nem olyan formában, hogy a
világ-iak a papokkal szemben nagykorúak-e vagy sem, mert 
mint azt Takács József dogmatikus alapossággal és világossággal
megmutatta - elvileg minden keresztény nagykorú; a keresztség
és bérmálás szentségei által ugyanis Krisztus papi, prófétai és ki
rályi hatalmában részesedünk. Krisztusban minduyájan nagykórú
akká lettünk (Gal. 4, 3).

Az elvek oldaláról tehát egészen világos a helyzet, a gyakor
latban, vagyis az elvek alkalmazásában és főként azok megvaló
sításánan azonban már jelentkeznek azok a tendenciák, amelyek
kis- és nagykorúságra bontják azt, ami elvileg nagykorú. És ezek
a tendenciák nem is idegen talajból fakadtak, hanem a kinyilat
koztatásból. Szent Pál a korintusi "testvéreknek", tehát a nagy
korúsúg szentségeiben részesítetteknek írja: "Én sem beszélhet
tem nektek, testvérek, mint lelkieknek, hanem mint testieknek;
mínt kisdedeknek Krisztusban tejet adtam nektek inni, nem ele
delt, mert még nem birtátok volna el, sőt még most sem birjátok
-el, mert testiek vagytok" (L Kor. 3, 1-2). A kegyelmi nagykorú
ság mellett - sajnos - nagyon is megférhet a kiskorúság akár
azért, mert a kegyelem életét csak fokozatosan tudja követni ér
telrnüuk, akaratunk és érzéki világunk; akár azért, mert a folyto
nos fejlődést és növekedést sürgető kegyelmi életben ernyedés,
lankadás, vagy éppen megállás következik be, miként ugyancsak
Szent Pál mondja:

..Erről sokat kell rnondanunk, amit nehéz dolog megmagyarázni, mert ha
nyagok lettetek a hallásra; mert noha ez időszerint tanítóknak kellene lennetek,
ismét arra van szükséqetek, hogy valaki titeket tanítson Isten beszédeinek első

elemeire. és olyanok lettetek. mint akiknek tej szükséqes, nem szilárd eledel.
Mert mindaz, aki tejet kap. tapasztalatlan az igazság beszédében. mivel csecse
mő; a tökéleteseknek pedig a sztlárd eledel való. azoknak. akik a szokás által
qyakorolták érzékeiket" (Zsid. 5. 11.14).

Ha figyelmesen olvassuk el ezeket az idézeteket, látjuk, ki
ket nevez Szent Pál kiskorúaknak. A kiskorú szinonim szavainak
a "testi"-t, az "érzéki"-t (L Kor. 2, 14), az "emberi"-t (L Kor. 3,
4), vagy "emberi módon" (uo. 3) való járást használja. És ezeket
nem úgy kell érteni, mintha a testi, érzéki stb. annyit akarna je
lenteni itt, mint bűnös. Szó sincs róla, mert hiszen az ilyen kis
korúak tápláléka: a tej "Isten beszédeinek első elemeit" jelenti,
_. itt tehát a tapasztalatlanságról és a gyakorlás hiányáról van
szó.

A kinyilatkoztatás gyakorlati szemléletében van tehát egy
festi, illetve érzéki értelmezésű, van egy ember-szabású és van
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a kegyelmi értelmezésű ("lelki") kereszténység, mint ahogy a ke
resztény ember testből, lélekből és kegyelemből áll. És ez a há
romféle kereszténység nem. zárja ki, nem teszi fölöslegessé, nem
rombolja le, hanem seg'íti, építi, át- meg átjárja egymást. Mint
ahogy a kegyelem bennünk sem a testet nem rombolja le, sem
a lelket nem teszi fölöslegessé. Az viszont igaz, hogy "nem az az
első. ami szellemi, hanem az, ami érzéki; utána az, ami szellemi"
(I. Kor. 15, 46). Miként a megtestesült Igében is először testi való
ja mutatkozott meg (gyermekségében), utána a szellemi valója
,(József fiának hitték még harminc éves korában is, Luk. 3, 23),
és csodáiban kezdte megmutatni istenség'ét, noha fogantatásának
pillanatában már valóságos Isten volt és szellemi életének teljes
birtokában élt. Ugyanígy bennünk is először a testi értelmezésű

kereszténység' alakul ki, majd az emberi és hosszú-hosszú vívódá
sok és áldozatok után a kegyelmi, noha már a testi értelmezésű
kereszténység is hozza számunkra a megváltás nagy kegyelmét,

Ez a kérdés a katolicizmus egyik legkényesebb pontja, amelyen hatalmas
szellemek véreztek már el két évezred alatt. Az EgyháZ történelme azt mutatja,
hogy mínden korbain kérdés volt és a keresztények a szerint maradtak katoli
kusok, hogy mílyen feleletet adtak rá. Az egyház ellen mindig a helytelenül
értelmezett "nagykorúság" nevében léptek fel a különbözö eretnekségek hirde
tői: azzal a [elszöval, hogy már itt az ideje az érzéki szabású kereszténység.
egyáltalán az antropomorf vallásosság teljes levetkezésének és a csak pneumás
(= kegyelmi) kereszténység eljövetelének. Itt tévedett el Origenes, 'a III. század
páratlan tehetséqű szelleme a maga beavatott, vagy felsöbbrendű kereszténysé
qével, nem beszélve a keresztény gnosztikusok, a manicheusok hasonló törek
véseiről, kík mínden testi, illetve érzéki vonást ki akartak küszöbölní a ke
rcsztényséqböl: a monofízttákröl, kik Krisztusban minden testi valót restel tek és
taqadtak: végül a középkori spiritualista eretnekségekről és mozqalmakröl, me
lyek a Szeritlélek szellemi birodalmáról álmodoztak. szélsöségesebb változataiban
gyülölködve fordultak az egyházi hierarchia. a képek. szobrok és szertartások
ellen és így utat készítettek a protestantizmusnak. legújabban pedig a moderníz
musnak. Az előbbiek a szellem nevében szörtak ki mínden testi és érzéki ele
met a kereszténységből és valaminő színtelen-kedélytelen puritanizmust vallat
tak az Istennel való kapcsolatokban; az utóbbiak az egyházi fegyelem körében
való megmaradás látszata alatt a dogmák és szentségeknek tisztán szellemi ér
telmezést adva akartak a szubjektív idealizmus kanti rendszerében teljesen
"eszmei magaslatokra" emelkedni. Igy vélték megvalósitani, amit az Úr Krisz
tus mond: "Lélek az Isten. és akik őt imádják, lélekben és! íqazsáqbanl kell
Imádniok" (Ján. 4. 24).

Mi lehet az oka. hogya katolikus Eqyház, kétezer éves. egyenes vonalú
gyakorlata ellen ilyen sokféleségben jelentkezik a "nagykorúság" az állítólagos
"testi" szemlélettel szemben a "szellemi" lázadása.

A kis és nagykorúság nem egyértelmű, éppen ezért nem alkal
mazható a keresztény élet minden területére. Vannak dolgok, ame
lvekben egy egész örökkévalóságon át sem leszünk nagykorúak,
"szellemiek", mert ha valamit me-gérteni annyit jelent, mint szel
lemileg a megértettel egyenlővé válni - comprendre c'est égaler
- akkor a Szentháromság titkát, az előrerendelés indítékait soha
sem fogjuk ismerésünkkel kimeríteni. Azután vannak dolgok,
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arnikben életünk végéig nem szüntethetjük meg gyermeki mivol
tunkat. A boldog látás magva rt hit. Az itteni hit válik látássá
odaát. "Míg testben élünk, távol járunk az Úrtól, mert hitben já
runk és nem szemlélésben" (II. Kol'. 5, 6-7). A hit kora kiskorú
ság. Ez életünk végéig. tart. Utána jön a szellemi nagykorúság a
asinrdl-ssínre való látásban. Legyen az a legnagyobb szent legma
g-usabb elragadtatása, legyen az a legnagyobb tudós Iegáthatóbb
ismerete: a hit homálvat áttörni nem tudja, míg e földön él.

Lehet. hogy színte természetszerűvé válik számunkra az az isteni titok,
megtapasztalhatjuk mennyei izét és megingathatatlan biztosság töltheti el abban
(l tekintetben, hogy ez másként nem lehet. mégis csak a kinyilatkoztató Isten
tekintélye miatt fogjuk igaznak tartani, belső igazságát nem láthatjuk át ebben
az életben. Itt van például az a titok, miért tette a szentségek rendelésében az
Úr Krísztus az anyaqí, a "testi", az "érzéki" dolgoktól függővé aszellemnél
is- magasabb kegyelem áradását: miért mondta "ha valaki ujjá nemi születfk
vizből és Szentlélekböl, nem mehet be az Isten országába" (Ján. 3, 5), noha
nagyon is tudta. hogy "a szellem az. ami éltet, a test nem használ semmit" (Ján.
6, ú4). Vagy ott a közvetítő papsáq, a hierarchia rendelése, mellyel embereket
állitott Isten és a lelkek közé oldó-kötő, bűnbocsátó és kormányzó hatalom
mal, noha "Ö tudta, mi van az emberben" (Ján. 2, 25). Es tovább sorolhat
nánk szent hitünk sok-sok titkát: sejthetjük róluk, hogy beletartoznak a nagy
megváltói gondolatmenetbe ("hogy onnét - tudniillik az érzéki világból - tá
madjon az élet, ahonnét 'ai halál eredt" a szent Kereszt prefációja szerint}: cso
dalhatjuk a míndezekben megnyil vánulö isteni bölcseséget és irgalmasságot, de
belső mívoltában a titok mégis titok marad. Ami pedig titok, az érthetetlen,
sőt "oktalanság" (I. Kor. 2, 14) a nem hivő értelem előtt. Egyetlen magyará
zata ez: "Úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözitse
a hívőket" (I. Kor. 1,21), mert "az Isten oktalansága bölcsebb az embereknél"
(uo. 25) .

Szent hitünk titkaival szemben vagy sohasem, vagy csak az
örökkévalóságban leszünk nagykorúak, ezért - mintegy utalással
kiskorú mivoltunkra - mond'ia az Úr Krisztus Is éppen a legna
g-yobb titkok kinyilatkoztatásánál. "Hálát adok neked, Atyám!
meunynek és földnek Ura! hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és
okosaktól és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. Igen Atyám! mert
így tetszett neked" (Mt, 11, 25). Épp ezért "aki úgy nem fogadja
az Isten országát,mint a gyermek, nem megy be abba (Luk. 18,
17). Joggal érezhetjük tehát magunkat Isten előtt és halálunkig
az Egyházban is gyermekeknek. Tehát "testiek", "emberiek" ma
radunk a hit dolgaiban halálunkig.

:Mindezen kívül azonban mégis van kiskorúság, melyet le kell
vetnünk: "testi" szemlélet; melyet el kell hagynunk, "embeú mó
don" való gondolkodás és cselekvés, melynek hadat kell üzennünk.
Önmagunkba véve ezek nem rossz dolgok, sőt különösen a vallási
élet kezdő szakaszán szűkségesek is, mint a gyermeknek a tej;
de bizonyos előrejutás után illik elhagyni őket, mint ahogy az
sem volna normális, ha valaki felnőtt korban anyatedjel táplál
koznék.

Hogy miben áll e,z a lelki kiskorúság, és mik a jellemzői, erre
világos feleletet kapunk a kinyilatkoztatásból, elsősorban az első
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korinthusi levél 3--4 fejezetéből. Melyek tehát azok az igézetek,
melyekre ráfeledkezve a keresztények meg szoktak állni, ahelyett,
hogy kinőnének belölükl

1. A személyek igézete

"Mert midőn azt mondja az egyik, én ugyan Pálé vagyok;
a másik pedig: én Apollóé, vajjon nem vagytok-e emberrekt" (I.
Kor. 3, 4). Nem lehet csodálkozni azon, hogya fiatal korintusi
egyházban mély benyomást keltett az ott megfordult apostolok
és hithirdetök személvi varázsa: egy Szent Péter elérzékenvült,
sainte a bánat könnyein átsug árzó lelkesültség-e; egy Szent Pálnak
törékeny testből kiáradó aktivitása és égő buzgalma; vagy egy
Apollónak a klasszikus görög kultúrába öltözött kereszténysége. És
azóta is tanúi vagyunk, hogy nagy szellemek és egyéniségek mi
lven gyujtó hatással tudnak lenni egyes korszakokra. vagy orszá
gokra - ha az egyetemes Egyházra nézünk; és hogy egy-egy
szentéletű, jóságos lelkipásztor, ügyes szervező egyéniség, vagy a
szót művészien kezelő pap rni lyen vallásos megrnozdulást tud kel
teni kisebb vagy nagyobb körben - ha a mindennapi, kis egy
házi életünkre tekintünk. Ezzel szemben milyen csalódásokat, el
hidegüléseket, sőt a vallásos élettől való elidegenedést tud kiválta
ni egy-egy kisszerű, ügyetlen beszédű, csekély buzgóságú lelkipász
tor, vagy akárcsak egy ismeretlen, egy "másik" egy "idegen" pap.
Nem is beszélve, egy-egy gyarló hírű, vagy - sajnos - életű apos
tolról. Milyen szinte nevetséges csoportosulások tudnak kialakul
ni ,.atyák" körül, akiknek miséje, gyóntatása vagy puskaporszáraz.
ságú prédikációja is "élményt" jelent a rajta csüggőknek, és mí
lven bojkettok tudnak kialakulni jámbor lelkekben egy-egy dis
pozició vagy személycsere után.

Nem szabad mindenestül eIítélnünk a lelkek vágyódását egy
nagy, vagy legalább is nekik megfelelő egyéniség után. Ezt Nagy
Károly császár úgy fogalmazta meg: "Ha nekem tizenkét Ágosto
l1')1l1, vagy Jeromosom volna! ..." De tudomásul kell venni Alkuin
válaszát is: "Az Istennek 'egy is elég volt s neked tizenkettő kel
lene]" Szent Pál azt mondja: "Sem az Hem valaki, aki ültet, sem
az, aki öntöz, hanem csak az Isten,aki a növekedést adja" (I.
Kor. 3, 7). Nem megindító, hogy az a Szerit Pál, aki mégis csak
tudta, hogy Isten választott edénye és tudatában volt annak, hogy
o "még inkább Krisztus apostola" (II. Kor. 11, 23), semminek
moudja magát és "cserépedénywCJk" (IL Kor. 4, 7) a keze által a
lelkekbe áradó Krisztushoz, az alaphoz (L Kor. 3, 10) és a "kincs
hez" képest. És hogy a pap anyagi adottsága lényegében mennyire
nem számít a kegyelmi életben, arra vonatkozólag Pál még a
versengésből és nem tiszta szándékkal működőkkel kapcsolatban
is ezt írja: "No de mit tesz, ez7 Hacsak bármi módon, akár hátsó
gondolattal, akár őszinte szándékkal hirdetik Krisztust: én ennek
örülök" (Fil. 1, 18). A keresztény mult keserves küzdelmeket ví
vott, míg a leglényegesebb kegyelmi szolgáltatásokból, a szentsé
gek kiszolgáltatásánál ki tudta küszöbölni a személyi tulajdonsá
gook döntő jellegét. "Akár Péter keresztel, akár Judás keresztel,
Krlsztus az, aki keresztel." (Szent Ágoston). Ha az egyháziak
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nrűködésében nem m inden esetben nyerünk "aranyat, ezüstöt, drá
g-aköyet", hanem legtöbbször "fát, szénát, szalmát" (I. Kor. 3,
12), az al ap minden esetben Krisztus, akit iuinden papi rnűkődés
ben mcgkupuuk,

A személyiséq igézete nemcsak a papokkal kapcsolatban jelentkezik. Hány
jóravaló törekvés, jótékonysági akció, hitbuzgalmi egyesület, hitéleti mozqalom
vagy egyházközségi élet jutott csődbe azért, mert nem tudtak ezekben általános
érdekü ügyet látni és haqyták, hogy személyí torzsalkodásokon hiúsuljanak
meg a szeretet vagy a keresztényi kötelesség égető feladatai! Az érett vallásos
maqatartás Lten ajándékaként veszi, ha az egyházi életben szerenesés személyek
müködnek, de nem akad fenn az ellenkezőjén sem. "Vajjon mícsoda tehát
Apolló? vagy mícsoda Pál? Szolgái annak, akinek hittetek, éspedig úgy, mínt
ez u- kinek-kinek megadta" (I. Kor. 3, 4).

2. A személytelenség uiéeetc

Ez a másik véglet. Korinthusban nemcsak Péter vagy Pál
pár-tiak voltak, hanem némelyek "Krisztusénak" mondták magu
kat (I. Kor. 1, 12). A szentírúsmagvarázók szarint ezek voltak az
űskeresztónyegyházi élet első "protestánsai", akik vagy azért, mert
Iátták a ruegtórés kegyelmének örömével és· emelkedettségével
össze egyáltalán nem féri) szcmélvi torzaalkodást a hívek között,
vag~ pedig azért, mert túlságosan fennakadtak az apostolok em
beri gvarlóságain, kiábrándulva minden emberi közvetítésből csak
Krisztusru nézteje Hiszen volt min fennakadni. az igaz. Maga
Szen t Púl írja t1iesérőleg a Galatáknak: "Azt, ami kísértéstekre
szolgúlhatott testemben, nem vetettétek meg, sem meg nem utál
tátok" (,1, 13). A korintusiak kifogását pedig így foglalja össze:
"A levelek, úgy mondják, súlyosak és erősek, személyes jelenléte
azonban erőtlen és beszéde gyarló" (TI. Kor. 10, 10). Szerit Péter
lag-adásán sem tudott mindenki túljutni, ha utóbb meg is bánta;
vagy ama következetlensége rniatt, amiért Szent Pál is megrótta
(GaJ. 2, 11). Pál szinte tobzódik a maga emberi .gyarlóságainak,
gyöngeségeinek, valamikori Krisztus-üldözésének emlegetésében.
nálánál jobban mégsem hangsúlyozza senki a közvetí tői szelgála
tot: "Ha másoknak nem is vagyok apostola, nektek bizony az
vagyok" (L Kor. 9, 2). Ha semmi is az apostol szerepe - mint
fentebb láttuk - "de Isten kegyelméből vagyok az, amí va
~~yok" (I. Kor. 15, 10), mondja, és az Isten "tett minket alkalmassá
arra, hogy az u.iszövetség szo lgái legyünk" (II. Kor. 3, 6). Ez a
közvetítés több, mint az ige hirdetése, valami mélyebb szervezeti
kapcsolat: "Mert ha tízezer tanítótok is volna Krisztusban, de
atyátok nincsen sok, me rt Krisztus Jézusban az evangélium által
lill nemzettelek titeket" (L Kor. 4, 15). Ez az atyaság hozzátartozik
kt titokzatos krisztusi testhez, az Anyaszentegyházhoz (Ef. 4, ll.
L Ror. 12, 27).

Nem tudják, mítől fosztják meg magukat azok. akik paptalan keresztény
séqet vallanak a katolikus valláson belül is. Mert amilyen végzetes hiba sze
melyí kérdést csinálni a vallásból, éppoly túlzás minden emberi seqítséqet, támo
gatást, vezetést, ellenőrzést kivetni vallási életünkből. És épp annyira kiskorú
sag hallatlanra venni azokat a - bevalljuk legtöbbször titokzatos és kimutat
hatatlan. de valóságos - javakat, amiket lsten irgalmas rendelkezése kötött a
közvetítő papsáqhoz.
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8. A lezárt tudás igézete

Nem kis kísértés rejlik a vallási, de főként a lelki dolgokról
megszerzett ismeretünkben. Egy-egy lelki irányzat va.gy ájtatos
sági forma olyan mély benyomást gyakorolhat benső világunk
fejlődésére, hogy eszméivel és érzéseivel teljesen betöltheti gondo
Iatvilágunkat: tanulmányaink során vagy akár egy-e~ szellemes
kűnyv vagy előadás olyan oldalról mutathat.ia be nekünk az Is
ten országát, amely nem sejtett szépségeket tár fel előttünk és a
lelki megindulásoknak sainte kiapadhatatlan motivumait fakasztja
fiil bennünk (Jézus Szive, a különböző Mária tiszteletek. engesz
telési mozgalmak, apostolság-i irányzatok, egyes szanteknek kizá
rólagos kultiválása, szentignácí, teréziánue, francia lelkiség, stb.)
Mind egy-egy szeléte az egész katolikus életnek önmagában is, de
méginkább azon a fokon, ami belőle az egyesek lelkében él. Mind
nagyon szükséges és hasznos, hiszen az Egyház nem ok nélkül
ajánlja őket De amilyen szemnyitó tud lenni, olyan korlátozó is
lehet, ha megállunk mellette és tovább nem akarunk haladni,
vagy mást nem akarunk észrevenni és jogosultságát nem-akarjuk
elismerni.

Ez is kiskorúság. Nem ok nélkül mondia Szent Pál, éppen
ezzel a kérdéssel kapcsolatban: "Senki"se ámítsa magát. Aki közü
letek azt hiszi, hogy bölcs ezen a világon, legyen oktalanná, hogy
bőlcs lehessen" (1. Kor. 3, 18). Vagy még plasztikusabban később:
"Ha pedig valaki azt véli, hogy megismert valamit, még nem is
merte meg, hogyan kell neki megismernie" (L Kor. 8, 2). Soha
nem lehetünk eléggé hálásak Istennek, hogy Szent Pállalleíratta
ezeket a sorokat. Mert senki nem küzdött annyit' az emberi megis
merés bizfosságáért; m int a kereszténység; de senki nem is vall
ja az emberi megismerés és tudás korlátolt voltát nálánál job
bau. Ezért Szent Pálnak buzdítása is, Je különösen imádsága azt
célozza, "hogy az Ö akaratának az ismerete teljes legyen benne
tek" (Kol. 1, 9), "hogy gyarapodjatok az Isten meg-ismerésében"
(uo.) és "hogy szerétetetek mindjobban gazdagodjék megismerés
sel és teljes megértéssel" (Fil. l, 9). Mert Krisztusban csak az
boldog, "aki éhezi és szomjuhozza az igazságot" (Mt, 5, 6). És'
valóban semmi sem áll távolabb a keresztény élettől, mint a szel
lemi jóllakottság. Sajnos, a gyakorlati életben nem mondhatjuk
ritka jelenségnek ezt és innét van az, hogy sok keresztény szivé
ben - papéban is, hívőében is - bálványmerevségű Isten-képek,
szintelen Krisztus arcok, százszor elismételt felfogások és halálra
unt imádságok vannak. Az imádsággal különben is beláthatatlan
arányú körön baj van, noha az imádság vágya is egészen különös
mértékben mutatkozik meg. Csak az nem mond nekem semmit,
amitől már nem várok semmit sem. Aki sosem teszi föl magának
- komolyan és becsülettel - ezt a kérdést: Vajjon ez-e minden,
amit a Szentírásnak ez és ez a helye, vagy az Egyháznak ee, és
ez a dogmája, szentsége, ájtatossága lelkemben kiformált i - le
gyen az a világ legnagyobb hittudósa vagy imádkozója, mégis
csak kiskorú lesz s kiskorúságának tünetei rövidesen mutatkozni
fognak.

A lejárt tudás káros következményei láthatóan és éppen ezért
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bántóbban mutatkoznak meg a következő három igézetnél, minek
lo'ökere éppen ez az önelégültség, biztonság és megállás az isteni
dolgok megismerésében.

4. Az itélkezés igézete

Amikor a vallásos élet tudatosul bennünk és belsőnkben P,gy
szerre szdute ellenállhatatlan indítást érzünk a kereszténvibb élet
után - (legyen ez akár egy bűnös életből való gyökeres kilépés,
akár egy langyos magatartásból való "megtérés", vagy legyen
csak az egy-egy evangéliumi igazságra való ráébredés. illetőleg
egy elhanyagolt hitéleti tennivalóra való feleszmélés formájátlan
-az első dolog: a meglátott elvek világosságánál lemérni r.em
csuk masrunkat, de kapcsolatainkat, környezetünket .és minden
rajtunk kívül álló dolgot és személyt is. A meglátott igazság
iránt érzett szeretet és lelkesedés oly elemi erővel tör fel, hogy
mindig és mindenben csak ezt az igazságot keressük. figyeljiik és
márlegeljük. És ha megtaláljuk - ami persze vajmi kevés esetben
fordul elő - örvendünk, ha pedig nem - és emberi gyarlóságunk
folytán ez a leggyakoribb -. szenvedünk tőle, elkülönülünk az
igazságot nem mutatóktól, Nem más ez, mint a megtalált üdvös
ség ön védelme az elszintelenedés és megalkuvás ellen. Hiba nincs
benne addig', amíg e szent kérlelhetetlenség mögött nyitva ma
radnak a meg-talált igazság újabb szempontjai felé és megmarad
nak azon a területen, amelyre a lelkünket káprázattal eltöltő igaz
ság vonatkozik. A baj csak az, hogy legtöbbször megszűnik ez a
megnyílottság és elmosódik a lényeges és lényegtelen közötti kü
lönbség ; sőt, ekkor az elvekért való harcot fölváltja az emberek.
elleni. Innét van azután a sok ítélkezés, rnegszólás, és sok esetben
- mert a körülöttünk levők cselekedetei nem minden szempontból
állhatnak nyilván előttünk - a rágalmazás is, melyek mint foj
togató gyom verik fHI ekkor egyházközségeink beléletét,

Ez is a kiskorúságból ered. Szent Pál így int: "Ne rnondjatok
itéletet idő előtt, míg el nem jő az '(Tr, ki a sötétség titkait is meg
vilűgít.ia, és a szivek szándékait is nyilvánosságra hozza" (I. Kor.
4, 5). És hogy lássuk, milyen radikális álláspontja van a kinyi
latkoztatásnak ebben a kérdésben, érdemes elgondolkoznunk azon,
amit Szent Judás ír levelében: "Midőn Mihály főangyal az ör
döggel vitatkozva Mózes teste fölött viaskodott, nem mert káromló
itéletet őreá kimondani, hanem azt mondta: Parancsoljon neked
az Úr! Ezek pedig gyalázzák azt, amit nem értenek; amit pedig
természet szerint tudnak, azáltal romlásba jutnak" (Jud. 9-10).
Igaz, itt elsősorban a pogány megtérőket előbb zsidóvá tenni
akaró tévtanítókról van szó; de áll ez a' hivekre is. ÉR hogy meny
nyire áll, kiérződik Szent Pál felkiáltásának hangsúlyáből, amikor
"a:l eltérő fe1fogásokról" (Róm. H, 1) való kölcsönös vitákról
szólva kétszer is (4 és 10 v) kiemelten mondja: "Ki vagy te, hogy
kárhoztasd a más szolgájáU' Urának áll, vagy esik." És ez nem
csak gyarlóságok esetében érvényes. hanem akkor is, "ha az ember
valamelv bűnre ragadtatik is, ti, kik lelkiek (azaz. uagvkorúak,
ld. I. Kor. 3, 1) vagytok az ilyent oktassátok a szelídség szelle
mében; de ügyelj magadra, hogy te is kisértésbe ne' juss" (Gal. 6.
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l). :f.s: meg is kell jegyezni és kerülni is kell társaságát, hadd
szégyelje magát; de azért ne tartsátok ellenségnek, hanem úgy
feddjétek meg, mint testvért." (II. Tessz. 3, 14-15).

Az ítélkezés kiskorúságúból főként azért kell kilépni, mert
rendszerint együtt jár a nagyfokú tájékozatlansággal mások cse
lekedetei felől (hisz sosem olyan jók az emberek, mint amilye
neknek mutatják magukat és sosem olyan rosszak, mint amilye
neknek látszanak), és méginkább együtt jár a végzetes tudatlan
ságg'al és vaksággal önmagunkkal szemben.

5, Önmagunk jóságának igézete

Amint a gyermek tönkremenne, ha anyjától nem tejet, hanem
szilard eledelt kapna táplálékul, olyan szükséges a tudatosuló
keresztény életnek az a megállapítás, "hogy nem vagyok olyan,
rnint a többi emberek, rabló, igaztalan, házasságtörő" (Luk. 18,
JJ). A magát rablónál is bűnösebbnek tartó szentferenci alázat
szilárd eledele a kezdőben talán megölne minden erkölcsi erőfe
szrtés]. A bűnökkel és szenvedélyekkel való szakítás sikere, eg~-

eg~T meghozott áldozat teljesítménye, Isten parancsainak, a vallás,
illetve lelki élet előírásainak pontos megtartása csodálatos len
dületet tud adni nagyobb vállalkozásokra is. De sokszor előfordul,
hogy valamilyen elszomorodás jelentkezik bennük és érzelmileg
eltávolodás az Úrtól. Valami megáll bennük. 'I'úl kellene nőniük

eddigi állapotukon. de erre már nem telik erejükből. .,Megvan
bennük a buzgólkodás, az Istenért, de ez nem olyan, miuőt az is
meret kíván" (Róm. 10, 2). Az ismeret pedig azt kívánja, amit
Keresztelő Szent János mond: "Ölleki növekednie kell, nekem pe
dig kisebbednem" (Ján. 3, 30). Mert amint egyre jobban feltárul a
lélek előtt Krisztus nagysága és a kegyelem csodája, annál job
ban elhalványul földi értelemben vett önérzetünk." Ami nyercsé
gem (= vívmány, adottság, siker, teljesítmény) volt, azt veszteség
nek ítéltem ... Jézus Krisztusnak, az én Uramnak. mindent fe
lülmúló ismerete miatt" (Fil. 3, 7-8). Ezért hangsúlyozza Szent Pál:
"Semmiben sem érzem ugyan magamat bűnösnek, de uzérf még
nem vagyok igazolva," (L Kor. 4, 4), "mert ha magát valaki va
laminek tartja, holott semmi, önmagát vezeti félre" (Gal. 6, 3).
"Hiszen mid van, amit nem kaptál l Ha pedig kaptad, mit dicsek
szel, mintha nem kaptad volna'?" (L Kor. 4, 7).

Ez persze nem könnyű feladat. Ha ez lenne, nem volna olyan
sok sértődöttség, akadékoskodás, ellenérzésből származo passzivi
tás éppen azok részéről, akik egy-egy egyházközség, templom lét
rejöttében hihetetlen áldozatokat vállaltak. vagyapostolkodáshan
és jótékonyságban emberfölötti eredményeket produkáltak, dc akik
nek "érdemeit nem veszik semmibe, sem". Még rosszabb az, amikor
az egyszer kivívott állást vagy irányító szerepet nem akarják el
hagyni még akkor sem, amikor már az élet tovahaladt mellettük,

Amíkor megingathatatlanul hiszünk korrektséqükben, amikor legbiztosabbak
vagyunk értesüléseinkben és ítéleteinkben. amikor a legnagyobb állozatok meg
hozatalát tudjuk napnál világosabban ténybizonyítékokkal igazolni - akár egy
házasközösséq, akár egy barátság keretein belül- ha nem jut komolyan eszünk-
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be egy józan kételkedés önmagunkkal szemben. kiskorúak vagyunk. Mert még
nem döbbentünk arra a megsemmisítő lehetőségre. hogy szélhatunk az angyalok
nyelvén. ismerhetünk minden titkot és tudományt. lehet hegyeket mozgató hi
tünk, egész vagyonunkat feláldozó jótékonyságunk, testünket felemésztő ön
meqtaqadásunk, valami még ezenfelül hiányozhat. Valami titokzatos dolog, amit
nem lehet foqaln.akkal kifejezni, mint az ismeretet vagy tudást; nem lehet
rnegszámolni és Iernérni, mint a vagyont; és nem lehet látni, mint a test fel
emésztödését: valami. aminek hiányától "semmi sem vagyok" és "semmi sem
használ nekem" (I. Kor. 13, 3).

Szent Pál néhányszor dicsekszik apostolságának teljesítményeivel ás egyé~

ni jámborságának cselekményeível Tll, Kor. 11~12. fej.), de érdemes utána néz
nl, hányszor és milyen formában nevezi ezt a dicsekvést "oktalansállnak" vaqy
..balqasáqnak", és nemcsak odavetőleqesen, hanem hanqsülyozottan is. "Ujra
mor.dorn: amit mondok, nem Isten szerínt mondom, hanem mintegy balgatagság
ban. a cselekvések ezen tárgyában". (II. Kor. ll, 16). És még ha "igazságot
mondanék" is (u. o. 12, 6) és ha "Isten tudja. hogy nem hazudom" (u. o.
11, 31), akkor "sem hasznos" dícsekední (u. o. 12, 1). És ezt mondja az.
akinek szavát, tanítását, önmagáról és másokról való' itéleteit isteni csodajelek
és kinyilatkoztatások tették hitelessé. Mit kell akkor egy magunkfajta ember
nek tartanunk a magunk jámborsáqáról, vallásosságáról és itéleteiröl?

G. A szavak igézete

A kiskorúsággal kapcsolatos szentpálí gondolatok között ez
is ott áll: "Nem beszédből áll az Isten országa, hanem erőből"
(1. Kor'. 4, 20). A beszédnek - akár mondjuk, akár halljuk, vagy
olvassuk - lelketformáló erejéről fölösleges is szót ejtenünk. Ah
hoz, hogy a nagy valóságokat meglássuk és bensőnkkel hozzájuk
férkőzzünk, a szó, a beszéd segít bennünket, még pedig nem az
akárhogvan elmondott, vagy leírt szó, hanem a tetszetős formájú
írús, vagy beszéd. Milyen döntő hatással tud lenni egy-egy jól
megírt lelki könyv és mennyi intuíciót tud .adni egy-egy elsodró
erejű ima. Ha valakinek jól megoldódott a nyelve és jól, szepen
tudja lelkes buzdítássá szőni a lelkében felmerülő gondolatokat,
azt akkor szinte elsodorja a térítés láza, hirdeti az igét; "állj elő
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ints, kérj, feddj" - hallják
a parancsot, és teljesítik is ezt a részét, de a következő intést, hogy
tudniillik mindez "minden türelemmel és tudománnyal" (II. Tim.
4, 2) történjék, akkor mintha nem is hallották volna.

A hiba ezen a téren ott kezdödík, amikor a szavak fontosabbak lesznek,
mint a tartalmak, és elmaradnak a tettek. Szerit Ferenc realizmusa igy foqal
mazta ezt meg: Quanto fa. tanto sa! (Amennyit cselekszel, annyit, tudsz),
Prohászka vezérqondolata is ez volt: Előbb élni a kereszténységet. azután hir
detni. Egyes korok nagy keresztényei mindíg ellene voltak a "szó-keresztény~

ségnek", .
Az meg egyenesen bámulatos, hogy Szent Pal mennyire tudatában van an

nak, hogy "nem az emberi bölcseség meggyőző szavaiból:' áll igehirdetése (I.
Kor. 2, 3) és ha rászánja magát, hogy valamilyen igazság megvilágítására a
mindennapí életből vegyen hasonlatot, akkor mindig közbeveti a kissé bocsa
natkérésnek. de nundenképen leértékelésnek szánt "emberi módon'l-t: és hogy
erre csak azért van 'szükséq. mert még testiek. tehát kiskorúak vagyunk". Em-
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beli módon fejezem ki magamat testetek gyarlósága rniatt" (Róm. 6, 19.) Es
valóban, mennyí csalödáson, hányattatáson ken átesnünk, amig a szavak ká
bulataból felébredünk és amíg a Szeritírásnak eqyszerü szavaiban rejlő valóság
lesz életünk eleme. EI kell jönnie az időnek, amikor imáinkban, másokkal való
érlntkczéseínkben és keresztény közösségi életünkben levetkezzük a szavak va
rázsát és leeqyszerüsödünk. "Nehogy míg másokat tanítok, magam valamikép
elvetesre méltó legyek" (I. Kor. 9, 27).

7. Az egyéni vallásosság igézete

Fontos, vallási életünknek egyéni szint adni; az elveket, aJZ
életformákat és tipusokat az egyéni érzés, gondolat és cselekvés
meleg életlendületével át-meg-átjáratni. Tekintve, hogy - mint
Pauler Akos mondlia - "a konkrét ember mindig végleteken jár",
azért az egvéni vallásos élet sosem fogja a vallásosság egyete
mes szellemiség-ét rnutatni, legfeljebb csak törekvéseiben. Éppen
ezért az egyik hívő vallásossága sok olyan vonást fog felmutat
ni, ami a másiknál kiemelten nincs meg, sőt még a tudat köréig
sem jut. Az egyik például kifelé irányuló tipus, a másik befelé,
egyik közösségi, másik magábazárt, stb. Ezek adottság-ok. A hiba
megint ott kezdődik, amikor szeuteaitjük az egyéni formákat és
kizárólagosságot akarunk adni annak, aminek nem jár kizáróla
Il.'osság. Ebből származnak éppen a buzgóbbak körében jelentkező
"féltékenység és pártoskodás" (L Kor. 3, 3) jelenségei. A megértés
hiánya nem okvetlenül ered önzésből (min t a Iegtöbhször- mond
ják), forrása sokszor, amit a skolasztika így fejezett ki: indivi
duum ineffabile, az egyéniség kifejezhetetlen. És ha már az, egyéni
cselekvések és állásfoglalások forrása is kimondhatatlan, akkor a
belőle származó cselekmények is azok. Kinek milyen valláscssági
forma miért tetszik, ezt nagyon nehéz szavakba foglalni. És ezen
.a ponton találkozunk a nyelvek adományával, mely bár elragad
tatásszerű titkos imamódnak látszik, általános jellemzője az, hogy
"öumagának szeréz épülést" (L Kor. 14, 4). Az ilyen "önmagának
szúljon és Istennek" (L Kor. 14, 28) és ha nem tudja magát meg
értetni és ezáltal elfogadtatni,akkor "hallgasson az Egyházban"
(u. o.). Még azokban a dolgokban is, amelyek "Isten egyházának
szereznek épülést" (U. o. 4), megszívlelendő Szent Pál szava: "A
prófétalelkek alávetik magukat a prófétáknak. Mert Isten nem a
zürzavarnak Istene, hanem a békességé" (L Kor. 14, 32).

Nem kevés lelki érettség kell ahhoz, hogy a különböző vallá
sosság'i tipusokból eredő kűlönbözőségeket, melyek komoly szaka
dásokat tudnak előidézni egy család vagy egy plébánia, közösségi
keretein belül is, olyan emelkedetten tudjuk megoldani, mint ahogy
Szent Pál tette. "Azt szeretném, hogy mindnvájan olyanok legye
tek, mint én magam, de kinek-kinek saját ajándéka van Istentől,
éspedig az egyiknek így, a másiknak meg amúgy (I. Kor. 7, 7).
':f~pp ezért a helyes álláspont: "Csak ki ki járjon úgy, amint az
Cr megadta neki" (u.o. 17). Aki ezt nem érti meg, az, "az értelem
dolgában még gyermek" (I. Kor. 14, 20).

Folvtathatnók a Szentírás alapján a kiskorúság tüneteinek fel
sorolását (A Galatákhoz és a Kolosszeiekhez írt levél mélyebb
gyökerekre mutat), Kötözködásnek és kákán is csomókeresésnek
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tűnhetik fel nem egy olvasónk előtt ez az értekezés, hiszen abban
keressük a hibát, ami jó. Hiszen minden igézetre első szavunk 
rnínt ahogy az valóban is áll - a jóság: megállapítása volt. "Ilyen
formában tehát az lett halálom, ami jó' Épen nem. Hanem a bűn..
hogy bűnnek mutatkozzék, halálomat okozta olyasmivel, ami jó."
<Róm. 7, 13). A tragikumnak az, hogy oly hamar elfelejtjük az
eredeti bűn hatásait; pedig ez az értelmi elhomályosodás és az
akarat rosszrahajlása életünk végéig megmarad s nem szűnik
meg egy megtérésse], vagy az istenes életre való elszántsággal.
Igy tehát szempontjait belevetíti oda is, ahol a legkevésbbé sejt
jük. Éppen ezért a megférést halálunkig folytatni kell. És mert
nem foly tatjuk, azért maradnak rajtunk időn túl is a gyermek
ség formái.

Az Egyház gyakorlati élete - mond.iák sokan - kedvezni
látszik a kiskorúság tüneteinek. Ez igaz, de korántsem azért, mint
ha kiskorúságban akarná tartani tagjait vagy tetszenék neki kis
korúságunk, hanem a szellem és a szeretet okából. Ezt nem tudja,
megérteni sok botránkozó, aki magát nagykorúnak hiszi. Az, Eg-y
ház kétezeréves pedagógiája azon alapszik, hogyalegegyszerűbb
falusi anyóka is egyéniség és a benne élő vallásosság is egyéni
jellegű legyen, éppen ezért formákat rákénvszeríteni nem akar
senkire. A minimumot megköveteli "mindenkitől (tartózkodást a
bűntől, vasárnapi misét, évi gyónást, áldozást), ezentúl azonban
a legtágabb teret engedi mindenkinek a hitszabály keretein belül.
De a szellemi szemlélet fölött a szerétet szempontjai még döntőb

bek, Éppen az Egyház nem tagadhatja meg Szent Pál utasítását:
"Karoljátok fe,l szerétettel azt, aki gyönge (kiskoru) a hitben"
(Róm. 14, 1). És a test analógiájára mondja az Egyházról: "Ame
lyeket a test kevésbbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb
tisztességgel (gondoskodással) vesszük körül" (T. Kor. 12, 23). Ez
a nagyobb gondoskodás a lelkek sérelrnének elkerülésében áll. Mert
"nem mindenkinek van ismerete ... és lelkiismeretük, mivel gyön
ge, beszennyeződik" (I. Kor. 8, 7). A fejle,ttebb keresztény életszem
lélet birtokiói felé szél tehát az intés: "Vigyázzatok, hogy ez a ti
szabadságotok ne legyen valamiképp a gyengék botránkozására"
rr, Kor. 8, 9).

349



Kováéh Miklós

AVE SPECULUM SANCTITATIS
SZENT ISTVÁN AZ ARPÁDOK ELÚTT

Míndazok, akik Szent István királyunk középkori tiszteletének
dokumentumaival foglalkoztak, megállapíthatták, mennyivel ele
venebb, emberibb és így bizonyára hitelesebb is, a Mohács előtti
magyarság képe első királyunkról, mint az a megszokottá vált
szeutkép, amit a barokk hagyományozott ránk. Már az időbeli kő

zelség. az emlékezés frissessége is érthetővé teszi, hogy a magyar
ság, különösen kereszténysége első századaiban melegebb és embe
ribb közelségben szemlelte "hitének bizony doktorát és apostolát".
Ez, mint látni fogjuk, Szent István-tiszteletének Ieg l'őbb sajátos
sága.

Ha azt kutat]uk, mi táplálta e régi 'századok magyarjainak
az első szent királyra emlékezését, elsősorban a legcndúkra kell
gondolnunk. Kétségtelen is, hogy így volt. Tudnunk kell azon
ban, hogyalegendaíró nem alkothatott szabadon. Tollát hagiográ
fiai sablonok, a szentek életírásaiban szinte közhelyszámba menő

vándormotívumok kötötték mez. Ezeknek alkalmazásától a kegyes
olvasmány írója nem tekinthetett el, hacsak hősét más szcnteknól
kisebbnek nem akarta ábrázolni. A szent király mindhárom le
gendája a kor hagiográfusainak mártékén mért, tiszteletreméltó
lelkiismeretességgel mondja el hősének életét. A kép, amit így
nyerünk, kiegészítve a krónikák igen szűkszavú és pártúllás
színezteadataival, azzal a Szent István-portréval azonos, melyot
mindnvájan ismerünk. A jó, kegyes, igazságos, Krtsztusért buz
gólkodó s ha kell, harcolni is tudó királyt szemlélhetjük benne.
De kétséget nem szenved, hogy ez az arckép kissé merev, és bár
színeit a századok lankadatlan kegyelete nem engedte halványulni.
az élethűnél bizony fakóbb. Ismételjük: a legendaíró ama valójá
ban nagyon is érthető igyekezetének eredménye ez, hogy mcrev,
beidegződött stiláris hagyományokhoz hű maradjon.

A histórikus persze sok más kiegészítő adat, vonatkozás, tel
.jesebb perspektiva birtokában -- alapjában szrntón aszketikus
mestersége adottságaihoz mérten - a kép merevségét némileg fel
tudja oldani. A kegyes nyugalmú mondatok mögött megúreztet
heti az elmondott események élő nyugtalanságát. Egy jelző, val-,"Y
mondatszerkezet régi örömöket és gyászt is életrekelthet. Igy ke
rül emberi közelbe és válik hitelessé István király fájdalma a
bizonyára csak hosszas vívódás után utódnak kiszemelt vérrokon
Vászoly megnyomorításán. Az öröklésnek a viszonyokhoz képest
még legeIfogadhatóbb rendje hiúsult meg ezzel; és a nag-y m ű

sorsa még bizonytalanabbá vált. Nagyon is emberi érzést ábrázol
nak itt a legenda kissé mesterkélt kifejezései: a magára maradó.
folytató nélkül való alkotó szoinorúságát, De teljesen érthetővé
válik az a gesztus is, mellyel az élete és munkája végére jutott
király országát Szűz Máriának ajánlja, ha tudjuk, hogy a középkor
felfogása szarint a védőszent az adománynak épp olyan tényleges
hirtokiójává válik, mint bármely élő személy. István király ekkor



rnár többet valóban nem tehetett: a sírba készülő kezéből kicsú
szik övéi sorsa. Arra bízza tehát, ki a mennyek királynője, e vi
lágnak asszonya, Legyen itt az övé minden és mindenki, legyen
ezután már az Ő gondja ez az ország.

Az elmult korok ismerője még egy ilyen merev, távoli legendás
alakot is élettel tud telíteni. Ez azonban szinte egyedül csak az ő
érdeme: az ő érdeme: a szövegben hagyományozódó adatok
szűkszavúságút, sokszor szándékolt ridegségét legyőzve teszi ezt.
De van e a magyar középkorból Szent Istv{Wlról olyan írás is,
melv a történész tolmácsoló segítsége nélkül.vsa.iát szavai erejével
szemlólteti a király nagyságát, valóban az li szent életét.

A magyarság első keresztény századai -- mint természetesen
az utóbb következők is - nemcsak olvastak Szent Istvánról, hanem
imádkoztak is róla és hozzá. Ezek az imádságok azonban - szin
te csak néhány mondat kivételével - nem jutottak el hozzánk.
A magyar egyház jelenlegi hivatalos-l iturrrikus és népi imádságai
kőzött egy sincs, mely a középkorból származnék. A liturgikus
szövcgek a trienti zsinat utáni, némi túlbuzgalommal végrehajtott
uníforrnizációnak estek áldozatául. Mi ndnnr-scfre különös, milven
rideg értetlenséggel irtotta ki a magyarorszú,rd katolikus restaurá
cio az ősi magyarság imádságos életének bár latin szavak köntö
sében őrzők, de mégis sajátosan magyar termékeit; jóllehet ugyan
akkor féltő gonddal igyekezett a régi korokból bizonyos egyház
jogi kuriózumokat átmenteni, vagy éppen újakat is nevelni.. Való
ban sajnálatos és semmiképen sem menthető túlzás volt ez. Hiszen
Prúrrában még ma is a hétszázéves rímes antifónát éneklik az első

cseh herceg, Szent Vencel sírjánál: ,,0 pugi1 eareaie" '" "Ó híres
bajnok"... A magyar tomjilomokban viszont már századok óta el
némultak középkorunk Szent Istvánt dicsérő szavai. Pedig meny
nyire valóban az első keresztény magyar nemzedékek Szent Ist
várj élményéből táplálkoztak l E szövegek: misék, szekvenciák,
himnuszok, verses officiumok mindegyike különös és részletes li
turgiatörténeti és filologiai vizsgálatra vár. Ezúttal csak az egj'~ik

rimes zsolozsmát, - ahogy a középkor nevezte: hisfóriáf - vesz
szük elő, hogy belőle halljuk meg, tniként tudtak az árpádkor ma
gyarjai Szent Istvánról és hozzá, "tisztelendő"ünnepén imádkozni.

Ha a zsolozsma antifonáin és responsoriumain végigmegyünk,
elsőnek az tűnik fel, mennyire nem a megszekott a szent ábrázo
lasa e férfiasan zengő középkori versekben. Nem a barokk kor
képeinek érzelmes arcú és kegyes öregje, hanem az a férfi áll
elöttünk, kiben hatalmas és korlátot nem ismerő erő és szelídség,
uralkodói keménység és irgalmas türelem, kereszténység és ma
gyarság olyan mértékben volt meg, hogy népe történelmének nagy
í'crdulóján annak sorsát döntően iránvithatta. Az a férfi áll előt

tünk, akit uralkodói nagysága és tündökletes keresztény erényei
a régi magyarság szemében a szent királlvá tettek. Vajjon nem ezt
bizonyítják-e a liturgikus história versei:

Vir beatus parclum nempe
fert ad caulas ovium
et leonem ad praesepe
bovís Ierocissimum:

minis precibus et donis
terret, mulcet, incitat:
pravos, mites, vanos bonís
Christi quos deíficat.
(antiphona)
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Boldog férfi: juhakolba
Cipeli a párducot,
Vad oroszlánt felkarolva
Jászol rnellé állított.

Intem caetera laudanda
Virtutum ínsíqnía,
patíentíae miranda
fuit illi gratia.
Emonstra, quod depílata
pauperum proteruía
eius barba, dum collata
sunt his beneficía,

Et ille tunc fuít .laetus
dare Deo gratias.
pro quo dignus est ínventus
pati contumelias.

(Responsoríum. )

Kér is, ád is, fenyeget is,
Hívja, vonja, kerqetí,
Gonoszat is. szelidet is:
Krísztusban incqszentelí.

(Sik Sándor fordítása}

Erénynek és kegyelemnek
Fénylett benne sok jele,
Csodálatos türelemnek
Malasztjával volt tele.
Bizonyság rá a szeqényséq
Kiket jóval halmozott.
Akik szakállát meqtépték,
Szentséqtelen koldúsok,

S ő ezt jókedvvel viselte
S Istennek halat adott,
Hogy az Úr inéltónak lelte
Szenvední gyalázatot.

(Src Sándor fordítása]

Ezek a régi liturgikus versek azt is kétségtelenné teszik, hogy
a kor magyarsága első szent királyát másnak el sem tudta kép
zelni. Küldetéséhez épen ilyen tulajdonságok kellettek. Népe el
jutott önismeretében odáig, hogy apostolát épen ilyennek és csak
ilyennek lássa. Ime két antifona:

Si plebs ísta suscepísset,
alium discipulum
forsitari ei mísisset
deus quendam alium.
sed rebellis gens et fortis
gens grandis audaciae,
per eundem virum fortis
danda fuit gratiae.

Ha e nemzet mcsterének
Mást is 'birna vallani,
Tetszett volna Istenének
Más apostolt küldeni.
Am e nyakal. délceg fajta.
Kardos rnarkú nemzetet,
Nem más, csak egy magafajta
Harcos téríthette meg.

Magnus sampson ad domandum
leonem innititur,
ad ungaris praedicandum,
rex fortis eligitur.

Az oroszlánt megigázni
A nagy Sámson kelletik.
Magyaroknak prédikálni
Erős király küldetik .. ,

(Sík Sándor fordítása)

Ezek az antifonák és responsoriumok Pázmány Péter koráig
zengtek a magyar papság ajakán. Kialakulásuk történetét a kuta
tás újabban igyekezett tisztázni. Az eredmények azt mutatják,
hogy e liturgikus históriában három rétegelt különböztethetünk
meg. A sorrend, időrendben hátrafelé haladva, így alakul: első ré
teg a zsolozsma éjjeli részének antifónái és responsoríumaí, máso
dik a hajnali hóra, a Laudes antifónái, harmadik a legősibbnek
tekinthető darabok, az, evangéliumi énekek: Zakariás énekének,
a Benedictusnak és Szűz Mária énekének, a Magnificatnak anti
fouáí.

A legújabb és legterjedelmesebb rész - miből fent is idéz-
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tünk - a XIII. század vegen keletkezett, minden valószínűség
szer-int az, esztergomi ágostonrendi kolostorban. Lodornér érsek
- akinek ösztönzésére készült - akart vele a pogánvkodó Kun
Lászlóra hatni. A második rész a XIII. század legelején készült
öt rővid darab. Stílustörténeti vizsgálódás PS a rendelkezésünkre
álló források vizsgálata egyképen erre enged következtetni. A leg
ősibb szővegek azonban már akkor, midőn még legrégibb forrá
sunk is csak a XIII. századra ment vissza, sejtetni engedték, hogy
i.ren ősi származásúak. Egy időközben előkcrűlt újabb forrás, az
úgynevezett gráci untifonárium, az lHiO-as, 70-cs évekból - ezidő
szei-int legrégibb zenei kézíratunk - azt bizonyítja, hogya' XII.
század dereka táján legalábbis már ismerték és énekelték ezeket.
Ha pedig stílusukat vizsgáljuk, melvon valami félreismerhetetle
nül "román" és kissé nehézkes prózaritmus érzik, mindenképen jo
gos lesz az Ll feltevósű nk, hogy ezek az antifonák még jóval elóbb,
nem sokkal a szen ttúavutás után, vagy épen azzal egyidőben ke
letkeztele Hallgassuk meg az egyiket, a magyar középkor annyira
ncpszerű Szent István-imádságát, a rnohácsi vész táján élt név
telen karthauzinak, az Erdy-kódex í rójúuak tolmáesolásában:

Ave beate rex Stephanc,
inclyra spes gentis tuae.
ave doctor et apostole, ere
dulitafis nostrae.
ave speculum sanctitatis et
iusritiae:
Per Te in Christo credidimus.
per te in Christo salvemur,
ora pro populo.
intereedo pro clero,
ut null us de tuis
praeela fiat hostis.

Idvezlégy boldog Szerit István király.
te népednek renles remerryséqc.
Idvczlcqy mi megtérésünk bizony dok
tora és apostola.
Idvezlégy minden szentséqnek és iqaz
súgnak fényes tüköre.
Te míattad hittünk Krísztus Jézusban,
Te miattad üdvözülünk is Krisztusban,
imád j ezt te népedért.
imádj egyházi szolgálókért is,
hogy egy ellenség se légyen ragadozó,
ez te néped között.

E Szen t István-ének ősi és méJtúságteljes szépsége fölöslegessé
tesz minden magvarázgatást. Engedjük úgy magunkhoz szólni,
min! ahogyan ünnepies zengésével o~y régi századok magyarjait
iudította hódolásru a Szent Király előtt.

N agy ének volt ez és mind a többi is, melveket még olyan
korok zeng-tek, melvek nálunk többet és jobbat tudtak Szerit Ist
vánról. Ugy ének ez. mint ahogyan a latinok a carmen szót értet
ték; zene és varázalat egyben. És e szavak, e dallam valóban
elbűvölték azt, aki ajkára vette. A valóság erejével igéznek : mert
szavakhan és dalban Szerit István életének egész teljességében
áll előttünk.

Bizony még a dalban is: úiabb kutatások már valósztnűvé

tették, hogy a zsolozsma középsó rétegének antifonái gregorián
dal iamukba szőtt ősi magyar népzenei motívumokat őriznek. Ma
pedig már azt is joggal sejtjük, hogya legrégibb Szerit István
szőveg, a most idézett "Ave beate rex Stcphane" gregorián mu
zsikájában is fel-feltűnnek ősi zenenkre emlékeztető és a grego
riánt különös módon színező elemek. A gregorián és a magyar
népi zene sok közös vonása: eg'yszólarnúaág, ötfokúság az ilyen
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dallambeli összeszövődést érthetővé teszi. Kü lönőscn értéket ad
ennek a megfigyelésnek, hogy a kereszténységnek és ft magyar
súg népi kulturá.iának már a harmadik-negyerlik keresztény ma
gyar nemzedékben tökéletes együttélését szcm lé ltet.i.

Az elmondottak talúu arról is meggyőzhetnek, mennv ire téve
dett Babits Mihály, amikor uz .Amor Sanctus" bevezetésében igy
ír középkori latin verseinkről: .,Még a magvar Hzentl~kis ritkán
jelennek itt meg nemzeti sz ínekbcn R kanddcl'iik tiihhnyil'c épen
séggel nem az, amit magyar kurakternck szoktu uk clkéjJz,·.lni. Sőt,

ha nemzeti elfogultsággal kezdünk e h imu uszok olvasásába, al ig
hanem elcsodálkozunk, hogyan kcrii lnok oz('k ~I v(;rszcg(-ny, asz
kétikus alakok a magyar glóhuRra." Szon t Istvún ulukjn, amit
középkori imádságos emlékeinkJIlll mog-ismcrhetünk, nem vén;ze
gény és nem csupán aszkétikus. Olyan, ;1fnily"'i valójáhan is volt:
népének keménykezű és történelmet formáló n rulkod ó.in. De Kl'iRZ
tus szerint elsösol'ball magán uralkodó, {'S eÚ~l·t szcn t: II Szeut
Király.

GYÓNÁS UTÁN

Elűztem a fekete sátánt.
Nenét is elfeledtem.
Megint ragyog a boldoo étI
Felettem.

Csak kivülről vamJok /Jeteg
J~s mozdulailan,
Belül a lelkem lángyal éyő

Katlan.

Ki villTől látszom érlef fl/ck
És romnak.
Belül új, ,trHt »ad.aerlék
DalaInak.

8zivem már tiszta, czcl'ülll,lji.
lrlély tó
És .senki, senki, csak le vai/,Ij T,Í

lvlélió.
H a r s li 71 JJ i L '1 j o ;.;



A VÉGTELEN VÁNDORA
OTOKAR BREZINA

A modern cseh költészet egyik kimagasló emJénisélJe O t o k a r
B i e z i n a (ejtsd: Brzsezina), Annak a forradalmi nemzedéknek
a tagja, amely nemcsak politikai téren oiota ki seioosam, üyyesen
és tehetséoesen az önálló cseh államisáooi, hanem szellemi téren
is hatalmas lendülettel tört előre és kiválót alkotott.

Biezina, 'valódi nevén Jebtun) Faclom 1868-[}((n szilleteii, eyy
s<:erű és szegényes környezetben, és 1929-ben halt meg. V'isseaoonul
tan élt, kora politikai és szellemi mozqalmaihan nem ioen. vett
részt. Első verseskötete 1895-ben jelent meg; ezt nem eaészen tiz
éven belül további négy, és "Források zenéje" eimmel 1903-ban
ef/Y esszé-gyüjtemény követte. (Ebből való két prózai szemelvé
nJ/ünk)_

A cseh lélek leoiellemeőbb vonása a józan gyakorlatiasság, a
'1:alóság tisztelete. Talán semmit nem utasit el magától oly határo
zottan, mint a ködös ábrándozási, a képzelgést, a szalmaláng-he
'L·ülést. A cseh ember ajkán az "irreális" csöppet sem híZelllŐ mi
noeités, a realizmus, a "dobrá práce", az aprómunka nemzeti.
programm, alapvető nevelési elv családban, iskolában, társadalom
ban egyaránt. A cseh író akkor van igazán elemében, amikor fl
józan, .qyakorlati ember v ilágál, humorát, konfliktusait, traaé
diáit ábrázolja.

II an azonban a cseh léleknek egy másik oldala is. Szenvedélyes
valóságszeretetében nem áll meg a kosoetlenid lapasztalhatónál:
eljut a valóság végső határaiig is. Ez az élménye olykor játékos
iormábam, bizarr szellemi kalandokban nyilatkozik meg, olykor
abban a sajátos melankóliában, mely a száztornyú Prága ódon
negyedei fölött lebeg.

Biezina a cseh léleknek ezt a másik hangját szólaltatja meg.
Vallásos lélek és oallásossáaábnn '1'anvalami titáni. Szenoedélues
keresé», fájdalmas benső harc, sóvárgás az eksztázis kegyelméért
Jellemzi első kötetét ; a másodikat az első honvám;ainak teljesedé
se: a lélek elragadtatott kiáradása, prófétai kiildetésiiuloi; a har
madikat eksztatikus lebegés birtokolt világ fölölt, a kozmikus ihlet
náiosza és harmóniája. (Ebből a kötetből 'L,ettük az "Éjszakák!"
eímű uerset.) A beethoveni, kozmikus öröm és összhan.q után a
fájdalom új forrásai törnek föl, dc már nem az eflyéni lét, hanem
CI koemose szivéből: vá.qy a mindenség nagy metulicsőiilésére,mely
felé a létezés hömpölyö.q, de amelyet csak éoezredek multán érhet
el. Dc elérheti: ez a remény, ez a hit táplálja Btezina fejlődés·

gondolatát és sajátos, egész mindenséare kisugárzó messeiomiz
rnusái, Ez az ihlet hatja át negyedik kötetét, a "Templomrablók"
af. (Innét való a "Növények világa".) Gondoluta azután ötödik
kötetében, a. .Kezek'<be« éri el csúcspontját. (Ezt a kötetet kép
'1:iseli a "Tavaszi éj".) Egyik rnéltatója tau foglalja össze hangu
latát és mondanivalóját: "Egy új emberiség genezise, szereteiben
»olo meabékéles és fölmagasztosulás, fölltjlekzés a meahádiiot!
ormon, vilá.qot átölelő rés-:!'l'ét, - mindeddig párallan kiteljesedése
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annak a szociális érzésnek, mely minden cseh költő legmélyeblJ
:icllemzője és ler!főbb dicsősé.oe - a kozmikus fölemelkedés esz
mé ie, a szellemvilág hierarchiájának gondolata, egy lélekzetállit6
fejlődis és beteljesedés sejtelme".

ltlindez a nyelvi és ritmika; tökéletesség és gazda.qság olyan
varázsával, az ihlet olyan hatalmas áradásával, a képek olyan hi
felével és bőségével nyer kifejezést, ami Biezimát a cseh nyelI)
leoruunjobb műoéseei közé emeli. Látomásainak páratlan erejét és
ro.q;/ju.oását dicsérveirják róla: "Verseiben a költő énje seinie el
tűnik a megszólaltafott, zengő kozmosz éneke mögött; költészete
ebben az értelemben sajátosan objektív; "a költő csak C[lY óríási
kórus karmestere, 1) a t e s, c o r c o r rli 1l m; pozitiv és emelke
dett, 'vallásos ihletű művészetének erkölcsi és esztétikai na[m.'Higa
aligha mérhető máshoz, mint a jelen és a nem túlsúgosan közeli
mul! legnUlI/asabb müvészi teiiesitmcmreihez", S P.

BR E Z IN A p~: Ó Z Á J Á B Ó L

L'Js hlő mosoiua

Kincs f'á.idalom a lúlekbeu, amelyet ne töltenének meg titokza
tossággal «si llupító és suttogo hangok. Ni,ws OIY;1l1 siitl~ts('~g il

lélekben, ahol ne szállunúnak hangtalan rÖllIlenéssel az éjszaka
pillangói, hogy azokat a virágokat keressék, amcl yck eg'yelÍlii
csak az éjszak:llH\ll nyflnak. Niuv» olyan szomorú út, nie lycn e~;::

szerre csak no találkoznánk illatok felhő.iével és mámorosan meg
IlO kellene állanunk WIl'.

lIa lJZ det k i í'áruszt, az' idők Iorrúsuiból iszunk új erőt. A
korszakok végtelenjából felszálló hajnal llloggyúgyítja tekintetün
ket, ha bclefájd ult 11 Iüld szétszórt fénye i be. Mert, III iti t a Iéuv
nek, az időnek is meg'va n a mag-a tii kriiződ~~se, amely rég'multból
való képeket, óvez'red-messz.i ÜIV:lszokat l'S túvoli, tiikéletos(~JiJ

vilag fényeiben sugárzó jövcndő deleket vetít a lélekhe. l\1imlen
úrnak induló pi lluntúsuuk, tu lálkozhfit ik az ékri tújaki;a l, melvek
az örökkévalóság más földrajzi szélessége aló! valók. Abban a
pillanatban, amidőn az idő áthu.tolhututlauuá válik p il lantúsuk
számára, elsötétül földi félwünk is, és pillúnk mindörökre lezárul
önnön sú lva alatt.

Mindaz, ami valamit ér az életbon, titokzatos módon kapja
meg értókét, a remények szcrint, ruelyek a dolgokhoz tapadnak. A
gondnlat un nál múlvebh, minél több benne a th', hogy az álmok
ki Ieszíthessék szárnyukat, és minél több az árnyék, molvet átsu
gúrozhat a fénye. Minden gondolat annak a mozgúsnak az Ú1'[t111út

viszi magával, amellyel az élet és a vilú~ előre hiimpölyiig. Az :l

látvány, amely már átadta nekünk t i tk ú.t, hul ottá vú.lik szúmnuk rn.
Ciszterna lesz, melynek vizét kiszívta a nap tűző bölcsessége,
hogy távoli, ismeretlen forrásokat frissítsen fel vele. Ezél)~ a
szeretet, melynek reménye a megismerés csodás fájának csak leg-



alsó, hozzáférhető ág áig tekint fel, csupán csalódást hoz azok
uak, akik nem tudják, hogya legmagasabb ágak a fénybe nőt

tek bele és rajtuk érik évszázadok óta a gyümöles, amelyet ma
gassága miatt nem lehet elérni, de amely ráhull a kiválasztottak
i:. t j ára. A remény hozza meg lehulltát, az óterremegésű remény
féllYC és dala.

Az a legerősebb élet, umelvbeu legtöbb a rernénv.t Minél szé
lesebb és erősebb gallyainak lombosodása, annál gazdagabban
hullanak virágai a magasból. Szépségiik pirjában megszámlálha
tatlan tavasz ujjong; csak a jelen élet törvúny« tartja őket attól,
hugy mind egyszerre ujjongjanak fcl; mcgszámlálhatatlau ajak
ny i li k a fény erős i llutáru, arany mag-vak felhője szúII a jőven
dőbc. Minél nagyobb a lélekben az erő, annál erősebb meggyőző

d{'Rünk titokzatos szabadságu felől, fl annál ünnepélyesebb a fele
JJ:,ség mámora és gyönyöre.

Reménveink fejlődese a legsúlyosabb élmények egyike rn ind
azok közt, melyeket útúlünk. A lcgulacsouvabbukból, a földhöz
legközelebb levőkből indulunk el és a végsőkőn, a k imondhatat
Janokon végcz.zük, azokon, amelyek az ég azúrin alatt szemha
tárunkon túl szállanak. A lélek Iapalvain állandó az idő szélcsönd
je. Mi nél magnsablrra hágunk, au uú l erősebben kavaroknak az idő

szélei körülöttünk. Annál nagyobb bennünk a vágy, hogy nún
dcut egyetlen tekintettel fogjunIc út: minden tengert, h eg-yet, föl
det, testvérek rn i ll iúi t és minden sz.ikrázó port a fény széles, vilá
gos sávjában : a csillagokat! Annál nagyobb a mámorunk mind
attól, ami minket illet! De annál mélyebb a felismerés is, hogy
mindebből leginkább a meg Hent sz.ületett dolgokat szeretjük:
azt, ami még vár bennünket. 'I'ű rclmntlenséuűnk tekintetünk erejé
vel növekszik; innen az a szomorúság, amellyel az idő viharának
zúgásából visszatérünk a hútköznap i pillanatok életébe, ahol min
den olyan mezkövesedettcn mozdulatlannak látszik, és az erők

megszámlálhatatlan sza.lllgjai oly Iunyhúu bonyolódnak.
A reménynek ez a kibontakozó élete, C:.I a sóvárgús a lendü

let után, a renülésnok ez az örürae, ruiud csupán annak bizony
sága, hogy életünk nem önmagában zárt egész és hogy alélek
ti tokzatos reményeiért élünk.

A legfelsőbb i[}azságossá[}

Az igazságosság, azoknak a legtisztább és végső szféráknak
az ünnepi szele, amelyeket a szentek lélekzenek, ugyanazon min
deuható kézmozdulat kiáradása, arnoly meggyujtja és kioltja a
cs il lagokat. Mindenütt jelen van s ezzel határolja el és erneli fel
a kozmosz épületét. 'I'örvény, mely az élet csodáserejű virágát
(ini, hogy illatos szövcvónnvel borítsa be a szépséguek azokat a
!llcsg'yéit, melyek az ő tuln.idouúból valók. Titokzatossága szám
blan jelképbe zárja az életet. Minclaz, ami megtántorodvu önön
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gvöugeségétdl, ki mer siklani tervelből. fagytól és sötéttől perzsel
ve hal meg. J ár, mint a kertész, az évezredele kertjén át. Lélek
zete betölt minden időt és minden teret, édes és hatalmas, mint
egy mindenütt jelenlévő örök zene. Azok számára, akik nem fog
ják fel ezt a zenét, mert benne születtek és szűntclen benne járnak,
hirtelen zendül meg, váratlan felismerésekben és a szeretet pil
lanataiban, mint a magasztos, remény dala, vagy a bűn utáni
fenyegető világosság pillanatában, mi nt látóhatáron túllobbanó
villámok végső moraia, Az igazságosság fogalma szüntelen vál
tozik a lélekben, aszerint, miképen változik a lélek fényének
tiszrasága és érintetlen fehérsége. Ha letagadják, megfesti és be
árnyékolja a lélek minden mozdulutát ; ott ér;et és ott mar a
fájdalomban és a sötétben. Lépéseink visszhangjaként évek mul
(án is felkelti a szunnvudó áhnokat, inikor elérkezett az ideje,
hogy ezek valamely keresz tútunkon szcmbejő.ijcnek velünk. Aki
eljutott odáig, hogy megérti fájdalma hangját, meghallja benne
a sikoltást, melyben a születés ' sikolya tér vissza; mert a lélek
felocsúdásáig eltelt napok miud megannyi merő földi káprázat,
és az addig elmúlt órákat sötétséggel kell iriérnünk.

Számtalan vonatkozásban és megközel íthetetlen iii köt egybe
óvszúzadot óvszázaddal, nemzedéket nemzedékkel. világot világgal.
Akarjuk vagy scm, visz bennünket, ahogyan visz a WId keren
gÁS€ és naprendszerülik mozgás«, Célsz,críísóge évszázados össze
függések csodálatos hálóit teríti millió és mi ll ió életre: belefűzi

SZEmeit mindcn mozdulatukba, míg mi úg.y !J issz iik, ~;'yiil!gc ke
zünkkel oldozgatjuk a csomókat. melvek júrúsuuku t gútoJ.júk. De
éJ pen roppant mivolta, ruiudeuütt .iclenvulosúsru ukudúlvozzu :Ileg,
lu gy áttekinthessük egész Iouvügöző l)() IIljl(t,j át, mcly a rettenet
önkívületével ragyogja át a szentek tek intetét. Mi a mi szívdoub.i
násokban számított életünk az évezredekhez viszonyítva, amelye
ket úgy olvaszt össze, mint a villámfény a humál yosságot.S! l~"

mik ezek az évezredek az izzó vil á.zok vúgnól kü li zúporúbau, nw
lvek a végső ködfoltok felhőiben esapóunak Ic és az örökkévaló
éld rónaságán egyetlen aratásra Iehullunak t Tükrében úgy verő

dik vissza a világok kialvása," mint egyetlen szem hunyás. Neki
világít minden fény, előtte van minden nap és mög ötte miuden
éjszaka. Számára a szavaknak évszázadok mulva is -nu-gvau ::
hangjuk. Mindent, ami kihull a kezünkből, feJrog {~i'i hata lm ábu
vesz, számunkra megközclrthetetleu nehózkedési L'S gyorsulúsÍ tör
vényei által. Útjai biztosak, mint amaz állvúuvok körül levők,

melyek a korszakok épületét tartják.
Azok a fegyverdörrenések, amelyekról nem tudjuk, hol a for

rásuk, a bizonytalanság és az árnyékok visnzhana.iávn.l töltik meg
világunkat. De az ezernyi pillantás közőtt, amelyen át a vilú
gosság perceiben a lelkek rányílnak az igazsúgossúg- műhclyére,
van egy, a legnehezebb a föld minden pillantása között, amely
még súlyosabb, mirit a bún utáni rnisztikus Jelocsúdás. Ez a fc-



lejthetetlen és forró p il lantás a szeretet felsugárzó pompaja, mely
uttüzesiti az igazságosságut és halálos érintésébe beleviszi a csil
lagok ünnepi ragyogásának csöndjét. Mert az igazságosság a sze
retet paroxizmusa: mámora és kétségbeesése, izzásának fehérsé
ge, amelyet nem változtatnak meg a korszakok.

Tökéletesen megismerni az igazságosság- törvényeit végtelenűl

[ebbet jelent, m in t ismerni azokat a törvényeket, melyek a ruin
denbég szcretetét hordozzák. Többet jelent, rnint egyszerűen maga
sabb életbe lépni. Füldünk nem más, mint szimbólumok és nyitott
végtelen perspektivúk kertje. Azok kőzött a fények között, ame
lyek az isteni J!}gységből II lelkekbe vi.lúgitauuk, az igazságosság
a titokzutosak egyik leg titokzutosabbika, Ahová ez a megismerése.
besiit, onnét örök tavasz csap felénk, a dolgok ragyogó tökéletes
ségben sug árzanak, a világ harmonikus ütemben kimondhatatlan
jUbag szellemét leheli és a WId minden rejtett forrása megnyílik
a szornjas ajkak és a csillagok felé. A szimbólumok feltárják ér
telmüket; de ez is új szimbólum, csupán áttetszőbb: mintha az
alacsonyabb felhők széthúzódriának, hogy a felettük lévő magas
ságok felhői, rnelyeket egészen ellenkező szelek irányítanak, sokkal
bőségesebb fényesöt bocaássanak alá. F'énvt, amelyben a lélek
megbizonyosodik róla, hogy az igazságosság kegye nem lehet más,
rnint a vihar kegye; a viharé, mikor ráfekszik az erdőre és addig
meg nem nyugszik, amíg ki nem dönti kőzepén a korhadtan il
latozó Iút : hogy erejének könnyed lobbenese világkatasztrófákat
okoz és tekintetének elpihenése a feledés homályával borít be
városokat; hogy hullása, csöndes, mint a hó, mely lerakódik a
tulságosan büszke és mosszirc nyuitózó ágaken és egyre növekvő

-ú lvávul letöri őket; de hogy épp így töri le a gyümölcs gazdag
súgavai túlhalmozott ágat is. És hogy ajka, mely ölni tud epedő

iuosolyávul, csábító, m i n t a szerelmes ajkai, aki semmire se vá
(:,'ódík i nk ú hh, m i nt ÍJogy beteljen údes szóval és csókkal.

Eltávozni az életből annyit jelent, mint megfordulni az ágy
ban, arucl y Ille l lett ott úl l ő, m iut az orvos, kezével homlokodon
és ütócrcden,

Kábulatos tevékenységéből az emberi tekintet csak annyit tud
szeiulélni. amennyi földi fények ulatt f'o lyik, Ezért látszik előttünk

zavarosnak. szakadozottnak és összefüggéstelennek a korszakok
ltOlllúlyúball végzett munkája, amelybe legfeljebb egy-egy ragyo
gó pillanat keskeny fónycsíkja hasít bele. Látjuk, amint a pöröly
údernelkedik, de nem Iút.iuk lehul lását. Látjuk, hogy lezuhan,
ik Hem halljuk csuttanásút. Halljuk, hogy csattant, de nem lát
juk sehol nvornát a titokzatos muukában. A fenyegető kézmozdu
lat a homályban [élénk, ölelésre tárt karnak látszik. És mi ahe
lyett, hogy ha látnánk világosságunk elégtelen voltát és igye
keznénk kiterjeszteni, megszűnüuk hinni a mult és jövendő cél
szerűségében és összefüggésében, a föld értelmében és az élet ér
telmében. De azok, akik vágyakozással és scjtéssel közeledtek
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már az igazságosság mélységait beragyogó fényekhez, tudják, hogy
uincs több olyan fájdalom, mint a tökéletlenség, és a szeretet
fájdalma olyan, mint a foglyul ejtett lélek sóvárgása.

S i n k ó F e r e n c fordítása

BREZINA VERSEIBÖL
~jek !
Éjek, ti hajnalok vágyától lankadók! Megélt s jövendő napjaink

nak árnyai!
Órák, mikor messzűnnen visszazengő hangok nyúlnak föl egy-egy

pillanatban!
f.jek, hol a misztikus szerelern fuvalma árad a lelkeken át,

világoktól világokig
s holnapi fények igéző niélyeivel kisugárzik a szemből!

ÉJek, hol a fi)Id a homályba merül, melybő! szülctett, s
újjáalakítja az álom,

új rózsákkal kertjeiben s a halálnak is új közelével!
f:jek, holdzene éjei, honvágy-illatosak, miktől idegenben fájva

sajdul a lélek,
hallani véli messzi hazája dalát! Hangok ech ója, amelyben

föl-föl ujjong a szemünktől re.itekező nap!
Éjek, hol a tág tér csi.llagképei, tétova álmok, a föld imbolygó

álmai mind,
s oksztázds ragad el bennük, mint művészt kedves mestere m űve

előtt!

Éjek, mikben a csüggedten heverőkböz, öröktől zúrt kapukon,
beront a remény,

jovcndö fényből szőve köntöse, s virúgok i llatából, mik hajnali
harmathullásban hervadoznak !

Éjek, szentoknok éjei, kik hálát adnak térdenállva a termésért,
nút a testvéreknek osztanak el;

dús gabonák közt baktattak haza ök, a nincstelenek, s ki se
látszik alakjuk a rozsból.

Éjek, magúnyosokéi, kik lelkük kihunyó tűzcit csillagtüzeken
szft.iák lobogóra

s leszállnak a mélybe velük, hol a csókok it csönd s a halál éles
zamatát lehelik!

Éjek, vágyakozóknak éjei, kiknek a Jelke, fölvert, nvujrtalan ár,
nem tud a lllenny magasára tükörként viss za ragyogni,

és ti is, elvérzők csak alighogy fö1l'agyogó kűllői alatt a jövendő

napnak!
S éjek, a misztikus éj jelkéllci, melvben a f'öld i valóság álma

eloszlik,
hogy alélek erőt nver.ien, befogadni a mennvci fényt!
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A növén.1jck világa

A növények világa. Mozdulatlan álmodnak a fák vándor-lásaikról
a formák századain át. A föld nedvei ittasalt dűltok beléjük a

homályból
éi'> édes volt e csecsszopóknak a napfény szikrázó teje.
És a legfőbb gyönyör: hagyni, hogy a szépségre érett
forma virágba boruljon a súly, a szél s a fény titkában.

Lenn a mélyben még a tűz

lelke parázslik. Csókok mámoráról és túlcsorduló kelyhek
gyönyöréröl

beszól az illat. F~s ha férgek jőnnek, bármifélék,
rújuk is munka vár, s a legszörnyiihhet és legnagyszerűbbet

{:'!j forrnún turvunuz a hol dezüst köszönti és a rózsák egyformán
szenvedelrnes pírja itt. - () lelkem, távol árad

'tőlünk az élet itt, m iut egy messz.i folyó az éjen át.
ZbOllg a hallgatag csillagok alatt, ahogyan egykor gözölögve
forrt a harmadkor izzó évein. Tükrében hajnalok és alkonvok
szcmlélték pompás sz ínükot, az örök szépség rejtelemmel áldott
vo rő i'ényét, Messze mögöttünk hömpölyög s g örgeti mélyét a

tengerbe, melynok
lauyha, vérnél édesebb habjai eszigeteket sorlorják elénk.
De a jövendő földek kútf'e.iénól és partjain a csönd uralkodik
s nem fogja föl emberi í'ii l, némán peregnek alá a v ilágok,
néma az új napok első, örvénves íve a jnisztikus éjszaka

mélv homályán,
akarcsak az illatok születése és a gyökerek szomjúsága.

Tavaszi éjszaka

Tompán dalolt az éj, a frissen sarjadt füvek suttogása
és a tavaszi vízerek

zsongása adott mélabús énekéhez kíséretet;
a magasban a csillagok: megannyi roppant fénykelyhű virág
ontotta földöntúli bódult növényvilágok illatát;
s testvéreim keze, hurunt a mel lükön, mint a halálban,
k iabr ándul tan, csöndesen hevert, súlyosan mint a kő,

fáradtságtól életteleuro váltan.
De szel lernkezeik sóváran a csillagokig felértek,
a földről és minden világról rájukfonódott milliónyi lélek,
És boldogan virradó reggelek hosszú sóhaja hallott,
az örök bástya ünneplőn rnorajlott,
titkos szárnyak suhogtak, lágy fuvalomban misztiku s vetések,
s láthatatlan zenekarok zenéje, .
zendült föl rejtelmct sugárzó niozdulataik ütemére.

H ó II a y G y Ö l' ll: Y fordításai
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TIZ PENGŐ

Lr t a Gerlei József

Egy felhőtlen februári délelőtt az elsőosztálvosok szekatlan
korán jöttek ki a Szent István-gimnázium kapuján. Csoportokba
verődtek, majd szétváltak, hogy odébb ismét megálljanak, s egy
más válla fölött belenézzenek a másik bizonyitvánváha.

Brúzsa Sanyi gyorsan otthagyta osztálytársait, s béfordult a
Szent Domonkos-utcába. A kertes házak kőzőtt végre egyedül volt.
Táskáját az egyik kerítés kőpárkányára tette, kivette zöldfedelű

bízonyítványát, kinyitotta, szeme rákövült a német elégségesre..
Könnyei ujra megeredtck; levette sapkáját, s elmázolta vele őket

az arcán. Az elemiben tiszta kitűnő volt, elégségest sohasem látott.
Anyja ősszel beíratta a gimnáziumba, de csak akkor tudta volna
tovább taníttatni, ha félévkor tundtjmentességet szerez.

Most mindennek vége.
Lába nem akarta hazavinni. Nem ruagáru. gondolt, - anyja

járt az eszében: otthon takarít, énekelget közben, - ő Illeg most
olyanmagy bánatot visz haza, melytől elnémul, nem is szól majd
hozzá, nem is feddi meg, könny sem lepi el a szemét, csak szép
fehér arca kövesedik meg, mintha arculcsapnák.

A fák csupasz ágai közt hidegen, ellenségesen kísérte a nap.
Rossz bizonyítványa, arcára száradt könnyei, széltől kúszált haja
olyan emlékké emelték ezt a februári délelőttöt, melynek árnyéka,
úgy rémlett neki, máris végigdől egész életén,

Elment a domonkosok temploma mellett, de nem ment be,
mint máskor, keresztet sem vetett; akit Isten ily nagyou büntet,
attól a köszönest sem fogadja szívesen.

Az Aréna-úton nehéz stráfkocsik dübörögtek el előtte. A ko
csisok mély, elnvu.itott hangon bizfatták-sz.idtúk II lovukat, :,
minden ok nélkül nagyokat húztak rengő In rukru, Sanyi meg
szekta ezeket a hangokat, de most minden üvöltés, minden csapás
rajta hasított végig. Mintha kegyetlen koesis ülne fölötte a ba
kon, s a bűzös Jobbágy-utcába hajszolnú cgész életét.

Anyja arról álmodott, hogy itt hagyja ezt az uteút, mert g yer
mekei csak rosszat látnak benne. Kiköltözik az Aréna-útra, postá
sok és vasútasok közé, - a napfényre. Most ennek az álomnak
is vége. Ö sosem fog sok pénzt keresni, anyja sem ha~'"Yjn ott soha
a mások mosóteknőiét. A Jobbágy-utca örökre elnyeli őket. Senki
sem tudja majd, kik sűllyednek el .a rnélyben.

Befordult az utcába. Lába érezte a járda lejtését, - mintha a
J öbbágy-utca húzná magához, nyaka köré font konok öleléssel,

Az utca egyik felét pir lepte, csak éppenhogy feltetszett a
falakon, - a februári nap ajándéka. A másik oldal hamuszürke
volt, azzal játszott, hogya nyomorúságos háztetőket és kémé
tryeket árnyékból kivágta és ráragasztotta az utca közepére, A
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kémények két helyen is füstöltek, a tetők felett meg árnyékuk
helyén, a kőkockákon. A szél minduntalan elkapkodta a füstöt,
hogy felhasználja az ég híg anyagának' pótlására.

Az egész utca kihalt volt, az ablakok zárva. Az egyik magas
Iel.iáratú ház a többinél is csöndesebbnek tetszett, - elfüggönyö
zött ablakai rnögütt a lányok még aludtak. A falakon mindenütt
omló vakolat. A csend, a szűk kapuk és ablakok csendje, mely
fölött elhúz a város zaja, tele van a férgek alig kivehető, halk
nyüzsgésével.

N óhány lépés a kapu, aztán rászakad az ég.
Ekkor a Keleti felől egy feketére mázolt zenegépet tolt az ut

cába egy sánta ember. Két kereke egyet-kettőt nyikordult a kö
vön, aztán megállt Sanyiélc háza előtt. A sánta levette kalapját,
felfordítva rátette a verkli tetejére, és elkezdődött a hangverseny.

Az éles, merev hangok egy ideig hiába csapkodták a házak
falát. De aztán itt is, ott is felpattantak az ablakole Egy asszony
k iliajnlt, s ferde pillantással vissza i s rántotta ablakát. Egy ing
ujjas férfikéz pénzt dobott le papi rban, koppaut a verkli tetején,
papirja kibomlott, a fillérek szétgurultak a kövön.

Kinyilt a magasfeljáratú ház földszinti ablaka is: egy fakó
hajú lány kémlelt ki rajta, aztán a járda fölé emelt egy mosdó
tálat és aszennycsatornába loccsantotta.

A pincelakásokból, akár a svábbogarak, vézna, fekete gyerekek
bújtak elő. Muszutos arcuk egymásután gyult ki a zenótől. s úgy
fpny lett, min t mega nny i kormos lámpaüveg.

Sanyi egy kissé távolabb állt; lassudadon gyűlt benne valami
nierev nyugalom, mely a dolgok megmásíthatatlanságúból táplál
kozott. Nem felejtett el semmit, a zene szárnyán mégis máskép
kezdett érezni és látni mindent. "Kis csónakon a D uuáu lenge
dez ..." F'öl öttc úszo tt a mui napnak, s külőnös játék indult ej
benne: a jövőből kezdte figyelni magát. Homloka föliitt a házak
fölé magasodva látta magát tizenhatéves korában, amint vissza
néz erre a délelőttre és mosolyog.

Füllólekzett; egy hurivásig azt sem vette észre, hogy a ke
rilJgövel történt valami. A dallam egyre hamisubbú vált, üteme
megbomlott. Mintha valahonnan titkon idegen szővegű, panaszos
hangot, nyers ütemet keverne belé a szél, egyre közelebbről, ruin
dig erőszakosabban.

-- Meni, amerre látsz! - kiáltotta egy sírós női hang. - Ősz

óta nem keresel semmit, -- egy fillért sem. De dögleni, részegesked
ni, azt tudsz!

Sanyi neki feszítette hátát az ismerős hangnak, arcát úgy for
ditotta. hogy föl ne ismerjék. De az asszony rá sem ügyelt; kar
ján egy hároméves kisfiút tartott, mellette nagyobbacska fiu
húzta nagy, nem neki szánt cipői t, nyakán vastagon megcsomó
zott sálja olyanná tette, miutha g'ojvúja volna.

A férfi a járda szélén oldalgott, egyik vúllút felhúzta, nrintha
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felesége szidalmai ellen védekeznék. Két öklét zsebébe sűllyesz

tette, ilyen mély zsebe senkinek sem volt Pesten, - de ilyen üres
sem. Egy dobozt rugdalt maga előtt. Horgas, ferde orra ketté
szelte az arcát: egyik fele ártatlanul k őzömbös voit, a másikon
sziintelen sunyi mosoly játszott.

Sanyiék háza előtt aí'. asszony megállt, a férfi azonban tovább
rucnt, Az asszony rémülten utánakiáltott.

- Hová mész l Megállj! Gyere vissza!
A férfi kihúzta zsebéből egyik kezét,' megnyujtotta lépteit. A

verkli elhallgatott. A csendbe belehasított az asszony tehetélen
rikácsolása :

- Büdös gazember! Piszok etrubanccr! Megy megint a ...
Az ember másik kezét is kihúzta zsebéből, Iélreceapott válla

egy ideig úszott az utca szinén, aztán eltünt a Muránvi-uteában,
- Gyertek! - kiáltotta az asszony. - Nézzük meg, hová mcgT,

kinél érzi magát jobban, - kinek viszi a pénzt~

Sany] beugrott a kapun, kettesével vette a lépcsőket, K boron
tott az ajtón:

- Mama, jön a Szitárné a gyerekekkel. Irtó, miesoda ricsajt
csapott az utcán! Mert a Szitár bácsi meglépett tőlük, - bement
a városba.

Brúzaáné, mint minden szegényember, ha váratlan dolog éri,
tüstént baj után szirnatolt:

- Mi történt, hogy ma ilyen korán jöttél meg az iskolából ~
Éles, kék pillantása átjárta Sanyi belsejét. A kisfiú úgy érez

te, hogy az anyai mindentudás hasít belé. Elfordította fejét, de
8fT:" gonosz kis ötlete támadt: kitapintja e mindentudás határát.
Összeszedte, magát, anyja háta mögiil hazudta:

Elmaradt két óránk, mert a Pempő beteg.
- Ki az a Pempö l - kérdezte Brúzsáné, s kurtán f'ölnevotett.
- A Ritovszky tanár úr, őt hívjuk Pempőnek - f'elel t» Sa-

nyi, de hangja remegett, nem a szégyentől, hanem a felfedezéstől,

hogy ilyen könnyen túljutott az anyai tudás határán, m ikén t a
szökevény, aki nehéz akadályokra szám it, s maga sem hiszi,
bogy túl van 'van már minden veszélyen.

- Hol találkoztál a SzitárékkaH
- A ház előtt, de Sz itár néni II bácsi után szaladt. ]~zt a

tésztát! Olyan gyorsan olajra lépett, hogy a Sz itár néni csak leste.
:Uost aztán kereshetik a Tököly-úton It tömeghen.

Az is megérdemelné, hogy ott hagyja II felesége. Hólapá
tolás, alkalmi munka Hem kell neki, ruert őurnsága szakrnunkás.
De az asszony, az dolgozhat roskadásig, hogy éhen ne vesszen a
két gyereke. Ő meg f langéroz, ott ácsorog naphosszat a kőmű

'lesek háza előtt. Kap is ott munkát, csak várja!
Sanyi ismerte azt az arénaúti házat; örökké munkások álldo

gáltak előtte, munkára vártak. A kapu oszlopán egy mcztelen férfi



emelt nagy követ a falra. Sanyi szemében ez volt a kőművesek

példaképe. Arra gondolt, mi lesz, ha ezek az eiuberek egyszer mcg
muta tják ázott, rossz ruhájukba rejtett erejüket.

- Talán nem is ide jönnek.
De a lépesiíház lassan telni kezdett beszéddel, csoszogássnl,

g yereknyöszörgóssel. Előbb úgy tetszett, Illegáll a Iö ldszintou,
aztán visszahúzódik, de felnyomult az emeletre, s a négy ajtót
nyaldosta. Kopogtak,

- Szabad - kiúltotra élénken Sanyi; k íváncsi volt, hozzák-e
Szitál' bácsit,

-- Az a bűdiis gazember clszűkőtt - pa naszol ta Szitúrné.
ruihelvst köszön t. Majd rászólt a gyel'ekekl'[~: - Na, in i lesz! Ne m
tutitok köszö n n i! F'erike köszönj szépeu:

Letette a kisfiút egy sz,"kre, .Iunes i uvak áu k io ldottu a ;,;.\11.
Maga ü, leült, bel'űzte ;,;árg'H fÓI'l'iI'ékipőjd, kigondJoita kabátját,
lu n y os, szőko hajú.t a tövig kopott ;';ZÜl'IIIC (ölé (',.;apta, s éle;,;, sírós
hailgján panaszkodni kezelett. Szeme Ioivvúst követte Brúzsáur.
rnozdulatait, alkalomra várt, hogy előhozakod.iék.

Sanyi az ublukmélvcdésbo húzódott. orrát egy könyv fölé
nyomta. Mutatni akarta, hogy tanul, dc valahányszor gyanútlan
anyjára nézett, torka összeszorult. Kerek válla, fehér nyaka,
naiként az ártatlan áldozaté, nem sejti, mi lyen csapás vú.r rá.

- Nézze, nézze, mit művel velem ... velem - jajdult fe]
Szi tarné. - Velem ... pedig mindent neki adtam .

Letolta válláról a blúzt, sovány testén Jl}ügliluto;ratía az ütle
gek kék nyomait. A három gyerek szr-rue rátapadt il mcztelen
y állru, megmerevedtek az olszörnvcdéstöl,

Brúzsáné csöndcsen a másik asswny válla fölé hajolt, úgy,
hogy a gyerekek elöl eltakarja. Ujjúval sorru tapoguí.ta a folto
kat, aztán visszahúzta rájuk a ruhát, I; nagyon halkan ennyit
niondott,

- Istenem, Istenem, szegöny aHsí;ony! -- S m i nthn csak nwgú
ban, bizalmasan beszélne valakivel: - Dehát m iúrt nem adtál, te
jósagos lsten, az embereknek több szeretetet egymás irúnt?

Szitárné a tenyerébe temette arcát, zokugo t t. Hét övvel ezelőtt

széktette meg a férje NyiregyházáJ','jl, özvegy anyjától ös kis
hugaitól. Azóta úgy élnek együtt, akár a vadak, - szeretik "'8
marják egymást. De már az üröm l!lOl'Zsái is elfogy-tak. Csak ~i

két gyerek köti ehhez, az emberhez Illeg' a rémület, llO:n' el tasz it
ják, egyedül marad.

-- És ma reggel ... - Hangja könnyek közül bugyborékol '
- .. '. Fölmondott a ház iú r is ... lIa hárOIII nu p m u lvn nem ,'i-
zctünk . .. Sashalomra kcriilűnk... bal'akokba... Negyven
pengő ...

Hát ezért jöttek.
Brúzsáné a kredenere nézett, egy pengő Jcküdt ott lléhúny

Ii llcr alatt, - az utolsó f'iupénz. Nem adhatja oda, még két napig



kell élniök belőle. Ilonka csak szombaton kap fizetést. De mi az
a tizenhat pengő egy hétre ~

Nehéz, kérő, várakozó csend.
Szitárné hangosan kifúj ta az orrát, Brúzsáné rakni kezdte a

tánvérokat.
- Elmúlt dél, én meg itt ülök - mondta kényszeredetten Szi

tárné. - De ma úgysem főzünk. Eszűnk, amit találunk.
A gyerekek megértették. Vágyódva néztek a túnvérokra. Brú

zsáné négy tányérba mert, Jancsit az egyikhez ültette, Fm-ikét
pedig az ölébe vette, egy keveset imádkozott, aztán saját tányér
jából őt is etetui kezdte.

- Együnk gyorsan, kisapám! - sürgette vidáman. - Ha nem
sietünk, a Jancsi meg a Sanyi előbb kész lesz.

Szitárné nem ült asztalhoz, csak kezébe vette a tánvér t: míg
kanala a híg levesben járt, vörösresírt szemét a kikopott, bütykös
padlóra szegezte, - megértette, hogy itt sincs más, csak a sze
genység.

Ebéd után segített elmosogutni, aztán feladta Ferikére a kabá
tot, Jancsi nyakára rátekerte' a sált és elköszönt. Mielőtt kilépett,
odafordult Sanyihoz:

- Szervusz, Sanyika! Te csak tanulj szépen l Legalább te légy
majd gazdag, okos ember, hogy segíthess a szegényen!

Sanvin mintha végigvágtuk volna. Minden szó őt gúnyolta ki,
még az asszony hangjának érdes, szinte követelő lejtése is űt vá
dolta. Kirakta könyveit, az ablakba bujt velük. Nyitog-atta őket, dc
egyiket a másik után be is csukta. Szitárné szavaival valaki meg
dorgálta és figyelmeztette valamire. Erre a rejtett izeuetrc gon
dclt, de sehogy sem tudta megfejteni.

Brúzsáné helyükre rakta az edényeket, foltoznivalót tett az
asztalra és melléje ült. A hamu alatt még parázslott, a konyhá
ban csend lett, a levegő megtelt a téli délután duruzsoló szender
gésével.

Sanyi nem mozdult, Két könyöke közott egy nyitott füzet
hevert fordítva. Csak ült, hol kinézett az ablakon, hol meg elgondol
kozott, nem a jövőrol, hanem csak úgy az életről, az emberek
ről, a fákról és a madarakról.

Milyen nehéz volt napról-napra a tankönyvek mellé telepedni!
Most ebből nem érez semmit. Túl van a tanuláson, - kívül áll
valahogy az időn is. Pihen valahol, egy szigeten, elmenekült;
senki sem kergeti, a növekvő homály lombja betakarja. Csak a
szűk udvar van, fűlötte az ég elszürkült koekája, szélén vékony,
fekete sávval, mintha ceruzával húzták volna; csak a fáskamra
kátrányos teteje él az udvar sarkában, de már az is sűllyed, csak
árbóca néz ki a homályból, egy kék vádling földjébe szúrt karó.

Az udvar lassan megtelik homállyal.
Sanyi szüremlő zenét hall, - valaki keservesen veri a húrokat.

Aztán a házmesterné vörös képpel kiabál az emeletre. A citera
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elhallgat, fenn kinyílik Mikula bácsi ajtaja, az öreg rokkant ki
teszi falábát a folyosóra, lenéz a rácson, rázza a fejét, károm
kedik, aztán úgy bevágja maga után az ajtót, hogy az egész ház
belecsattan.

Sanyi erőlteti a szemét: nesztelen hullást lát, mintha puha,
fehér körmök karmolnák végig a falat. Esni kezd a hó .

.. . Fut a friss hóban, felszabadultan, boldogan. Mert azért
száll a földre ez a mennyei fehérség, hogy őt elszakítsa a világ
tól, az iskolától és a szegénységtől, Szitárnétól és két gyerekétől...

Senki sem jön utána, anyja sincs vele. út sincs előtte, csak a hó,
a végtelen hó növekszik mindenütt, De egyszerre fojtja a csend,
az úttalan magány. Két veréb csiripelését hallja csupán, üldözik,
aztán eléje kerülnek, a hóra szállnak, Hem engedik tovább. Vál
lára röppennek. csipdesik, majd a hóra ugranak, onnan néznek
fel rá, feleselnek, követelnek tőle valamit. Szemükből a két Szítár
gyerek néz rá, szürkén, éhesen ...

Karjára barulva ébredt. Az ablak havas párkányán két veréb
repdesett: Szitárné verébbé változott két kisfia. Hangosan, erő-

szakosan magyaráztak valamit az ablak felé. .
Sanyi nézte őket egy ideig, aztán, mintha valaki szólna hoz

zá, felállt, székét h átralökte. Egyenesen a szebába ment, levette
.a szekrény tetején guggoló gipszlányt, megrázta, kivitte a kony
hába, kést vett elő, és sorra kípotvogtatta a pengősöket.

Brúzsáné felnézett.
- - Mit akarsz azzal a pénzzel.I
- Odaadom Szitáréknak a tíz pengőmet.

Brúzsáné ölébe eresztette a varrást; sötét volt már a fehér
vászon fölött is. Ránézett a fiára, keskeny, sápadt kis arcára,
homlokába hulló puha hajára. Szólni akart, de félt, hogy elront
valamit. Csak ennyit kérdezett:

- Hát a töltőtoll l Nem veszed meg t
Sanyi ujjai közt folyatta a pénzt, hallgatott: magában vála

szolt, csak az utolsó szót mondta ki:
- Odaadom.
- Hát jó - kelt fel Brúzsáné, hangja valamitől remegett.

- De akkor siessünk, mert holnap kell nekik a pénz!
Felkötötte a fekete Iejkendőjét. A kulcsot az ablakba tették,

hogy Ilonka megtalálja. Az utcai lámpák alatt fénylő, kavargó
kis szigetek lógtak. Sanyi néhány lépésre elmaradt, hogy ha
risnyáját megigazítsa, s látta, mint lepik el anyja fejkendőjét a
fehéren szikrázó csillagok, akár a Szentszűzét az oltáron. De Mária
kendője kék, mert szűz volt, anyjáé fekete, mert özvegy.

A Stefánia-út fái új ágakat és leveleket növesztettek hóból.
A víztorony komor, nehéz bástyaként úszott előttük 'a sötétben.
Befordultak a -Gizella-útra, Sanyi fázott, nem tudta már, merre
járnak. Brúzsáné egys.ivár kis utca második házán belökte a
kaput.
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- Gyere be te is, - szólt vissza, de Sanyi kívül maradt. Nem
akarta látni a Szitár-gyerekek szemét. Nem akart tudni többé a
pénzéről.

Átment a tulsó oldalra, arcát a hóesésbe tartotta. Szive csak
nem kiugrott a torkán. Fütyürészni kezdett, de belső remegés
rázta; abbahagyta a fütyülést, s engedte, hadd dobáíja a boldog
érzés, hogy jót cselekedett.

Brúzsáné kevés vártatva visszatért.
-- Odaadtam - mondta egyszeruen, Nem f'áztál'l
Sanyi azt kérdezte:
- Együtt van már a negyven pengő I
- Dehogy! De legalább rnegtettűnk mindent, Isten segítse őket

meg minket is!
Sanyi hallgatott. Anyjába karolt, próbá.lt együttlépni vele.

Lábuk alatt most csak a hó beszélt. Sanyinak minden lépésnél
azt mondogatta: "Jó ez, - jó ez ..." Majd meg azt ismételgette:
"Jo lesz, - jó lesz ..."

Brúzsáné hangosan gondolkozott:
- Hat pengőt kerestél nyáron a labdaszedéssel, hármat Ilon

kató] kaptál Karácsonvra. egyet pedig tőlem, - az összesen tíz.
Most aztán jó helyen van: a jó Istennek adtuk kölcsön.

Sanyi elől egyszeriben eltünt álmának havas, úttalan vidéke,
eltünt szivéből a nyomasztó csend is. ".Tó lesz, - jó lesz" ismé
telte minden Iépósnél. Vajjon meddig tart, míg Isten a kölcsönt
visszafizeti ~ Ő sokkal nagyobb kamatot fizet, mint az emberek.
"Jó lesz, - jó lesz!" Ismét az ú ton érezte magát, bár nem tud ta.
hogyan került vissza rá. Anyja is mclletto volt, s a fojtó csend
helyét halk, tiszta hegedűszó töltötte be.

A Jobbágy-utca. fehérbe öltözötten í'osradtn öket. A hó lerom
volta, s arányait meg-váltóz.tatva egészen ujjáép ítette. Kisebb lett,
tisztább és puhább, Brúzsáné elmosolyodott: - ezután talán a sors
is enyhébb lesz benne. Sanyinak az tünt fel, hog-y az ablakok és
kapuk bajuszt és szakállt eresztettek, a gázlámpák meg fehér
csáköt tettek a fej ükre.

Kikapta kezét anyja karjából. előreszaladt, hólabdát gyúrt,
s jókedvében megcélozta anyja kabátját:

Ej, haj, hull a hó,
repül már a hógolyó ...

Másnap reggel Sanyi elővette bizonyitványát, Brűzsáné pedig'
szó nélkül aláírta, körülményesen, minden betűt külön rajzolva,
mintha egy fontos megállapodást i1'11a alá az Istennel.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mihelics Vid

Több megemlékezés is került
elém Konstantinápoly elestéről,

amelynek május 29-én volt az
ötszázadik évfordulója. Kettőt
találtam különösebben érdekes
nek. Az egyiknek az angol ll .
G. D. Lnffllu a szerzője, aki al:
ostrom kevésbbé ismert előzrné

riveit és részleteit. foglalja !Isz··
sze, a másiknak az osztrák
Friedrich Heer, aki a nagy
történelmi esemény lijt'vé1'téke
lésére tesz kísérletet; Az előbbi

tanulmányt a Tablet, az utóbbit
a Furche tette közzé,

Amikor a törökök 1430-ban el
foglalták Szalonikit írja
Laffan -, teljessé vált a görög
főváros bekerttése. Ekkor éb
redt rá János császár, hog,
már csak nyugati segítséio'gel
mentheti meg birodalmát, a
nyugati államokat. pedig csak a
pápa egyesítheti egy újabb ke
resztes hadjáratra. Ennek fel
tétele viszont az egyházszakadás
Jlw)TszűTJése. A CÚ1'''':ár kérésé; c
t'.~ hosszú tárgyalások után TV.
J enő pápa össze is hívta 1438
ban a fertarai-firenzei zsinatot.
amelyen a császár és a g6rijg
pa triarcha is megjelent. A csá
szár azt kívánta, hogy mielőbb

fogalmazzanak meg valamilyen
általános nvilatkozutot a ke
reszténység eg-ységéről és a pá
pa elsőségéről, utána pedig
térjenek rá a katout.i kérdésok
re. A latinok ..azcubun ragasz
Irodtak egy olyan szövosrhez,
amely Iélreárthotctlunűl kir.vil
vánítja, hogy ~ uyuv.iti koresz
ténység soha nem esett eretnek
ségbe s hogy n római 1';'\ pa [ll;

egyház egyetemes kormányzója
és tanítója. A császár egyre tü
relmetlenebbül hallgatta. a
hosszadalmas teológiai vitákat s:
végül is haza parancsolta kí-

séretének hajthatatlan tagjait.
Az ott maradtakkal azután
könnyen men t ll, megegyezés
s 1439 július 6-ilii hutározntba
foglalták a keleti é:'\ a nvuzatí

. egyház u iból való eg'ycsülé"M.
Ezt megelőzően j uj ius l-én alá
írták a katonai szerz ődést is,
amelyben a pápa kötelezte ma
gát, hogy abban az esetben, ha
Konstantinápolyt meE{támadja a
török, 300 ijjászt és 20 hajót
küld a császárnak, s addig is
haladéktalanul megindltja a ke
reszténység egész. területén a
katonai toborzást. Ám, mint tud
juk, egyedül r. Ulászló lengyel
magyar király, aki közvétlenül
érezte a török fenyegetést, tett
eleget a felhívásnak. Hunyadi
János 1443-ban egyik vereséget
a másik után mérte a szultán
ra a szerbiai csatákban, a rá
következő évben 'azonban Vár
nánál elpusztult a győzelmes se
reg, amelyet Velence cserben
hagyott és Genova elárult.

Közben a görögök - állapít
ja meg Laffan - mítsem tettek
annak érdekében, hogy meg
nyerjék és erősítsék anyuga·
tiak rokonszenvét. Konstantiná
poly népe és papsága tudni sem
akart a Rómával való egyesü
lésről. János császár úgy hajt
meg 1448-ban, hogy ki sem mer
te hirdetni a firenzei határoza
tot. Laffan azonban felveti a
kérdést: mi történt volna, ha a
pápa valami csoda folytán
mégis összefogásra birja az egy
mással akkor ia.éppen háborús
kodó németeket, franciákat, an
golokat és a keleti kereskedel
mükért aggódó olasz városokat?
Szerinte csak az, hogy a nyugati
uralkodók, ba sikerül kivetniök
a törököt Európából, a korábbi
keresztes hadjáratok míntájára
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maguk telepednek rá a görögök
és a bizánci ritusú szlávok nya
kára. S bajosan képzelhető 
fűzi hozzá Laf'Ian --, hogy· ez
az osztozkodásuk szerenesésebb
eredményekkel járt volna, mint
annakidején a latin fejedelem
ségek felállítása.

A fiatal II. Mohamed szultán
1451-ben tökélte el, hogy végezni
fog Konstantínápollval, Gondo
san elszigetelte a várost. Szep
temberben szerződést kötött Ve
lencével.. amely mindig- szeretett
volna a keleti üzletekben Geno
va helyébe lépni, majd novem
berben hároméves fegyverszü
netet kötött Hunyadi Jánossal.
A szultán, akinek szerződéses

joga volt arra, hogy csapatokat
szállíthasson át Konstantiná
poly alatt a Bosporuson, 14j2
ben hatalmas erődöf emelt a
szoros európai oldalán. Tüzérsé
ge így megakadályozhatta, hogy
a görög főváros csapatokat és
utánpótlást kapjon a Fekete
tenger felől. Összel ét tőrökők

nekifo~tak, hogy maguknak ta
karítsák be ét termést a görög
főváros határában, s amikor
Konstantin császár tiltakozott
ellene, a szultán megüzente a
háborút. Egy velencei hajór-ajt,
amely gabonát hozott a város
nak. északról, elsüllyesztettek a
törökök. Velence felmondta erre
szerződését, de cz már késiín
jött ahhoz, hosrv a szultán tö
rődjék vele. A főváros csak
egyet tehetett: bezárta kapuit s
igyekezett védőket találni a
hosszú és sok helyt düledező fa
lakra. A császár egy utolsó
gesztust tett a Nyugat felé: 14;)2
december 12-én a Hagia Sophia
székesegyházban, ünnepi szcnt
miséhez kapcsoiodóan, a C;.lHf'z:,r

a patriarcha és a pápai legátus
jelenlétében kihirdették a giírö.fl,
és a latin kereszténység egyesü
lését. Am mialatt fl. magas mél
tóságok együtt voltak a ternp-
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lomban, egy csomó pap és hívő
elrohant a híres görög hittudós
hoz, Scholarios szerzeteshez,'
hogy tanácsot kérjenek tőle. A
szerzetes válaszként megkérdez'
te őket: miért hisznek inkább
az olaszokban, mint az Isten
ben i Az utca erre zavargások
ban tört ki Róma ellen, ami vi
lágosan megmutatta, hogy
mennyire nem állt valóság a
templomi szortartás mögtitt.

A krónikák 160.000 főre teszik
a szultán seregét, amiből öO.OOO
esett a hareos alakulatokra. A
császári székhely viszont,
ugyancsak a krónikák szer int,
mindőssze 8000 katonára támasz
kodott s ezeknek a fele is olasz
zsoldcs volt. Annál nagyobb di
('SÓR8gük a védőknek. hogy oly
sok:riig' hirták az egyenlőtlen

küzdelrnet, A törökök 1853 uj)ri
Iis első hcU~be1> kezúlék meg
komolvan az ostromot, de csak
má.ius 2!i-PIJ tudták bevenni a
várost. Akkor is részben a ,)
letlen ját:.;zott II kezükre: a gii
rögiik nyitva felejtették az egyik
kaput. A császár, XI. Konstan
tin is elesett a harcokban.

lYragHról az ostromról is sok
érr1rkem'ég-et mond el Laf'Ian,
maid pedig- azt vázolja, hogy
micsodu kővctkezésekkci :iÚl't
Kor.stuniinápolv bukása a ke
reszt(;ny világra. Az álta.t f'es
tett kép azonban rneglehet/isen
117,,)1103 azzal, m int amely eudig
is kialnkultelőttünk iskolai h.
nulmánvaiuk nyomán. Az I)~Z·

trák törtónósz, Friedrich HtlUr

i tt m.rr s..kkal mélvebbre tekint.
N pl,i l:,i vag-y egészen (d -,zcrú
meglátásai is vannak. l<~rthető
-- úrrymoud --, hogy az egész
nyugati v l láp.; helereszketett ab
ba a hí rbe, hog-y az Izl ám ke
zére került a "Rzent város", RZ
,.üdvösség' városa", a "második
Róma", "Zarigra.d", a szlávok
császári városa, amelynek hatal
mát és fényét mcssze Azsiábau



kínai dalok is zeng-ték, De hogy
miért és mennyiben lett törté
.nelmi fordulópont ez az ese
mény, azt csak ma, egy félez
redév messzeségéből mérhetjük
le igazán. ..

Nem vitás, hogy Konstantiná
poly bukásával lényegesen elto
lódtak a súlypontok Európában.
Ezt az eltolódást azonban 
állítja Heer semmiképen
scm az Izlám annyira dramati
zált előnyomulásában kell lát
nunk. Bizonyos, hogy az Izlum
most már századokra félelme
lett a "másik" Európának, a
valóság azonban az, hogy 11 ke
resztény kultura vonatkozásá
ban az Izlám nem volt az a ki
zárólag romboló erő, amelynek
akkoriban feltüntették. A közép
kori katolicizmus, a lovag-világ,
az udvari költészet, a skolaszti
ka. Szent Tamás és Dante alig
ha képzelhető el az ismert for
mákban, ha nincs meg mar elő

zően az eszméknek és az érzel
meknek az a hol barátságos, hol
ellenséges cseréje, amely a ke
resztény és a mohamedán értel
miség közőtt három évszázadon
át tartott. Maga az "uj Róma",
Konstantiuápoly pedig éppen
l'éggel kerek 500 éven keresztül
állt ignn jryakran nagyon i,; jó
és meghitt viszonyban az izlárn
arab kultúrával.

Mohamedán teológusok dicső
ítik Bagdadban a magas bizánci
müveltsézet, konstantinápolyi
tudósok pedig, mint Theodoros
Methochítes, a Biblia mellett a
Koránt és a Kabbalát is forgat
ják. Úl!Yannyira, hogy nyuga
ton, főleg az egyházszakadás
után, nem egyszer hangzik el a
vád, hogy Konstantinápoly az
Izlám nyilt vagy titkos szövet
ségese. S az adatok valóban
amellett szólnak - írja Heer -,
hog-y a művelt bizánciak köze
lebb érezték magukhoz a bagda-

di vagy jeruzsálemi mohamedán
költőket, orvosokat és államfér
fiakat, mint a "miíveletlen", a
"frank" barbárokat, akik azzal
álltak elő, hogy keresztes hadjá
ratra "hívták" őket, holott a
bizánciak egyáltalán nem hív
ták őket. Ma már ugyanis bi
zonvosan tudjuk - írja Heer
-, hogy a bizánci császár hí
res "segítségkérését", amely al
kalmul szolgált az első keresztes
hadjáratra. nyugaton egyszerű

en félremagyarázták. Nem azt
akarta a császár, hogy szaba
dítsák fel a Szentföldet, hanem
zsoldosokat keresett a maga he
lyi harcaihoz. Mert akik KOn
stantinápolyban a hatalmat
gyakorolták, voltak annyira böl
csek, hogy előre lássák azt, ami
következett: Konstantinápoly be
vételét, feldulását és kírablását
a keresztesek által, mindazokat
a dolgokat, amik kegyetlenség
ben sem maradtak mögötte a ké
sőbbi török mészárlásoknak.
Történt ez 1204-ben és csak 1261
ben tudtak a görögök ismét fő
városuk birtokába jutni. Mind
ez azután gyülöletté fokozta azt
az ellenszenvet, amely a vallási
viták miatt amúgyis megvolt a
Nyugattal szemben a bizánci tér
ségben. S ez a gyűlöle'~ - álla
pítja "meg Heer - sokkal na
gyobb és következményeiben
súlyosabb tényezője lett az'
európai történetnek, mint ké
sőbb az összes harcok és, surló
dások Konstantinápoly és az Iz
lám között,

Egészen természetes, hogy a
XV. század töröksézét, ezt a
pusztaságból előtörő nomád né
pet nem azonosíthatjuk a IX-
XIII. század arabjaival. akik
nek vezetői annyi fogékonysá
got tanúsítottak a bizánci és a
keresztény műveltség iránt. A
kényszerű józanság azonban ve
lük is megférésre ösztönözte a
bizanelakat. Mutatja, hogy a
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törökök második szultánja 1346
ban már a császár leányát kap
ja feleségül. Ebben a században
be is költöznek törökök Kon
stantinápolyba, ahol csakhamar
mecseteket is építenek. Az egyik
mecset, a "Daud Pasa" máig
fennmaradt. A század végén
már külön kádijuk van a vá
rosban a törökökriek. Az a ke
reszténv-mohamedán kettős ar
culat tehát, amely annyira jel
legzetes Konstautinápolyra, már
az ostrom előtt is erősen kiraj
zolódott rajta. S a kettősség el
len a török hódítóknak sem volt
kifogásuk. A város bevétele
után az öldöklésben megfogvat- ,
kozott lakosság pótlására ma
guk a' törökök telepítettek oda
görög keresztényeket Kisázsiá
ból és a sz.igotekrő]. Nagyrészt
átvették a bizánci érintkezési
formákat, az írásbeJiséget, az
udvari szer-tartást, a közélet. sőt

a családi élet stilusát is.
Konstantinápoly bevétele után

a törökök gyors ütemben meg
szállták a Balkánt és hazánk
nagyrésze, is másfélszázados hó
doltságba került. Két alkalom
mal, 1529-ben és 1683-ban Bécs
kapujáig is eljutott a török.
Heer szer-int azonban fontosabb
és ártalmasabb mozzunutnak bi
zonyult a Nyugat számára a
szellemi hatás: a törököktől való
rémület. Nagyobb kárt okozott
ez neki, mint a török seregek
minden pusztítása. A félelem
és aggodalom ugyanis áthágha
tatlan sorompókat emelt, ame
lyek mögött az európai szellem
magára maradtan eltorzult és
elsötétedett.

Kezdetben még úgy látszott,
hogya, nyugateurópai égtájnak
és látóhatárnak ez az összébb
szűkülése ösztönzően és termé
kenvítően hat, hála a görög
emigráeiónak, ezeknek a buzgó
humanistáknak, akik lelkesedést
tudtak kelteni Rómában és Fi-

renzében, Veleneében és Páris
ban az antik hellén műveltség

és a klasszikus tanulmányok
iránt. A renaissance a maga
történetiségében el sem képzel
hető ezeknek a nagy képzettsé
gű görögöknek és a velük ver
senyre ):reH nyugati humanisták
nak tévékenvsóge nélkül, Ge-
misthos Plethoa kezdeményezi a
plátói akadémiát Firenzében.
Bessarion bíboros alapítja meg
a római akadérn iát. Herrnony
mos és Argyropulos hozza nyil
vánosságra először Homeros
hőskölteményeit. Lascar-is tudo
mányos intézetet szervez Páris
ban, amelyből később a College
de France nő ki. Az elszigetelő
dés és elzárkózás azonban, ame
lyd a töröldől való rettegés
idézett elő, ennek ellenére érez
tetni kezdte a kedvezőtlen hatá-,
sait is. Mint Heer írja, jobban
belejátszott ez a belső európai
harcokba, főleg a keresztény
vallásközösségek: katolikusok,
luteránusok és kálvinísták egy
mással való harcaiba, a refor
mációs és ellenreformációs küz-

. delmekben, mint még a közel
multban is hittélc Akadtak to
vábbra is ragyogó szellemek, de
az európai lélek összezsugoro
dott és, megmerevedett, gyanak
vóvá és üldözővé vált. S felfo
kozott hévvel fordult szembe az
elszakadt keresztény testvérek
kel is. akiknek egyedül rótta fel
bűnül a kereszténység közös
gyöngeségót. Helyesen vagy
helytelenül látja-e ezt Heer,
döntsék el a hozzáértök.

Bizanc hagyatéka azonban
nemcsak abból a kevésből tevő
dött össze, amit a Nyugat is
örökölt tő le. Az igaú örökös az
ujonnan kibontakozó nagyhata
lom, Moszkva lett, amely éppen
akkoriban vívta ki szabadságát
és függetlenségót a tatár ura
lom alól. S ezzel veszi kezdetét
az orosz nemzet világtörténeti



szerepe. Néhány éve azt is meg
tudtuk Denisszov kutatásaiból c-.

jeg~'zi meg itt Heer -, hogy
micsoda gyüjtőpontja lett
Moszkva már az első időkben
is a görög szellem kimagasló
képviselőinek.

Tanulmányának záró részében
más idevágó fejtegetések

alapján is - oda következtet
Heer, hogy Konstantiná
polyelestétől kell számítanunk
Európának, mint politikai kon
tinensnek tényleges megszűleté

sét. Addig Európa csupán Nyu
gateurópát jelentette, mely kö
zel egy évezreden át távolabbi
beavatkozásoktól meglehetősen
menten élhette a maga eléggé
zakla tott, de mégis kiilön életét.
Konstantinápoly elestével azon
ban egyszeriben európaivá bő
vült az előbb még csupán név
leg "európai" történet, mert
most már egységbe szövődött és
elválaszthatatlanul összeforrott
Nyug-atnak, II török Izlámnak
és az Oroszország vezetése alatt
álló Keletnek élete. Akkoriban
sokan látták úgy, hogy Kons
tantinápoly bukása a "véget", a
pusztulást jelenti. Ma már azon
ban látjuk, hogy a kezdete lett
egy világrész világtörténeti ki
alakulásának. ..

A kalandos regényeiről ismert
Trancia író, az idősebb Rosny,
találta ki és használta először az
,.astronautique" szót, amellyel, a
Földön túlra repülés tudomá
nyát kívánta jelölni. Az elneve
zés azóta közhasználatú lett
egész csomó nyelvben. Az ola
szoknál például szintén megho
nosoilott az "astronautica" kife
jezés. A nálunk divatos "világ
űrhajózás" kifejezés pedig mint
ha arra mutatna, hogya Rosny
féle szóösszétételnek, a "csillag
'hajózásnak" második fele át
ment a mi nyelvünkbe is.

Mindez azonban, ha érdekes

is, meglehetősen lényegtelen,
mert maga a fogalom ezúttal is
jócskán megelőzte a műszó szű

letését. Főleg a Hold volt az az
égitest, amely kezdettől fogva
izgatta a szárnyaló képzeletet.
Filolaos már a Krisztus előtti
V. században amellett erőskö

dött, hogy a Holdban hozzánk
hasonló lelkes lények laknak,
három évszázaddal később ne
dig samcsatai Lukianos - két
ezer évvel előbb, mint Verne
- már arról álmodozott,. hogy
az ember fel is fog látogatni a
Holdba. Igy azután csak annál
izgalmasabb, hogv a.Holdba va
ló eljutás gondolata, ami oly
hosszú időn át merő ábrándnak
tiint fel, napjainkban egészen
komolyan foglalkoztatja a tu
dós kutatókat. Bizonyság rá a
Scienza e Vita kiadásában
"L'Astronautica" címmel meg
jelent gyüjteménves mű is,
amelynek szerzői közt az idevá
gó területek: a technika, a csil
lagászat és az élettan nemzet
közi hírű szakértői szerepeinek.

Giovanni L. Andrissi, aki ta
nulmányban számol be erről a
munkáról, mindenekelőtta Hold
távolságával összefüg'gő megál
lapításokat idézi. A középtávol
ság eszerint 384.000 kilométer, a
legkisebb távolság pedig, ami
kor a Hold földközelbe jut, ke
reken 350.000 kilométer. Mínt
hogy a gravitációs erő - a ne
hézkedési vagy vonzási erő - a
Holdban egyhatoda annak, mínt
ami a F'öldön, a két gravitá
ciós erő a mondott távolságok
nak - a Földtől számítva 
kilenctizedénél semlezesiti egy
mást. Az idáig elhatolt testre te
hát megszűnnék minden vonzás,
a test ezzel súlytalanná válnék
s ha addigra már a sebessézet is
elvesztette volna, amely még át
viheti a Hold vonzási körébe,
akkor ott maradna lebegésben a
két bolygó közott. Ahhoz, hog~'
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egy kilőtt test elhagyhassa, a
Föld vonzási körét és belejusson
a Holdéba, az, szükséges, hogy
kezdő sebessége másodpercre
számítva elérje a 11.2 kilométert.
Ez a sebesség 40.000 kilométer
nek felel meg e,gy óra alatt,
ugvanannyinak, mint a Föld ke
rülete. Belépve azután a másik
vonzási körbe, a lövedék szabad
esésben zuhanna rá a Holdra.
A mondotíakból nyilvánvaló,
hogy a Holdat sokkal köny-

. nyebb elhagyni, mint a Földet:
sokszorosan kisebb sebesség ele
gendő hozzá. Ez az oka annak
is, hogy a Holdat eredetileg öve
ző gázburok részecskéi mind el
illanhattak az ürbe, a mi Föl
dünk viszont máig meg tudta
őrizni légkörét.

A tudomány mai állása mel
lett azonban a biológusok egye
lőre még nem tudják elgondol
ni, hogy miként birkózhatnék
meg az 'emberi szervezet azokkal
a merőben új viszonyokkal. ame
lyek közé a Holdba való uta
záskor jutna. Eletműködéscink
ugyanis mind a súlyhoz, vagyis
a gravitáció, és pedig a Földön
megszokott mérvű gravitáció
érvényesüléséhez vannak kötve.
Lényeges mozzanat továbbá
szer-veinknek c:" tagjainknak eg'y
függőleges tengely körül való
elhelyezkedése is, már pedig a
gravitáció megszűnésével a
;,fent" és a "lent" fogalma is
tartaimát veszítené. Mindczekre
a kérdésekre vonatkozóan hi
ányzanak természetesen a köz
vetlen tapasztalataink és tisztán
elméleti számításokra vairyunk
utalva, amelyekből csak ovato
san vouhatok le következtetések.
Vannak mindenesetre írja
Andrissi -, akik arru gondol
nak, hogya jövő "vilár,'ürhajó
sainak" utaskamráját mestersé
gesen függőlegeshelyzetben tud
ják majd tartani, sőt pörgőrnoz

gással mesterséges gravitációt
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is tudnak majd teremteni ben
ne. Felmerül azonban it talár.
még nagyobb probléma, az neve
zetesen, hogy a gravitációs tér
hiánya magára a hajótestre is
olyan inódon hathat ki, ami
lyenről e pillanatban sejtelmünk
sincsen. Nehézség továbbá, hogy
ahol sulvtalanok a tárgyak, ott
az ember Is csak úgy változtat
hatja a helyét, hogy rakéták
durrogtatásával löki magát
egyik irányból a másikba.
Egyetértenek azonban a tudósok
abban, hogy ennek ellenére scm
szabad visszariadni a próbalko
zásoktól, sr meg vannak győződ

ve arról is, hogy a kutatások
még meglepő megoldásokat füg
nak hozni. Mint ahogy ma sem
okoz már t til nu,.:'y gondot az
emberi szer-vezet megv ,~.déEoe a
légnyemás cs II hömerseklet V,JI
tozásaival szemheu. Sok módja
van már a normá l is légzés biz
tosításának B s m3!.r fúgjllk ta
lálni a mód.iát annak is, húgy
mesterséges beavatkozással tart
suk rendben a vérkeri.uzest és a
belső szervek műköriését.

Ami most már a kérdés tech
nikai oldalát illeti, 11 .,vllágür
hajó" kormányzása a radar fel
fedezése óta megoldottnak te
kinthető. A problémák problé
mája azonban a ]'üld vonzási
körének elhagyása. Bizonyos,
hogy ebből a célból még csak a
Iökhajtású rnkótasrépek jöhetnel>:
szóba, A szakértők azonban
azon a nézeten' vannak, hogy
ezidőszer-int lehetetlen velük el
érni a szűksésres sebességet. A
ma . rendelkezésünkre álló erő

források mallett a sebesség ma
ximuma kereken 1) kilométer
másodpercenként, holott, mint
tudjuk, 11.2 kilométer lenne a kí
vátit minimum, Nincs kizárva
azonban, hogy az atomerő ké
pes lesz erre a csodára is. Köz
bevetőleg említhetjük meg, hogy
a legnagyobb magasság, ahová



a légkörkutató rakéták eddig el
jutottak, 400 kilométer. Olyan
magasság ez, ahonnan a fény
képfelvételek már világosan tük
rözik a Föld görbülését, de hol
van ez még a Föld vonzási kö
rének határától, amely legalább
315.000 kilométer!

Andrissi hangsúlyozza: a tu
dósok részéről feltárt nehézsé
gek szemléltetésével nem az volt
a célja, hogy kétséget keltsen
az olvasóban a Füld elhagyasá
nak jövőbeli lehetősége iránt.
Mert ha vannak is sarkalatos
problémák, amelyekre nem lá
tunk megoldást, tény az is, hogy
az emberi haladás mindig ráeá
folt azokra, akik eleve lehetet
lennek moudták ennek vagy an
nak a technikai eszmének meg
valósitását. Egy azonban ma is
feltétlenül bizonyos - fejezi be
Andr-issi, Az, hogy az ember,
akinek legkisebb pOl'cikája Ül
ehhez a f(ildi élethez igazodott,
sohasem teheti lábát más boly
góra védőöItöuyök és kű ldn leges
berendezések nélkül. Közvetlen
érintkezésho sohasem korii lhet
az ember u Földön túl le vő v.rló
lósággal, m int ahogy már e
Földön sern járkúlhat szubado r,
rt tengerek mélysegében vagy a
levegőréteg tetsző lege» magassá
tdtban.

"
"Dante és Balzac". Ezzel a

címmel jel.ent meg az év elején
('gy ~)lasz k ö.! ''y v, arnelvnek V.
LU!Jh a szerzojo. A cnn mal' mu->
gában is lelkeltheti figye,lmiiw
ket, mert hiszen a két irótnem
csak évszúzndok és műfa] i kü
lönbsésrck v,l1:l'·ztji! k d l'l;';,'m,is
tól, de életszemléletükben is
eléggé mélvrehatók az cltérósek.
Am a tartalom sem marad ol
érdekességben a cím mőgőtt, mi
több, ez, a tartalom nemcsak ér
dekes, hanem igen tanuisagos
is. Marcello Camilucci mutatja

ki ezt, aki egész tanulmányt
ezentolt a könyvnek.

Sok ú.iat tudunk meg már a
könyv bevezető részéből is,
amelyben Lugli arravonatkozó
kutatásait összegezi, hogy mi
ként fogadták Dante műveit a
franciák. Kitűnik ugyanis, hogy
csak a romantikusok fedeztek
fel szépségeket Danténél. mind
addig sem nem olvasták, sem
nem értékelték a-franciák. Még
azok sem voltak kivételek, akik
nél, mint Pascalnál is, méltán
feltehetjük a lelki rokonságai.
Nemcsoda így, hogy Voltaire,
aki egyébként sem szerette a kől

tőket, olyan ízetlennek mondta
az Isteni ssinjátékot, mint a
többször felmelegített ételt. A
racionalizmus századában Dan
tét is, akárcsak Shakespearet,
barbár és műveletlen szellem
nek tekintették a franciák s e'gy~
szerűen "gótnak" nevezték, a
szónak abban a lenéző értelmé
ben, amelyet már Rabelais
adott neki. Csak a nagy forra
dalom után, a napoleoni idők
ben, amikorra megcsappant a
hit az emberi ész míndenhatósá
gában, az állandó és folytonos
tőkéletosedósbcn,s amikor a szá
raz okoskodásokba belecsömör
lött olvasók ismét lelkesedni
tudtak a szenvedélvesért, a ti
tokzatosért és a képzelet játé
kaiért, esak akkor támadhatott
fel Dante is az Dtszázados né
mauághól. E;g-y nagy Iestű, De
lacroix nyitja meg azo'k sorát,
akik irumar clt:groLclt igyekez
nek nyujtani az olasz költőnek.'

"Dante - úgymond - valóban
a költők Jegllagyobbika." Bar
hier fennen hirdeti, hogy gu
nyoros verseinek nyilait Dante
jelzőin fente oly élesre; Victor
Hugo mintuképpé teszi meg a
ghifwllin száműzöttet az emberi
eszménvért vívott küzdelernben ;
De Vigny társának érzi Dantét
az élet rejtélyének és az isteni
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igazságosságnak kutatásában,
Az egyetlen kirívó hang ebben
az Időben Lurnartine, aki nem
tagadja, hogy nem is akarja
megérteni Dantét, "az olasz kő

zépkornak ezt a nagyou nagy,
de nagyou barbár költő.iét" és
írásaiban is kikel a Dante-v.di
vat" ellen, N em rajong- érte
Flaubert sem, de ő már tartóz
kodóbb itéletében : "Dante rnű

ve egy adott kor számára s nem
az összes koroknak készült; ma
gán is viseli ennek a pecsét
jét." A mult század második fe
lében,a naturalizmus fellépé
sével azután el is csendesedik
Franciaországban Dante' kultu
sza. Az írók és költők közlil is
csak kevesen fordulnak hozzá. S
ahogy Lugli mondra, n agy j á
.han ez a helyzet napjainkban is.
"'Mindez azonban korántsem je
lenti azt, m intha nem akadtak
volna Danténak azóta is cso
dálói F'ranciaország'ban. De
Nolhac és Hanvette azok, akiket
Lugli külön is megemlít. Még
meglepőbb, hogy a csodálók
között ' szerepel Gide is, aki né
mi mélabúval jegyezte be nap
lójába: "Az Isteni szinjátékot
sokat olvastam ifjúságom leg
szebb napjaiban, lassan, türel
mesen,: szorgalmasan; csaknem
akkora szerétettel és gonddal.
rn.int az Evangéliumot."

Balzac sem kerülhette ki
Dantét s a könyv nagyobbik
hányadában Lugli most már ez
zel a találkozással foglalkozik.
Balzac is, mint annyian mások,
fájó fogyatékosságnak érezte,
hogy a francia irodalomból hi
ányzik az igazán nagy nemzeti
éposz. Korán kísérteni kezdte a
gondolat, hogy ő hivatott en
nek pótlására. Ez az elképzelés
lebegett szeme előtt akkor is,
amikor egy olyan mű meg-írá
sára határozta el magát. ainelv
maradandóan tükrözni fogja a
francia nemzet egész életét.
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Minthogy pedig az époszból már
előbb kialakult modern m űfaj
ként a regény, természetes
adottság volt számára, hogy ő

is ezt az új formát válassza. Suk
tervezgetés után hozzá is fogott
a munkához, Igy született meg
a "Jelenetek a magánéletböl",
"Jelenetek a vidéki életből" és a
"Jelenetek a párisi életből".
Ezeket szánta Balzac a " 'ra
nulmányok az erkölcsről" ösz
szefoglaló cím alá annak az el
ső három kötetnek, amelyek az
egyénnel foglalkoznak. Terve
szerint a negyedik és az ötödik
kötetnek a társadalom lett volna
a tárgya, a hatodik kötet, a
"Bölcseleti tanulmányok" az
emberi magatartás okait, a zá
ró kötet pedig, az "Elemző ta
nulmányok" az emberi maga
tartás elveit vizsgálta volna.
Mindezek 11 kötetek később létre
is jöttek, sőt m indesry ik cím alá

. nem is egy-egy regény, de egész
regénysorozat került. A "Jele
netek a macánóletből" például
nem kevesebb. mint 27 reg ényre
nőtte ki magát, a központi cím
alá fog-lalt összes regények szá
ma pedig végül is 97-re emelke
dett.

Balzac már akkor. a mult szá
zad harmincas éveiben nemcsak
egyszerűen nagy rró akart len
ni, de uzf szerette volna, ha
mint "a xrx..szazad erkölcsei
nek történetírója" örökíti meg a
nevét. Amikor azonban elkészült
az első kötetekkel. kiadója visz-

. szariadt az összefoglaló címtől.

amely nagvnu ie tudományosan
hangzott. Félix Davin, aki elő

szót írt hozzújuk, ezt a cimet
javasolta: ,.A Nyugat ezeregy

.éjszakája", Balzac azonban úgy
érezte, hogy ebben a szellemi
rokonsága! sejtető címben el
vész az az egység, amelyet az'
ő szempontja és célkitűzése
adott a kűlönböző elbeszélések
nek. Nem fogadta el azt a eí-



met sem, amelyet az angol
Henry Reeve ajánlott: "Az ör
dögi szin.iáték". Nem pedig
azért, mert ha ő a "romlott em
berség" talajába mélyesztette is
a gyökeret, nem vette látatlan
ba a jót és, az erényt sem. "Ha
az emberi szenvedélyek - úgy
mond -- sisteregnek és össze is
sűrűsödnek is ebben a rnűben,

mikónt fantasztikus emberi és
állati alakok egy nazv székes
eg-yház külse.ién, belül. ahová
isteni fények hullnak, már az
oltár tiszta szépségei sugárza
nak." Azt is elmondotta később
Balzac: sohasem engedte, volna
meg magának, hogy akárcsak
így, pusztán a címmel is paro
dizálja azt a költőt, akivel ifjú
sága óta oly meghitt viszony
ban állott. Magának a párhuza
mosságnak eszméje azonban
megfogant Balzac lelkében s
így jött létre eimként az "Em
beri szinjáték", amelyből már
nem lehetett gúnyképre vagy
torzképre gondolni. "Annak a
tervnek nagvszerűsége, amely
egyszerre öleli fel a társadalom
történetét és bírálatát, bajainak,
elemzését és elveinek megvitatá
sá t - írta Balzac -, úgy hi
szem, feljogosít arra, hogy
munkámnak azt adjarn eimül,

amely alatt ma megjelenik:
Emberi szin.iáték. Becsvágyó
ez~ De nem ez van-e a, helyén'?"

S valóban - fejti ki Lugli -,
ha ennek a regényekből álló
hőskölteménynek egysége uem
is rnérhető a mintának vett kö
zépkori remekmű egységéhez,
tagadhatatlan benne a hasonlo
természetű összefüggés és belső

arányosság. Ez a nézéte Thi
baudetnek is, aki még tovább
is meg'y, amikor kijelenti: "Bal
zac úgy gondolta el az Emberi
szín.iátékot, mint Dante az Isteni
szinjátékot: katolikus módon."
Nem vitás persze, hogy Balzac
katolicizmusa elég távol esik
Dante középkori hitétől, de a
valóság, amelyet tollhegvre vesz,
nem kevésbbé borzaszt meg,
mint a dantei pokol: Vautrin,
Rastignae, Lucien de Rubempré,
Maxime de TraiUes, mindezek
az alakok egy olyan képzelő

erő kárhozottjai, amely. dantei
méretű, s el nem feledhetők.

Másfelöl azonban lépten-nye
rnon felrag;Y-I)g' a terrnészetl'o
Iöttinek fénye is, sőt a mélyből

f.,llör "az a :;üld alatti folyó, a
k ogyelemnek :ll az áramlása js,
amely láthatatlanul bejárja ezt
a világot".
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A KIS ÚT
" .•• a szenvedés probléniája gyötör. Nincs tehetségem a szen

oedésre. A.lapjában véve mindig boldog vagyok. Vgy kell tekinte
nem ezt, mint a méltatlanság jelét? Hiszen gyakran olvastam,
hogy lsten a kiválasztottakra bocsátja gyakran a legnagyobb
csapásokat. .. Olyan a természetem, mint valami bogáré: ha rá
omlik a föld, addig fúrja magát kifelé, míg ujra napfényre nem
jut. •• És amíg tart a nehéz helyzet, addi{J éppen a vallás ad
erőt hozzá, hogy egyrészt elviselni tudjam, másrészt Istenben bíz·
ni tudjak. Viszont magasabb mértékkel mérve mégis csak azt kell
éreznem, hogy nem szenvedtem eleget .••

De kegyetlen Isten lenne, aki új energiákat akar fakasztani
abban lelné gyönyörűségét, ha lelkéből. Akarja, hogy türelmes,
teremtményei kínlódnak, gyöt- alázatos, reménykedő, készsé
rődnek és boldogtalanok! Miért ges, bízó, bátor, uirakezdő, Is
lenne az; jó az Istennek, ha I.Íe- tenre hagyatkozó, leleményes,
kem rossz l kítartó, okos, talpraesett, tapin-

Mi a ezenvédés t tatos, ügyes legyen. Akarja,
A szenvedés 'disszonancia az hogy másokat megértő, saját ba

akarás és képesség, a feladat és jával nem kellemetlenkedő - a
erő közott. Bizonyos testi, ielki, magányosságot elviselni, a kö
szellemi hiányok nehezítik, aka- zösséget értékelni tudó legyen,
dályozzák, vagy lehetetlenné te- akarja, hogy irgalomra szorul
szík. hogy az ember olyan Ie- ván legyen irgalmas máshoz; el
gyen, úgy érezze magát, és azt esett lévén, tegyen le gőgr&l és
te,gye, amit jónak, kellemesnek, kevélységről, szegény és beteg
szépnek, azaz kívánatosnak lát. voltában felejtsü el igénvességét
Ez fájdalmat, szenvedést okoz. és tanuljon meg ör'ülui és hálás
Végességünk és gyengeségünk, nak lenni apróságokért. Akar
betegség és haláleset, testi PS ja, hogy tanulja meg a szerény
szellemi fejletlenség, magunk és hallgatni tudást, de legyőzvén
mások bűnei, az eredeti bűn gátlásait, tud.ion, beszélni és
minden folyománya: az értelem kérni, hg magának, vagy szeret-
elhomályosodása, az akarat teiriek erre van szüksége,
rosszra való hajlama és az egés;\ Egyetlen mondatban: a szen
természet elátkozott volta - PZ vedés nem cél, hanem eszköz. A
mind különböző fájdalmakat és harmoniumot nem azért tapos
szenvedéseket okoz az ember- sák, hogy koptassák, rongálják.
nek. • rugdalják, hanem, hogy felsé-

Erre a szenvedésre az ember ges himnuszok hangozzanak fel
valahogyan felel: vagy negatí- rajta és a szőlőtőt nem azért
ve, vagy pozitive. Van, aki zú- metszi-vágja a gazda, hogy
golódík, panaszkodik, sír topor- esonkitsa. kisebbítse, kopássza a
zékol, elcsügged, kétségbeesik - tövet, hanem hogy nagyobb ter
és van, aki tudomásul veszi, e1- méshozamra képesítse.
hárítja, ellensúlyozza - de min- Hogy egy lélek milven minő

denek felett azt látja benne, ség ű, milyen a hangja, az ak
hogy disszonanciába került, és kor válik el, amikor a szcnve
azt valahogyan szépen fel kell dés meg üti, megkongutja. A
oldania. Atéli, h'lgy Isten most szentek szerették, kívánták a
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szenvedést, nem mintha azt hit
ték volna, hogy Istennek az jó,
ha nekünk rossz, hanem azért,
mert ez látszott számukra leg
jobb alkalomnak, arra, hogy ki
fejezzék engedelmességüket, bí
zó szeretetüket és az O akaratá
val való pozitív együttműködni
akarásukat. Nem az a fontos,
hogy mennvit szenvedünk, ha
nem az, hogy hogyan szenve-

NAPLÓ

dünk. Ami fáj, arra nem mond
hatjuk, hogy nem fáj, de fáj
dalrnunkba sem passzívan bele
törődnünk, sem másokat vele
molesztálnunk, sem általa bol
dogtalanná lennünk nem sza-
bad. .

Az Isten szeretőknek minden
javukra válik, - a fájdalom s
a szenvedés is.

A HOLLAND KA'l'OLJKUSOK üNNEPE. Hollandia kato
likusai m ajusban imnepelték hierarchiájuk visszaállításának száz
éves fordulóját. 18;',;) márciusában vetett véget a pápai bréve a
reformációval kezdődő egyházi függőségüknek. A Heform meg
tiltotta a katolikus vallás gyakorlását, elkobozta a katolikus tem
plomokat, klastromokat, plébániákat; egy század alatt a lakos,
ságnak több mint a fele áttért a protestantizmusra, A katolicizmus
az elln omottságban i~ tovább élt; a hívek magánházakban, el
hagyott esúrökben, boltok hátsó raktáraiban gyülekeztek ÖSS2;e.
Amszterdamban ma is zarándoklatot tartanak "a .Tóistenhez a
csűrbe" s egyik-másik pléhánia máig egy-egy olyan boltnak a
nevét viseli, amelyben annakidején imaórákat vagy istentisztele
tet tartottak (Papagáj. Galamb, Krétahegy). A katolikus vallás
fönnmaradásáért a Köluben és Louvainban nevelt papokon kí
vül legtöbbet a "klopjc" néveri ismert, szűzességi fogadalmat tett,
de a világ-ban élő nők tehek; :ióval túlélték a vallásszabadság
elnyerését, az utolsó közűlük 1932-ben halt meg. Vannak tanyák.
majorok, ahol máig inutogat.iák a látogatónak a "klopje" hajdani
szobáját,

A hclvzet hovatovább oda fejlődött, hog-y a hatósás-ok tudo
másulvették e "titkos" katolikus egyház létezését, de közhivatalba
katolikus nem kerülhetott. Az ország- 1592-től apostoli v ikariá.tus:
volt; "727-hen hét fii"spcreRRógTe osztották a hollandiai missziót s
élér« a brnxel losi nu zn-i'nst nevezték ki.

r. és II. Vilmos konkordútum-kísérletel után végre az lR48.-i
alkotmány meghozta n vnllússzabadsárrot fl lehetővé vált a holland
hierarchia helvreáll ítása. m inden olyan mesrszorftáetól mentesen,
ami ern' konkordátunrmal járt volna. TX. Pius ahollaud érsekség'
székhelvéül Tltreclitet :,diiltp ki, a város nrotestáns teolóviai fa
kultásának és e!l'Yf'S katolikus köröknek tiltakozása ellenére is.
"Utrecht ~?;ent Will ibrord szókhelvo - mondta a pápa: - mez
mutatom Európának, hogya holland katolicizmus nem mai ke-
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letű"; sszavait Németalföld katolikusai máig szólásként emlegetik.
A helyreállitás hivatalos br-év éje 1853 március 4-én jelent meg;
nyomában egyes protestáns korökben élénk katolikus-ellenes agi
táció támadt, az úgynevezett "áprilisi rnozgalom", malynek kö
vetkeztében a Thorbecke-kormány kénytelen volt lemondani. Az új
kormány azután meghozta a nvugalmat. Ma a holland protes
tánsek is elismer-ik, hogy II száz év előtti nyugtalanság alaptalan
voll: a katolikusok viszont hálával és mezbecsülóssel t'írzik azok
uak a prolestánsoknak ai: emléket, akiknek komoly szcrepük vclt
a vallásszabadság vieszaáll ítáeában.

A centenáris ünnepségek műsor-át a fehruári árvízkatasztrófa
miatt jelentősen Ieeayszerűsítették. A szontatvát, mint legatus a
latere, Van R~.ey bíboros; !naline~i érsek, Belgium .prímá~a kép
VISE'J[e. Az elso napon, majus 16-an, szombaton az ünnepségek az
utrechti stadionban a provinciák színpornpás fölvonulásával kez
d.()dte~. majd a rádió közvetítette a katedr-ál isból a pápai legátus
Iiturgikus fogadtatását. J ong kardinális, a holland hierarchia
feje betegsége miatt csupún ezen a f'osrndáson tudott tevékenvcll
résztvenni. egyébként koadjutora, Alfrink sezédnüspök hel~-ettesí·
tette. Amikor a székesegyházban egybegyűlt.hívők megpillantot
ták főpásztorukat, betegen, ahogy két pap támogatásával meg-jele
nik a karban, önfeledt tapsba törtek ki. ami a higgadt hollan
dusokná1 még nem fordult elő. Harsonák jelentctt~k czut.án a stl'!
dionban az egyházi méltósásrok: a híhoros-lezátus, FringR köl
ni. Griffin westminsteri érsek. Giobbe apostoli internuncius. II
holland püspöki kar s a vendég püspökök érkezését. Van Roey
kardinális ünnepi beszédében a mai holland katolicizmus virágzó
életét méltatta, Rog-ier történettudóf'. a ni irnwerreni egyetem ta
nára pedig' a hoJland egyház történetére pillantott vissza, kiemelve
a nemzeti erények: türelem, kölcsönös megértés és kitartás 8Z~
repa a hierarchia visszanyeréRéhen. s ll, katol icizmusért az orazáz
építésében. Bl'fejezésül a rádió útján .Ionz érsek intézett bete~
szobá.lából néhány sZ,Ót az egybeg-yííltekhez. ugyanazon fl hatá
rozott, erélyes és atyai hangon. ahovvan a német megszálJás ne
héz "veiben intette népét. egységre és kitartásra.

Másnap, vasárnap a főpapi nagvmiséf a pápai le!TáÍllFl mourlta
harmincezer hívő részvételével a stadionban. Az :í1doztntást het
ven pap végezte. Délután először a gyermekek adtak olő jelene
teket a holland kereszténység történetéből, majd a hollanrl egy
ház képviselői adták át az ország- ajándékát a nápa lesrátnsának,
A tiihb mint egymillió holland forintot a ka tol ikus r!!vetpm or
vosi fakuJtásának költséveire fordítják, azokra a költsPf!'ekm,
arnelvek u tavaly alapított kar kiadásaiból a tekintélyes államse
gély után is fönnmaradtak.

, Az ünnepségeken elhangzott megnyilatkozások arőtel.iesen ki
domborították a holland katolikus élet pozitív jellegét. Ezek mel
lett azonban, mínt mindenütt, itt is akadnak hibák és hiányossá
gok; s a nagy gyakorlati érz~~ií,. realista; hollandusok eze.I~ről
sem feledkeztek meg. Megbesze1eselken, u.JRug'Jalkban, fO!VOl!'!L
taikban nyiltan szembenéznek a kérdésekkel, bátran mevvi tatják
problémáikat é,s fáradhatatlanul dolgoznak a hibák kijavításán,
'hiányok korszerű pótlásán, A nehéz mult és örvendetesen gazdag



jelen után éppen ez a becsületes felelősségérzés és kendőzetlen
őszinteség a biztosítéka annak, hogy a százados forduló, a, hol
land katolicizmus életében nem megállást jelent, hanem további
vallasi föllendülésnek és vallásos elmélyedésnek lesz, a forrása.

(1. c.)

DAUMIER ÉS KORTARSAI műveiből rendezett kiállítást a
Szépművészeti Múzeum grafikai osztálya. Egy híjján százkilenc
ven rajz; ebből száznegyvenkilenc Daumier műve, a többi a kor
társaké, Ingres-től Delacroix-n, Millet-n, Constantin Guys-n, Co
rot-n, Courbet-n át Manet-ig. Majdnem egy évszázada az európai
niűvészetnek, s ugyanakkor, Daumier jóvoltából, fél évszázadnyi
francia társadalomtörténet.

A Harmadik Rend a nagy forradalommal lépett a történelem
sziupadár-a, de a polgárság igazi korszaka 1830-ban kezdődik, aini
kor a Bourbonole végleg megbuktak s a bankárok trónra emelik
az ifjabb ágat, Lajos-Pülöpöj, a "polgárkirályt" s vele a bankot
é~ a börzét. Ez a korszak nem egészen egy századig tart. Első

fele 1870/71-ig; akkor egy percre úgy látszik, vége van. Hanem
még van benne erő és szívósság': kiheveri a csapást, összeszedi
magát s kisebb-nagyobb lázakkal ugyan, de tovább él, négy kerek
évtizeden át. Akkor "kitör a világháború.

Aligha van a történelemnek nyolc évtizede, amely ehhez ha
sonló művészi i llusztráeióval rendelkeznék. Ha valaki a harmin
eas évekre k íváucsi, olvassa el Stendhal "Lucien Leuwen"-jét:
miudent megtud belőle. Ha valakit a korszak vége, a polgárság
bomlása érdekel: ott van Roger Martin du Gard remeke, "A Thi
baultcsalúd", vagy Aragon regénye, .,Az omnibusz utasai". Hogy
közben mi történt, olyan regény-illusztrációk mutat.iák meg, miut
F'laubert rernekci.: "Madame Bovarv", "Az érzelmek iskolája.".
vagy a töredékvoltáball is félelmes "Bouvard és Pécuchet", vagy
- akárhogyan vélekedjünk is művészi és dokumentum-értékéről

- a .Tolai Rougon-Maquert család históriája. S nem marad el il

kepzőművészet sem: elég éppen Datimier-t említenünk, az ő el
képesztden gazdag szatirikus művét. Karikatúra addig is volt,
(hál' módjával}: a tizennyolcadik században - először Angliában
- alakul önálló műfajjá és Daumior-nál válik először "egy nagy
művcsz alkotó tevékenységének középponti területévé". 1830-tól
fügva; és a dátum jelképes: ekkor indul meg a Júliusi Monarchia
elienzékének politikai gúnvlap.ia, a "La earieature"; ekkor lél? a
trónra Lajos Fülöp, ekkor váltja föl a Restauráció vértelen arisz
tokráeiáj{~t a pénzes nagypolgársúg', .ekkor vá.lik mindenhatóvá
a ban k és a bankár, hívják akár Laí'fitte-nak, mint a valóságban,
akár Lenwennek m.int Stendfml regényében; ekkor pattannak In
harmadik és negyedik rend, polgárság és munkússág első ellen
tétei. Lázadások, vérengzések; forradalmak. me~torlásol\; ~ társa
dalom forrC!l}g', "barhá~ok" dÖIl.g~tik. a p<,>lgál'l ,:~~d fclt7k~n~-el~
őrzött kapuját.: Lamartine szavatol.~mdozlk~a tol\.,e~" p'olgar., vul
kánon élünk, s minden porcben kJt?rl:?~! }'Jz a kitörés: 1818. ye
a polgárság keményen bosszut al} bekeJcnek. megzav~r?,ll~: !:- v,HI
hillt betöraik s élnek tovább f'rivolul a mólyben suru~"odo láva
fijlött; a második császárság, III. Napoleon uralma kovetkeZlk.
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Daumier fáradhatatlan ceruzáda úgvszólván minden mozzanatot
megrögzít, - és milyen csodálatos rajztudással l Olyan kor ez,
melvről "nehéz nem írni szatírát". Daumier szatírát rajzol; meg
látja, elénk tárja, valami homéri röhejjel. rabelaisi vaskossággal
lobbantja elképedt kortársai szemére e középszerű kor minden
démoniság át, Nem az az eszelősség határáig; is eljutó démonia az
övé, ami Goyáé volt, (akinek a démonok a lelkében víjjogtak) :
Daumier az a kaján szemlélő, aki hahótázva leplezi le az ember
ben az állatot. Félelmes szeme van és félelmes ereje a láttatásra:
ezekben a gyilkosan kövér polgárokban egyszerre csak röí'özui
kezd a disznó, ezek az uzsorások alig tudják leplezni dögevő hol
lócsőrüket S az egészet csak még riasztóbbá teszi az, hogy ko
mikus; ez a világ olyan képtelen, hogy csak nevetni, sőt, csak
röhögni lehet rajta. Mindenen: minden hazugsúgán, kénruutatásán,
álszentségén, jól-rosszul viselt maszkján. A polgári "Mondschein
partie"-n épp úgy, mint Lajos Fülöp poll tikálánnk szemérmet
len fondorlatain vagy az iriasát rugdaló demok ratán, Antik mi
tológia, klasszikus dráma: egyként nevetsém ebben a korban min
den hamisan cseng, minden fonákjára fordul. Gova m6g- a pokol
rómeivel küzdött, szárnyas démonokkal, rlenevérszárnvon röpkö
dő borzalommal, egy elszabadult lelki alvi lásrgal. Daumier csak
egy poklot ismer: azt, amelyiknek az emberek az ördögei. Olyan
ocsmánvak. hogy nevetni kell rajtuk. Dc megvetésnel.

S mit mozg-ósíthat ellenük, ha nem az ernbcrt ! gz Dn urnier
másik arca: a komoly, a bizakodó. Hódolattal, hátOl'"úgj;al tud az
emberre tekinteni: a szegényre, arra, akit az, ember-sertések. em
ber-hollók kiszípolyoznak, arra, aki tiszta és nemes, mcrt semmije
nincs, csak a munkája meg a szenvedése. Arra a munkásra, ~ki
Lajos Fülöp brutális sortüze után halottan hever a 'I'ransossain
utca romladékai közt; vagy arra a gyerekét a lépcsőn folfelé ve
zetó mosónőre, akit egyik meerendítően szép, az 1861-i Szalon
han kiállított képe ábrázol. "Nála -- írja egyik méltatója -- a
karikatúra torzításait a másik oldalon kiegyenlíti az ember nagy
ság-a és nyomorúsága jrá~t v~ló, ~agyo~ erős,érzék". ~ éppen p;z
a humánum adja meg kar-ikatúr-ájának IS, a bírúlaton es támadá
son túlmenően. a pozitív, alkotó értéket és, hatást. Akik a )mnka
túristától egy kissé több melegséget. kedélyt, elnézést várnának az
ember iránt, ne felejtsék el, hogy Daurnier nem csak az, arninek
ez a kitünő kiállítás mutatja: nem érte be korának, kora polgan
r-endjének kigúnyolásával és leleplezésével. , h~tll:m, - elsos<;>r~an
festményeiben - hitet tett az ember nagysagarol es a szegények
és egyszerűek igazságába vetett reményéről is. (1'. ,Oy.)

A KATOLIKUS ÉLET STATISZTIKLl.JA AUSZTRIABAN,
Az osztrák Seelsorueinetiiut é1:ről-é1}re stati'őztikát ad ki Auseirio
rotlásos életéről, az emJházmegyékból .fJJlüjliitt adaiole alapján. Tá
.1ékoztatást nyujt a szentmisék látogatásáról, a szentséaek uélelé
ről, a konverziókról és reverziókról, az e,oyhá.zból 110M kilépések
ről, a papság állapotáról, a papszenlelésekről s papi és szereeiesi
hi'l'olásokról. A legutóbb kiadolt statisztika szerint, mely az 1951-'i
állapotot tükrözi, azzal a, megjegyzéssel, homl az 1952-i ezzel szem
ben semmi lényegesebb eltérést nem muiai, az osztrák katoliku»
élet képe a számok tükrében a következő:
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Ausztria 6,933.905 lakosa közül az 1951-i népszámláláson
6,170.084, azaz 89 százalék vallotta katolikusnak magát. E közel hat
is ötödmillió lélek gondozását 4382 pap látja el. (Ez a szám a lel" .
készkedő papságé s nem foglalja magában az iskolákban vagy
egyházi irodákban működő, vagy kontemplativ életet élő egyházi
akat, valamint a nyugalomba vonultakat sem). Eszerint Ausztriá
ban minden 1390 hívőre jut egy lelkészkedő pap. Ez az átlagos
szám természetesen egyházmegyék szerint változik. A bécsi főegy
házmegyében például, melube az osztrák fő'város összesen 2,056.200
kniolikustinak: több mint fele, 1,450.900 hívő tartozik, 2004 kaiolikus- .
ra esik. egy pap. Egyebütt a helyzet kedvezőbb, éspedig: a seckau
{Jrazi egyházmegyében 1490, a laneiben. 1420, a burgenlandi admi
nisztratúrában 1180, a sanktpölteni egyházmegyében 1150, asalz·
burgi érsekségben 1120, a gurk-klagenfurti egyházmegyében 1020,
a feldkirch i adminisitratúrában 920, az innsbruckiban 830 hivőre
[ut egy pap.

A szentmisék látogatóit évente kétszer számlálják meg, egy
szer egy nagyböjti és egyszer egy őszi vasárnapon. Az eredmény
mindkéi 'alkalommal megközelítően ugyanaz volt; 2,022.000, ami
annyit jelent, hogy a meokereszieltekmek éppen 33 seáealéko: tel
.k."iii a vasárnapi seentmisehallocdás kotelceséoét és számítható
ebben az értelemben gyakorló katolikusnak. Azoknak a száma,
"kik "különleges alkalmakkor", évvé,qi hálaadó istentiszteletre, föl
támadási va·gy úrnapi körmenetre látof/atják meu a templomot,
.if'lentősen nagyobb, de itt a résztvei'őt a nézőtől megkülönböz
tetni vajmi nehéz volna. úgyszólván kivétel nélkül ki.vánják a ma·
quk: e.qyházi temetését és gyermekeik megkeresztelését.

Húsvéti szentgyónását eloeaeetc és szeniáldoeáshoe járult
2,61.0.000 lélek, a megkereszteltek 43 százaléka; többen tehát, mint a
rendszeresen vasárnapi eeentmisehallaatók, ami e.qyezik más 01'
seáaok: (például Franciaország) uallás; statisztikáinak és vallás
szoC'ióló.qiai kutatásainak e téren nyert tanulstiaaiual: Az évi iisz
«zes szentáldoeások száma 47, 710.000 ooli, ami a 1Jasárnapi mise"
hallgatók számához viszonyítva annyit jelent, hOGY átlagosan
enenie minden .qyakorló katoliku» ti.zennyolcszor áldozott.

Házassáaot az éi) folyamán az állami statisztika szerint ÖSz"
!';znen 6.'U67-et kötöttek, amiből le kell 1)oni a nemkatolikusok 11
száealékát: A kaiolikus egyházi házasságkötések száma 45.966 volt,
('bMl 2044 1)egyesházassá.q. H a ez utóbbiaknál csak a kaiolikus
seemélttt számU.iuk s a nemkaioliku» 11 sztiealékot a telies számból
leoon.iuk, kiderül, hogya megkereszteltek 80 százaléka egyházi há
zrt~8á(fot köt.

Ami a keresetsén szentséaét illeti: Ausztriában 1951 folyamán
ri seiiletett .QJ]ermelcek 95.6 százalékrit keresztelték meq katoliku»
«zertort á« szerini, s ez a szám ezért m.e.qlepő, .mert magasabb
a katolikusok 89 százalékos országos arán;:}számánál. .

[{onverzir51Ron történt. elJllf51 protestrin» imllásl)(íl 1077, re'verzió
5317: (1Z e,rmházbnl 1mló kilépések setima. ezzel szemben 13,402. ami·
ldSl tölJT, rrdnt rt fele, 758f) Ré(',~re esik. A kiléoé« indoka - évekiq,
sőt évtizedekig tartó közömbösség után - többnyire az egyházi
adó beiizetéeére való fölszólítás, (s ennek behajtása Ausztriában
is az egyház által, nem pedig az állami adóa.pparálus útján tör-
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ténik), Megjegyzendő azonban, hogy a megkereszteltek luiromne
gyedrésze, tehát a gyakorló katolikusok kétszerese, minden. to
váúbi nélkül hajlandó kifizetni az Ausztriában elég magas egy
házi adót.

A papszentelések száma U9 volt, ez az utánpótlás azonban
nem bizonyul elégségesnek ahhoz, hogyameglehetősenelörege
dett papságban halálozás és munkaképtelenség miatt támadt hiá·
nyokat pótolja. A jelek szerint a paphiány a következő eszten
dőkben fokozódni fog. (o. c.)

AZ ASSISI SZENT FERENC BAZILIKA JUBILEUMA.
Szerit Ferencet 1226 október 4-én bekövetkezett halála után ideig
lenesen a kicsiny Szent György-templomban temették el, mely
nek iskolájában annakidején tanulmányait végezte s melynek szó
szekén megtérése után első nyilvános beszédeit mondotta, De
mindenki érezte, hogy a szegényes kis templom semmiképpen sem
méltó annak a nagy szeritnek emlékéhez, kinek rendkívűliségét

már kortársai ösztönszerűen meg éreztók. Különösen barátja és
segítő jobbkeze, Hugolin bíboros, illetve 1227 március 21. óta IX.
Gergely pápa érezte ezt világosan. Ezért mindjárt megválasztása
után feltette magában, hogy minden tőle telhetőt megtesz szent
barátja emlékének méltó megörökítésére. Terve kiviteléhez első

lépésként már 1228 márciusában megbízást adott Illés testvérnek,
hogy a Szeritszék nevében vegye birtokába azt a sziklás és bozótos
területet. melyet egy assisi nemes ember csak az imént ajánlott
fel a tervezett templom céljára s melyet a környék népe jellemző

módon pokoldomb (collis inferni) néven ismert.
Az első lépést azután hamarosan követte a második: Gergely

pápa Isten kis szegényének szenttéavatására 1228 nyarán Assiaibo
jött. A szcnttéavatás színes szer'tartása július IG-án rnenf végbe
megszámlálhatatlan néptömeg jelenlétében és mindjárt a rákövet
kező napon megtörtént a bazilika alapkövének megáldása és ün
nepélyes letétele is. Az építkezés vezetésére Illés testvér kapott
megbízást, aki nemcsak kitűnő szervoző, hanem elsőrang-ú tervező
és kivitelező művész is volt. Elsősorban ennek a szerenesés vá
lasztásnak lehet tulajdonítanunk, hogy az építkezés tünernénves '
gyorsasággal haladt előre: az első huszonkét hónapban nemcsak
az alapozással. hanem a, központi résszel is elkészültek. A szent
tetemeit ideijrlenes nvugvóhelvükröl már 1280 május 25-én át le
hetett szállítani a kész kriptába, Az épitkezóssel kapcsolatban a
környék arculatán túl neve is mezváltozott: a collis inferni név
fokozatosan a collis paradisi (colie del paradiso) elnevezésnek en-
gcdte át helyét. .

Közben rendezést nyertek az épülő bazilika jogi viszonyai is.
Mivel a szegénység egyes tu1zó hívei részéről kifogások hang
zottak el az építkezés arányai és pompája ellen, Gerp;ely pápa·
1230 április 22-én kibocsátott bullájában a Szeritszék közvetlen
főhatósága alá vette és egyben az egész rend legfőbb templomául
Ir-lentette ki a bazilikát. (Caput et mater ecclesiarum Ordinis.)
~ittől fog-va még- inkább rajta pihentette szemét a csodamű épí
tésén. 1235. évi újabb assisi látozatáaa alkalmával elragadtatással
szemlélto az építkezés rohamos haladását e az alsó és felső tem
plom egy,re Ienvűgözőbben kibontakozó aránvait, Anyagi okok
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egy pillanatra sem idéztek elő fennakadást a munkában, Kide
rült, hogy Szent Ferenc fiainak koldústarisznvája a legbiztosabb
é,.; legkimer íthctetlenebb kincsestár.

Ezeknek a kedvező körülményeknek lehet tulajdonítanunk,
hogy 12:l9-re nagy egeszében befejezőelőtt az építkezés. Már csak
az utolsó símítások megtétele volt hátra, mikor váratlanul közbe
jött nehézségek jó másfél évtizedre kitolták a befejezést. Politi
kai téren legnagyobb baj a pápaság és császárság harmadik,
minden korábbinál elkeseredettebb harcának kitörése volt. IX.
Gergely kevéssel a harc megindulása után meghalt, utódjának,
I\'. Incének pedig mindjárf megválasztása után Franciaországba
kellett menekülnie. Csak II. Frigyes császár halála után (1250
december 13) után térhetett vissza Olaszországba, Hatásaiban nem
kevésbbé végzetesnek bizonyult Illó!'> testvér egyéni tragédiája:
'a szegénység lábbal tiprása miatt ellenfelei kibuktatták a genera
Iisságból, és eddigi főtámasza, a páva is elietette, Erre ő elkese-
redésében a császárhoz pártolt át. Igy az épífkczésnek nem volt
többé gazdája.

Csak az ötvenes évek elejére tisztázódott valarnennvire a hely
zet. IV. Ince visszatérése után ideiglenesen Perugiában vett magá
nak szállást. Innét már 1253 februárjában elzarándokolt a Pove
rello sírjához. A szeráfi város misztikus hanrrulata annyira m'eg'
jg-ézt.e lelkét, hogy már két hőnan mú lva uiból megismételte út
ját. Ezúttal azonban huzamosabb tartózkodásra érkezett és udvarát
is magával hozta. A templommal kapcsolatban ugyancsak Tllés
testvértől épített csodaszép kolostor, a sacro converto úgynevezett
pápai III kosztályában (Polazzo apostolica, Greaoriono} helyezke
dett eJ. Második .iövetelének legfontosabb cél.ia a külsőleg már tel
jesen kész alsó és felső templom felszentelése volt; A szertartás
12:í3 május 2!'i-én. hétszáz évvel ezelőtt ment végbe a lehető lesrna
!!'yobb pompával és úgyszólván egész Umbria népének jelenlété
ben.

A felszentelés idején azonban még csak a csupasz falak ál
lottak. Ezért Ince pápa július 10-én és 16-án kibocsátott bu Háiban
felszólítást intézett a keresztény világ művészeihez, hogy tehetsé
cükhőz mérten ve!!'yék ki réssüket Szcnt, Feren« ternnlomának
m?1tó feldÍl'w.:ítélOéből. Utódai köziil TlI, és IV. Mikló«, VITT. Bo
nifác és mások mesriamételték felszól ítását. A XIII. és XIV. szá
zad,a dugento és trecento nagy művészei: Cimabue, Giotto, Tor
r ifi.. Cavallini, Marfini és Lorenzetti parancsnak vették a pán» i
felhívást és művészatük legjavát áldozták Illés testvér életmű

vének méltó feJr1ís7itésére. Igy JAtt az assisi bazilika nemcsak
Olaszország egyik lezmonumentálisabb, hanem egyben művészetí

tekintethen is JeggaZdHg'ahh t.Amnloma, Ozanam találó kifejezése
szet-int a korai reneszánsz bölcsője.

A felszentelés hétszázados évfordulóját a kiterjedt ferences
család méltó módon egy egész hétig tartó ünnepség keretében ün
nepelte meg. Az ünnepség férrynontda a május 17-én mondott ün
nepi nagymise volt, melvnek keretében Canali bíboros, a kon
ventuális ferencesek (minoriták) protektora nagyszabású beszéd
hen máltatta a bazilika gazdag multját és művészi jelentőségét.

- (b. g.)
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A GYERMEK ÉS A FILM. Nemrégiben tartották a vallásos
film harmadik kongresszusát Bécsben. Ezen sutvt« Klimpfinger
egyetemi tanárnő érdekes előadást tartott "A [/yermek és a film"
címmel. A uyermekszichológiának nem lehet föladata -- mondtn
- hogy irányvonalakal írjon elő az úgynevezett "gyermekfilmek"
számára; azt azonban hangsúlyozni kell, hogy csak az olyan üuer:
mekfilmeket lehet javallani, amelyek számolnak közönségük fej
lődési és érettségi fokával, megfelelnek annak, s nem vezetik fél
1e, nem vágnak elébe természetes alakulásának. Eauébkéni a m/c
rekpszichológusnak kötelessége, hogy vétót emeljen. Az említett
föltételekről viszont öt éven aluli gyermekeknél szó sem lehet,
lmpen ezért az a szokás, hO.QY jobb megoldás hijján a fiatal szii
lők egy-két éves gyereküket is ma.Quklw.l 'viszik a moziba, hely
telen és káros. Az ilyen kis gyerek testileg is, szcllemilet) i,~ sokkn;
kevésbbé fejlett, semho,qy egyrészt a minimálisan kétorá« tartoz
kodás egy rosszul szellőző levegőjű, sötét teremben, másrészt a
látási és hallási érzetekkel 1Jaló fúlzsúfolódás ne lenne áriaimárn.

A három-né,qYévés gyermekek már ellenállóblJnk, "mo.zira való
al1wlmassMuk" azonban: - Sylvia Kli.mpfln,qer szerint - erősen

kétséges. H a. a képeket már meg is értik, még nem tudnak "kö
zönség" lenni. Képességük a pusztán receptiu, befogadó maaa
tartásra mé,Q igen rövidlélekzetű; e.O,1/ másfél órás cselekményt
meg éppenséaqel kéntelen véoi.gkövetni. Nem. meséi jeoyez meg,
hanem összefü,qgéstelen képeket. foszlrínyoka{ 1,isz ma,qával s ezek
erűsen meaterhetik; a mozi utáhaiásai: uleaes fölhangoltsálI, pá
nikhosunüeüok, éjszakai fölriadások, félelmek, sikoliozáeok tanú»:
kednek róla. .

Csak az iskolaköteles korahoz ldjzeledő .gyerek wílik alkal
massá arra, hogy időnkint mozioa. ViiJYék s olt lehetőleg riinid
filmeket lásson, oiuanokot, amelyek ekkori lélektani fejlődési ál·
lapotának megfelelnek, azaz minél realisztikusabbole s objektí-
vebbek. .

Ami a UJIPrmekek számára készítendő filmek tárgyát illeti: fl
mese han.qsúlJ/ozzn a rntermeki élet derűs, 1)idám moeznnaiaií,
bár helyes, ha módjával teret ad a komoly, sőt I>zornorú doiooknak
is. Itt azonban a realizmust illetőle,q okos mérséklcitel és iamin
tattal kell eljárni s kerülni kell minden ol./jan jelenetet, amelJ! a
pfJzitiv és nevelő. serkentő hntás heiueti, érmen. túleatt - n [IJJe
rek lelki fejlettsé.aéhez és teherbirokéoeeséaéhee túlzott - realiz
musávaT. inkább leveröen, csiia aeseiően. hathat a kis nézőre. Az
UJ/en ielenetp:kef tnrermekiilmekben nP:ln helue» nénletesen. kHát
szani: eléa beérni n, .ielzéssel ,~ a többit rá kell hfzni a. osterek
k"déllli h érzelmí. életére. teoékenvséare minrlig ké.~z képeeletére.
Syldn Klimnfinaer o népmese példá,járn uial: a film. - mondJa
- sokat fan,,]/intna tőTe, nem utolsó sorban a mértéktartás és
jelzésszeril eTőrulá~ terén.

Noha ni! öt-halé1)e,~ truerekek moziláiooaiáea mindennaoi ténu,
a auerele inazán csnk hét-nyolc esztr'11rlős korában válik éretté
n filmre. FiaJlldőkés'7,.~éne meadllanodottnbh, iecékenuséoe elmé
l11iHtphh. táran! érnpldőrlhp: na (IJ/o1J7J. Most már a kÖZ1,pflpl'/, kör
n.1lp':'etÁn fúJpső 1,ilrifT is élénleen. érrlekli: ezt az érdeklfírlését elé·
,f/ífik ki a jó kultúrlilmek. Legyenek ezek érdekes meeéiűel«, f1fTZ'
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dag cselekménuűek, a bátorság, helylállás és közösségi érzés pél
daivai nevelő erejűek, kerüljék a neoati» érzelmi hatású (félelmes.
riaseto] jelenetek végletes kijátszásál.

Tízéves korig a keskenyfilmek s rövid előadások látogatását
se 'vigyűk túlzásba. Tizennégy körül érik meg a gyermek arra,
hogya szokásos teriedelmű - és természetesen erkölcsileg nem
kifogásolható - játékfilmeket is élvezze. A leghelyesebb, ha ez
kiiton. ifjúság számára rendezett előadásokon történik, ahol a film
"körítése" (hirdetés, reklám) is a célnak megfelelő - fejezte be
elűadását a neves gyermekpszihológus. (gb.)

AZ ANGYALI DOKTOR HÉ'rSZÁz ÉVE. Tavaly ünnepelték
hétszázéves fordulóját annak, hogy Aquinói 'I'amás a párisi eg~-e

temen licenciát nyert és tanítani kezdett. l:!53-56 közt, elöadásaí fo
lyamán irta meg az akkor éppen százéves egyetemi tankönyvnek,
Petrus Lombardus szentenciáinak magyarázatát, melvből élete
utolsó évtizedében a Summa nőtt ki. '.

Hatása eleinte lassan hódított. Mestere, Nagy Szent Albert a
tizenharmadik század végén még nagyobb tekintélynek örvendett,
mi nt ő. 1346-ban azonban, amikor már mind erőteljesebben érvé
nvesült a nominalizmus, VI. Kelemen pápa a domonkosoknak való
s;igga1 kötelesség-ükké tette. hogy mindenben ragaszkodjanak az ő

tuuításához s megtiltotta, hogy attól akár csak egyetlen pontban
is eltérjenek. Egyetemek, főiskolák, studium generalé-k sorra fo
gadják be bölcseletét a tizennegyedik század folyamán; följegyez
ték, hogy alig ötven évvel halála után a párisi egyetemen már
miut "doctor communis"-t emlegették.

Hatásától nem maradt érintetlen Kelet sem. Ott a Palaiologos
császárok uralkodása alatt meglehetősenerős érdeklődés nyilvánult
meg a latin teológusok munkái iránt, melveket domonkosok, (ezek
nek egy időben házuk is volt Bizáncban), fordítottak görögre. A
latin atyák közt a legnépszerűbbek Szent Ágoston és 'I'amás vol
tak. Ez utóbbinak tolmácsolása Demotrios és Proehheros Kydo
nes érdeme. Igen jellemző az a púr sor, amit az egyébként egyál
talán nem latinbarát Georgios Scholarios írt Szent Tamás-példá
nya margójára: "Kedves Tamásorn, bárcsak Keleten pillantottad
volna meg a napvilágot ; akkor bizonyosan te is elvetetted volna
annak az egyháznak (tudniillik a nyugatinak) tévedéseit, különő

sen a Szentlélek származására és az isteni lénvec és műkődés
közli kűlönbségre vonatkozókat. s akkor nemcsak az erkölestan
ban, hanem a dogmatikában is makulátlan volnál". Ekkortájt gö
rög Irók, s nemcsak az unió hívei, de alatinellenesek is gyakran
és szívesen éltek a tamási bizonyítási formákkal. A firenzei uniós
zsinaton hangzottak 'el a konstantinápolyi pátriárka, Bessarion
bíboros szép szavai Tamásról: "Ö a szentek közt a legtudósabb
s a tudósok közt a legszentebb".

A zsinatokon egyébként végigkövethetjük' Szent Tamás egyre
növekvő s egyre vitathatatlanabb tekintélvét. Már a vienne-i zsi
nal az ő tanítása alapján it.élte el Petrus Olivinek a test és lélek
viszonyáról vallott téves fölfogását; atomizmus eg'yik e,lső győ
zelme ez. A konstanzi zsinatról Luther úgy vélekedett, hogy azon
"Aquinói Tamás aratott "győzelmet Husz .János fölött". 1512-ben
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tartották az ötödik lateráni zsinatot, amely szintén igen jelentős
a tomizmus történetében. Amikor a lélek halhatatlanságának böl
cseleti bizonyíthatósága került napirendre, a fölszólaló teológusok
közül mindazok, akik az averroisták, skotísták vagy nominalis
ták véleményéhez hajlottak, a tétel ellen foglaltak állást. Részt
vett a zsinaton az akkori domonkos generális, későbbi bíboros,
nagy tomista Cajetanus is; tétovázott s végül vétót mondott, S en
nek ellenére Tamás uézete diadalmaskodott: a zsinat egyhangú
lag az ő tanát tette magáévá.

Hogy a trienti zsinaton mekkora szerepe volt Tamásnak, ar
ról a legékesebben XIII. Leó pápa nyilatkozott az Aeterni Patris
enciklikában" Tamás volt ott - Giustiniani bíboros szavai sze
rint - ,,8 zsinati atyák orákuluma és bölcs mestere". A pápák
sainte sorozatosan hódoltak szelleme előtt s állították alakjá,t
néidának, tanítását követendő mértéknek a világ katolikus tudósai
és teológiát tanuló ifjai elé, mint "a hittudósok fejedelmét, az is
kolák angyalát, az Egyház tanítóját".

Elismerték a nem-katolikusok is. Leibniz csodálja elméjét; egy
protestáns tudós "századok doktorának" nevezi, 1856-ban a Francia
Akadémia pályadíjjal jutalmaz. egy róla írt munkát, mely szerinl
Tamás műve "a kőzépkor gondolkodásának legmagasabb és leg
tökéletesebb kifejezése", a gentí professzor, Edgar de Bruyne,
egyáltalán nem barátja a philosophia perennis gondolatának, úgy
emlegeti, mint "a filozófiatörténet egészen magábanálló alak
ját"; Harnack, Paulsen egyaránt elismeréssel nyilatkoznak róla.
S a protestáns űberweg volt az újkorban az első. aki ahelyett,
hogy sok tudós társához hasonlóan maga is .anérfőldes csizmák
kal" gázolt volna át a középkoron, elmerültcll tanulmányozta
Szent Tamás korát, s őt magát végre a neki járó polera állította
a bölcselet történetében.

De Tamás nemcsak a mult bölcse; az "örök filozófiának" a
mai ember számára is van mondanivalója, "Menjetek .Iózaefhez'
. - mondía az Irás az egyiptomi .Iózsef'ról , az majd táplál gyön
geségtekben. XV. Benedek ehhez a Józsefhez hasonlította az
Aquinóit: menjetek Tamáshoz, s ő majd az igazság marmájával
táplál igazságot sóvárgó szellemi éhségünkben. Egy kiváló - to
urlsta - modern katolikus bölcselő pedig ezt írja: "Ha lelkünk
szereti az igazságot és szom.iazík utána és kész mindent megten
ni fi szornjúság csillapítására, akkor nem fognak elriasztani ben
nünket- az úgynevezett skolasztikus nehézségek; s akkor remélhet
jük, hogy részünk lesz Szent Tamás értelmi fényében, valóban
meg ísmerve - intellectu conspicere - tanítását; akkor gyöngesé
günk ellenére is minden erőnkből arra törekszünk majd, hogy
az Igazság megújuljon a föld szíuén. Mert erre a munkára vá
lasztotta ki lsten Szent Tamást". (sz. a.)

CLAUDEL, SHAKESPEARE, RACINE. Jean Amroucho
francia író több rádió-beszélgetést folytatott Claudellal fejlődésé
1'01, irodalmi véleményeiröl, esz.tétikájúról. Az alábbi részlet ér
dokesen világítja meg Claudel Írói pályájának kezdetét s kapcso
latát Shakespeare-höz és Racine-hoz,

"Jean Amrouche: Először is azt a kérdést szeretném föltenni,
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mennyíben fejezte ki Cébés mondata az Aranyfőben: "A szö csak
lárma és a könyvek csak papiros" -- mennyiben fejezte ki ez a
mondat, akkor amikor írta, undorát, minden nyomtatott betű ti
főként a könyvek iránU

Paul Claudel: Igen, rejlik benne valami ilyesmi; de inkább
a könyv elégtelenségének érzése ahhoz a lényeges táplálékhoz ké
pest, amelyre szükségem volt, mintsem teljesen merev megvetés.
Mindig nagy olvasó voltam, faltam a könyveket, s ma távol va
),\'.yok attól, hogy Ilyesféle megvetést vállalfak. Ellenkezőleg, igen
jól tudom, mit köszönhetek tanulrnányaimnak, olvasmányaimnak.
De meggyőződésem, hogy minden eg~res ember sajátos kűlön sze
melyiség és semmi, abszolúte semmi nem helvettesitheti, még a
külsöséges hatás is - nem mondom hogy mindig, de bizonyos
pillanatokban föltétlenül - ártalmas lehet és távútra vezethet.
Valami elszánt érzésre" személyes rendíthetetlenségre van a költő
nek szüksége, az irányítsa bontakozása idején, az ösztönözze an
uak megkülönböztetésében, mi számára a jó és mi a rossz" annak
segítségével utasítson el magától borzadva mindent, ami kárho
zatára válhatik.

J. A.: Nos, az ön fiatalkori olvasmányaiban mi volt a hasz
nos és mi a káros l

P. C.: Káros! Az iskolában, elmondhatom, egy tömegben zú
dították rám az egész úgynevezett irodalmi nevelést. Én föllázad
tam és egy tömegben vetettem el jóformán az egész paksamé
tát, amit rám akartak tukmálni. Az iskolát szinte teljesen "nega
th málhával" hagytam el, vagyis eltökélten eldobtam mindazt,
amit a fejembe akartak törnni. Aztán, amikor kezdtem a magam
embere lenni, először Shakespeare-re vetettem rá magamat ...

Később ugyarris falánkul habzsoltam és könnyen befogadtam
mindannak a javát, amit korábban rám akartak kényszeriteni:
mihelyt e kényszer megszünt s mihelyt ezt az anyagot úgy ada
goltam magamnak, mint organikus és vitális szükségleteim táp
lálékát, amit magamba olvaszthatok. S itt utalni akarok azokra
a tanulmánvaimra, melvek megtérésemet követték; megtérés. ér
telmi és erkölcsi nevelés ugyanis nálam párhuzamosan haladt
18e6-tól 189ü-ig és 1893-ban, amikor kialakultam, amikor kifor
máltam azemélviségemet.

Ezeket az alapvető tanulmányaimat Shakespeare-rel kezdtem.
Eg'y évig, másfélig igen alaposan belemélvedtem, olvastam és
közben jegyzeteztem. Több ilyen jegyzetezett példányom is volt, 8
alighanem a tokiói földrengéskor pusztultak el; akkor könyv
táram tekintélyes része, odaveszett.

J. A.: Eredetiben olvastaj
P. C.: Nyugodtan mondhatom, Shakespeare-en tanultam meg

angolul. Szótárral és fordítással a kezemben vágtam neki a muu
káuak, mohón és haszonnal, Ebben' az időben határtalanul cso
dáltam Shakespeare-t s ezt a csodálatot részben máig me~őriztem.
Hendkívül gyümölcsöző és alakító erejű volt számomra. Ha vala
ld átlapozza az Aranyfő első változatát, lépten-nyomon Shakes
peare hatásával találkozik. A képkészlet, a cselekmény menete, a
szerkesztés eljárásai: mindez, ahogyan az Aranyf6ben érvénye
sűl, shakespeare-i.
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Shakespeare aztán elvezetett a görög tragikusokhoz.. Olvastam
már őket és meg is bámultam, .Paul de Saint-Victor Conimen
faires·jében, még az iskolában. Ez is régi rajongásaim egyike.

Aischvloson kezdtem, Leconte de Lisle fordításában, melyet
csapnivalónak találtam. Ez lehetetlen - gondoltam - Aischvlos
nak másnak kell lennie. Eredetiben akartam megismerni. Ehhez
azonban nagyjában előlről kellett kezdenem iskolai görög tanul
mányaímat; éreztem viszont, hogy ez nélkülözhetetlen számomra,
mert Aischylos adta meg nekem azt a prozódiai nevelést, amelyre
erősen szükségem volt. Az, epikus vers meg a lirikus és drámai
vers ugyanis nézetem szerint más és más rendszerbe tartoznak.

. Dramában nem lehet használni az epikus verset, az alexandrint:
használatát teljes tévedésnek tartom. A par excellence drámai
vagy lírai vers a jambus; minden nagy drámaköltő ezt hasz
nálta: a görög tragikusok is, Shakespeare is, és a nagy lirikusok
is, mint Pindaros; elvük a jambus, azaz, e,gy rövid és e'IU hosszú
tag egymásutánja.

Az alexandrin vagy a hexameter ellenben elbeszélő elemek.
Dramában alkalmazni öket ezvszerűen képtelenség, kivéve olyan
kivételes lángelmét, amilyen Racine, aki véleményem szerint cso
dálatos módon élt vele. Racine az irodalom halhatatlan kivéte
Ici közül való. S ez is bizonyítja, mennvire nincsenek ezen a té
ren abszolút ítéletek: hiszen azzal az eszközzel, melyet én rossznak
minősitek, Racine, akadémiai elődöm, (rnert az ő székét foglalom
el), elképesztően tökéleteset alkotott.

J. A.: Racine, gondolom, egyike volt azoknak, akiket az is
kolából kilépve elvetett magától.

P. C.: Teljesen. És meg kell mondanom: igen sokáig tartott,
míg visszatértem hozzá. Corneille iránti bizalmatlanság-omban
máig sem javultam meg; de Racine" az egészen más. Azt hiszem,
Racine méltánvlásához el kell érnünk egy bizonyos életkort. Nem
fiatalembernek való: darabjai, melyek oly nagy élettapasztalatról
és oly érett formaművészetröl tanúskodnak, nem éretlen szellemek
és tehetségek számára készültek ...

Minthogy itt alkalom kínálkozik rá, meg kell mondanom: ami
Racine három nagy drámáját, Briiamnicust, Phedrtit; Atháliát il
leti, hozzájuk hasonló értékűt a világ egyetlen nyelvén, se Shakes
peare-nél, sem a görögöknél, sehol sem találok. Rendkívüli remek
művek ezek, de olyan remekművek, amelyek számomra idege
nek. Lehet valamit akkor is csodálni, ha éreezük, hogy teljesen
kívül van a mi szféránkon. Csodálom Racine-t, de úgy, mirit
ami mindenestűl kívülesik rajtam s ahol semmi keresnivalóm
sincs,

J. A.: Atháliában sem'
P. C.: Abban sem. Athália nagyon nagy rnű.

J. A.: Igen; de én azt szeretném tudni, vajjon Athálud is olyan
idegennek érzi természetétőlT

P. c: Igen.
J. A.: A vérmérsékletétől. ..
P. C.: Igen, igen. Másként érzek, mint Racine, kivéve talán

a páratlan remekművet, a Phedrát; de azért ugyanúg-y tudom
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értékelni, mint például André Chénier-t, noha nagyon távol va
gyok tőle.

J. A.: Az imént azt mondta, Shakespeare iránti csodálatának
csak egy részét őrizte meg.

P. C.: Azaz most már nagyon erősen látom a hibáit is. Míg
Racine iránt nőtt a hódolatom, Shakespeare iránt inkább csök
kent.:

J. A.: MiérU
P. C.: Először szögezziik le: Shakespeare-ben nagyon nagy

szépségek vannak. Akárhogyan is, a legelsők közé sorolom, a vi
lág négy-öt legnagyobb írója közé. És bizonyos vonatkozásban
Racine fölé helyezem, bár nem biztos, hogy ebben igazam van.

Ott van eszméinek egyetemessége. Egy egész világot szereuel
tet, az ihlet szenvedélyes erejével, drámai mozaalmassázzal, egy
szer-re meghitt és fönséges képzelettel, vegyítve a kettőt: mindez
ti lehető legjobban fölcsigázott; s azt hiszem, akkor még azok a
művei is el ragad tak, melyeket kevésbbé szeretek: első történelmi
drámái. vagy Rúmeá és Júlia, melvnek nyelve szörnyen izléstelen
s erősen emlékeztet a zagvválkodásra, De ennek ellenére is, olyan
fiatalság, olyan ihlet, olyan érzelmi lendület van benne, hogy a
leguagyobb lelkesedésre hangolt ős hangol még ma is. Shakes
peare még-iscsak nagyon nagy figura!

Aztán érett korának nagyszerű alkotásain át eljutunk azokhoz
a drárnákhozv vamelyek valósággal ormai az emberi szellemnek:
utolsó öt drámájához. ezekhez a már-már természetfölötti költé
szettel sugárzó művekhee, Cymbeline, Téli rette, A vihar ...

Shakespeare a komédiával kezdte, a drámán folytatta s végül
eljutott egy a Beethovenéra emlékeztető boldog Iátomásig, ezek
hen a végső müveiben. Ott ennek egészen különleges prózódia
Felel meg; melv az átvonáson alapszik; ez szintén rendkívül ér
dekelt. A Téli renétől fogva Shakespeare elmetszi a versét s eb
hen nem az ihlet menetét követi, hanem oly erőszakosan jár el,
hogy szinte vérzést okoz; egészen váratlan helyeken töri meg a
verset. Sosem vizsgálták meg utolsó drámáit ebből a szempont
hól, pedig ken érdekes és egészen új nála: az antik drámák után
kezd kifejlődni s új korszakot nyit fejlődésében. Annakidején
mindez szenvedélyesen érdekelt s később visszaemlékeztem a do
logra kínai és japáni vers-kísérleteímben, ahol magam is meg
próbáltam alkalmazni ezt az erőszakos szakítást. melv megtöri
a szót.

J. A.: Elég gyakran járt el így; nemcsak az átvonást alkal
mazta, hogy előidézze a versnek ezt a vérzését, hanem néha még
magát a szót is kettévágta.

P. C.: Aranyfőhen kezdtem, akkor még jóformán ösztönösen;
aztán fölhagytam vele. Csak később szórakoztam ismét ilyen kí
sérletekkel, harminc-negyven esztendő mulva, az említett kínai és
japáni versekben" ...

FORRADALMI KORBAN. Ezzel a cimsnel [eleni meü ,lj keltett
nalJY és kínos feltűnést Angliában Cyrill Carbett yorki anglikán
érsek köny've, ezt a kérdést állítva honfitársai elé: oo.iion. mikor
seiinc meo Anglia keresztény ország lenni? 19U-ben? 1920-ban?
/rIén később?
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Az angol ember ne volna keresztény? A polgár templomban
eskűszik, gyermekeit megkeresztelteti, temetéséhez papot kíván;
ünnepélyes alkalmakkor ISosem hiányzik a templomból s résztvesz
a két háború halottjaiért tartott isteniiseteleten. Csakhogy - mond
ia az érsek - mindez puszta measzoleás, megkövült forma, s élő

tartalmát régen elvesztette. "A vallás ma már csak az emberek
igen kicsiny csoportját érdekli". S az angol egyház szomorá hely
zetét nem tévtanok okozzák - folytatja Carbett - hanem az
egyre terjedő "metafizikai közöny". Az emberek többsége erJ.1jáUn
lán nem fogla.lkozik azzal, ami az érzékein túlesik, nem törődik
azzal, ami szellemi és lelki; az il,1Jcsmi etnrszerűen: nem érdekli
őket. A statisztikák ezerint Anglia lakosstuuuuik mindoseze 10 szú
zaléka jár rendszeresen templomba, ennek is teaalább a fele éle
medett korú. Az ország akár missziós területnek is tekinthető; de
Carbett érsek ezidőszerint egy nag,1Jszaóású núpmissziótól sem vár
na számbavehető eredménui. A leucélszerűbbnek: azt látná - (8
ez a gondolat már-már úgy hat, mint az anglikán keresztén.lJsé.o
belső csődjének cáfolhatatlan vallomása), - ha az amoo! egyhá.z
tudomtisuloenné, hoqy a mai embert csak e?)ilági kérdések foglal
koztatják s ezért, ehhez a szellemiséghez idomulva, maaa is első
sorvan azt h,angsúlyozná, mensnnben. működhetik közre fl, keresz
finJlséo e pusztán (1)ilági, problémák me!Jaldásálmn. Csakhogy
kereszténység volna-e az olyan furcsa kereseténuséo, amely meo
[eiedkeznék: "az én orszácom nem e 1)ilágbfJl 1mló" kri..~·ztu.~i sza'
t'áról, s éppen arról nem beszélne, ami fe7é a lelkeket oezetnic
kdlene? S 1'a}jon. a Carbett érsek által fölpanaszolfielenségek
nem elsősorban. onnét származnak-e, hogy egyháza, túlságosan "
'/)i.lá,Q felé "ordul1~a, nem. tud mit mondani a mai embernek, aki
1Jedi,q lelki táplálékm éhes? 1952 újé1Jjén PIlY a.nyol rektor io»
kiáltott föl az előtt rt fizeneUJ] ember előtt, aki templomában meo
.;elent: "Ha, ez to» mpgy tovább, e!lJ1 szép napon vO.Qány Anqlirí'
ban ébredünk föl". S az anaot vallási. oiszowuok egy i.8m.erője

hozzáiesei: ..Fönnáll az a veszély, hogy a C 1,( r c h o f E n .0 
l a n d rövidesen nem lesz egyéb, mint a szekták egyike egy sze
kularizált oiláobon",

Altaláno,~ ezzel szemben a tapasztalat, hO.Q.'/} akik 1)fllóban élő
ás melea 1Jallásosságra éreznek iQényt, eüure nagyobb számban
fordulnak (1, katoliku» eoului« felé.

Az értelmiséo köreiben mind sűrübben tapa8ztalha.tó kowoer
eiák: már maoukat a.z a.nalikáno7wt is csak akkor leoik mea. ha
eay-e,QY álta7ánosan ismert «zeméluiséarő!17an szó, amiluen. Henru
Slesser, a neves ,ioaász. Edmund Whiitocker. a fizikus s nU!
már a pápai akadémia. iaaia, »arn) Graham Greene. OA konreriit.ák
Mizt vannak, akik átférhük oldról ;s bessiimoltok, I tn) R1Wl'H!
Waugh, (az ő vallomását 1952 ckléberében a VigiUa. is köznlfe).
17a{l'/J az emlitett Slesser, aki "Az an.QUkanIzm.ustól a kaloiikn«
enuluieu)" cím.Ű írá,~ríban azt mondio.: "A kafolikus eaJ/házban tn
Iálirn» meg a hitnek s a hit .Q:uakorlásánn~; Icérdéseiben azt a tp
kinfélyt, amelyet már réoúto: elengedhetetlennek tnrtottnm", (l-e.)

Felelős kiad6: S í k S á n d o r
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

M. R. A korális ének egyik megnevezése a katolikus egyház
hivatalos, liturgikus istentiszteletein használt zenéjének. Neve 
cantus choralis - egyrészt onnan ered, hogy legtöbbször kórus
szekta előadni, másrészt pedig onnét, hogya. szentélyt, ahol kez
detben az o énekkar is helyet kapott, eredetileg Choí-ns-nak hív
tás. Más nevei: gregorián ének (Nagy Szent Gergely pápáról, első
szervezőjéről, meghalt 604-ben), ritkábban: cantus planus, .nyu
godt síma dallam, illetve cantus traditionalis, ősi, eredeti, a XVII.
sz.-ban megnyirbált u. n. reformkorálissal ~z.emben. A protestáns
korál az egész hívőközösségo közös templohií énekét jelzi.

N~ J.o Abban o a reményben, hogy módunkban lesz a felvetett
problémára még részletesebben visszatérni, annak most csak
leglényegesebb vonatkozásait érintjük. A boldogok és szentek azok,
akiket az Egyház rnint o az Isten-szeretetnek, Krisztus követésének
mintáit állít elénk, akiknek életstílusa tehát megfelel annak a kö
vetelésnek, melvre azÚr Jézus hív: "Legyetek tökéletesek, mint
a ti mennyei Atyátok tökéletes." Annak megállapítása, hogy ki
vehető Krisztus útjának követésében mintának, annak az Egyház
nak joga és kötelessége, amelyet Krisztus bízott meg ezzel a fel
adattal: "Tanítsátok őket mindannak megtartására. amit paran
csoltam nektek", amelynek munkájára Őmaga nyomja rá a hi
telesítő pecsétet: "Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket
meg-vet, engem vét meg." A szentté-nvilvánításban a hittudósok
általános véleménye szerint az Egyház csalatkozhatatlan, (az en
nek előfokául szolgáló boldoggáavatásban nem). Akit tehát hi
vatalosan a szontek sorába iktat. az biztosan részese a mennyei
boldogaágnak. Éppen ezért érthető, hogy ekkora felelősség súlya
alatt az Egyház mindent elkövet, hogy emberileg is bizonyossá
got szerezzen az illető szentségéről, :Ez történik a boldoggá- és
szenttéavatási eljárásban. Mindkettőnélfontos szerenet I játszanak
ugyan az illető közbenjárására történt csodák, de mégsem ezek a
Ieglenyegesebbek, hanem az Isten- és ember-szeretetnek hősi. fok
han való gyakorlása. A vértanúk boldoggáavatásánál pl. néha el
is tekint az Egyház a csodáktól. Tehát már egy más oldalról be
bizonyított tételnek alátámasztására történik a csodákra való hi
vatkozás. Éppen ezért a boldoggá. ill. szenttéavatás érdemét, lénye
gét nem érintené, ha olyan csodát fogadna el az Egyház, amelyről

idővel ki tudódnék, hogy természetes úton is megmagyarázható, bár
ebben az esetben is igazolni kellene. hogy a csoda ténylegesen
nem volt csoda, hanem míndenestöl természetes hatásoknak a fo
lvománya, Szükségesnek tartjuk azonban megjegyezni. hogya
szenttéavatások története egyetlen ilyen esetről sem tud. A csodák
ellenőrzését mindenkor komoly szakemberek. orvosok. természet
tudósok végzik, és csak azt fogadják el valóban csodának, amit ter
mészetes úton megmagyarázni semmiképen sem lehet. Nem fo
gadnak el pl. olyan gyógyulásokat, amelyek az idegrendszer meg
betegedésével kapcsolatosak. Az Egyház tehát igen komolyan tö
rekszik mindazoknak az akadályoknak kiküszöbölésére, amelyek
az emberileg elérhető teljes biztosság útjába állhatnának. Ez a fel
adat elsősorban az ügyészre hárul, akit szokás advceatus diabolí
nak, az ördög ügyvédjének is nevezni. Világos, hogy az ő tisztének
semmi köze sincs "az ördög képviseletéhez", de mint minden pe-
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ree eljárásbaun az ügyész, igyekszik kideríteni az iguzságot, a le
hetséges ellenvetések felsorakoztatásával megteremteni azt az em
beri biztosságot, m ire az' Egyház a boldoggá és szenttéavatásoknál
törekszik.

B. B. Ha olvas németül, legmelegebben ajánljuk Sizrid Undset
(-Jymnadeniáját és aBrennerder Busch című könyvet, mely az
előbbinek második kötete. A férfias megtérésnek és vallásosság-
nak apotheozisa ez a két könyv. Paul Sehner a mai korban élő

g'yáros és kereskedő vallásellenes, de különben korrekt és nemes
nevelést kapott, éppen ebből kifolyólag egy olyari viszonyba bo
nJ' olódik, amely egész életére kihat. Közben megismeri a kato
likus vallást és levonja magára a konzekveuciákat. Mindez ob iek
th-en, szinte racionalista módon minden érzelgősség, g.yengeség,
hamis páthosz nélkül történik is, és úgy is mondja el az Irónő.
A legnagyobb könyvek egyike és mint megtérésí történet ritkítja
párját.

O. T. Igen, ha az ember Misszaléból akar imádkozni, akkor
zavarja a népének, de arra kell gondolni, hogy sokan vannak,
akik a szentmise főrészeihez az énekszöveg' útján tudnak legjobban
kapcsolódni. Talán talál olyan szentmisét is, amelyiken nincs
népének. Ha pedig van népi ének, akkor nagyon helyes abba be
kapcsolódni. Ezt annál könnyebben is meateheti. merf a mise
főrészei alatt nincs népének. A többi részeket pedig a misszálét
használó hívő, úgy is hamarabb el tudja olvasni mint a pap,
akinek a szövegek elmondásán kívül, még' kiilönböző eselekménve
ket is kell végeznie. A közössésri tudat fejleszté;;e nagyon fontos
ténye7.ője vallásos önnevelésünknek.

H. K. A gyermekek lángoló szeretettel szeret.ik a tradiciókat.
Szeretik az ugyanazon alkalomra való ruhákat, ételeket, prog
rarűmokat, énekeket, mondásokat, szokásokat. Ez már egyszer igy
volt, az nálunk azt jelenti, hogy ennek így kell lennie. Akkor
boldogok, illetve nyugodtak, ha a mesének minden szava ugyan
az. ba öltözködés, alvásra készülés, ünneplés stb, minden mozza
uata pontosan megismétlődik.Némi exisztencial ista befolyásra azt
gondolhatjuk hogy a gyerek oly kicsinek és idegennek érzi ma
g'át itt ebben a nagy világban, hogy nem akar nélkülözni egyet
len fix pontot sem, amelyet már egyszer megismert és birtokolt.
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