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ADVENTI KOMOLYSAC
Az adventtel templomainkban

megint ránkköszönt a viola
szín. Ezt valahogy nem talál
juk olyan iermésze'esnek, m'nt
a nagyböjtben: számunkra az
advent inkább a várakozás örö
mét, mint az előkészület ko
molyságát jelenti. Gyerm pk1co

runk adventjei.nek az emléke
zete sem a viola vasárnapok és
hétköznapok e,qymásutánja, ha
nem a hajnali misék belső fé
nyessége a már kivül js oszlo
doz6 sötétségben..

Az Egyház azonban nem en
ged a viola színből. Aligha van
kedoére, hogy adventben csak
~ karácsonyvárás örvendező
nyugtalanságát érezzük. Bizo
'nyára ezért figyelm~ztetget is,
hogy ne mindig csak a már el
jött Megvá1.t6ra gondoljunk és
a karácsonyi fényessé.qet vár
juk. Hiszen' a második eljöve
tel itélet lesz.

És épen ezért figyelmeztet a2
Egyház, hogy senki se ringas
sa magát hiú örömmámorba,
senki se maradjon nyu.qalmas
biztonságban, hanem mindenki
utat keressen, utat készítsen
önmagában; önmagáb6l kiveze
tő é» K riseiusnak megnyilt
utat.~MegtörténhetikuQyanis a2
az ellenmondásnak látsz6 tény.
hogy valaki Krisztust várja és
mé.Qis elzárul Krisziu« előtt,
amikor megérkezik hozzá.

Urunk első eljii1Jetelénél is
í.gy történt: sajátjáb'l jö't, é~

övéi nem fogadták be. A zsi
dóság maoa teUesen. dicsősé
ge.'f b fájdalmas törféy/plme,
eaész élete és minden 1~áflya a
Meqválfói várta: az Eljövendő
volt létének értelme, sziuének
titkos, csendben ,és hangosan
lépten-fiyomon kimondott vá~

gya. És mégis, amikor megjött,
nem fogadta be, mert .nem
olyan volt, amilyenr6l ábrán
doztak,nem úgy hozta az üdvöIl
séoet, aho,QY elierveeték, Ezzel
szemben a pogány n'épek alig

, gondoltak az Eljövendőre. Vag;lJ
ha gondoltak is, annyira testet
len, annyira elmosódott volt ez
a 'L'ágy, annyira megfogalma
zatlan ez a várakozás, hogy
vagy esak. haszoniotun. és ö,1f.~

ámító seertartásokban. keresett
kielégülést, vagy visszazuhant
és belefojt6dott az emberi élet
evilá,Qi vágyaiba. Amikor azon
ban hallottak arról. aki a nem-'
zetek vágya volt (Gen 49, 11),
ráfigyeltek és hozzá tértek. Szent
Pál állapitja ezt meg: a pogá
nyok nem keresték: a megiga
zulást, de elérték azt a hit ál
tal. Izrael a me,qigazulás tör
vényére törekedett, de nem érte
azt el, mivel nem a hit szerint
törekedett, hanem mintegy sa
ját cselekedeteire támaszkodva.
Belebotlottak a botlás kövébe,
amint írva van: "Ime, a botlá3
kövét és a botrány szikláját te
szem le Sionban, és aki' ebben
hisz. nem vall .'fzégyent." (R6m.
9, 80-33.) Sion vrírvavárt Meg
vált6ja botránykő lett Sionban.
ma.idnem mindnuájan meaboi
lottak benne. Seéoueni vollot
tak, mert nem hittek: nem akar
tak és etiooultsámik miatt nem
is tudtak' teljesen ráhagyafkoz
ni, eaész gondolatviláfJ?tkaJ: az
ő s~avai szerint átalakítani,
mindent é.~ méa önmagukaJ ,b
elhagyva Hozzá menni.
. Ez minden eaues embernek {J

sorsát i.'f példázza. !Vem (lZ jut
el az üdvösségre, aki nyugodt
abban, hoou elJut, ru~m is as,
aki erőlködik vagy előretör, ha-
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nem akin Isten me,qkönyörül.
(Róm. 9, 16.) Csak Isten kü önös
irgalma adhatja mea az ember
nek, hogy önmagából teljesen
kiemelkedve Krisztushoz emel
kedjék, hogy önmagából teliese«
kivetkőzve Krieztusbn öltözzék,
hogy önmagának teljesen meg
halva, Krisztus élhessen benne.
Pedig épen ez az üdvössé'l.

Mindnyájunk élete folytonos
Krisztue-uárés, sőt folytonos
Krisztussal való találkozás fele
barátainkban, sőt bizonyos érte
lemben Isten minden teremimé
nyében, és oéoeredsnénuben
minden csak próbálkozás, elő
készület a 1Jé,qső nagy találko
zásra az itélet nap;ián. Amig
azonban élünk, bármint is
élünk, mindi,q bizonytalan ma
rad,hogy 'tnilJjen lesz a végső
talúlkorá«, Urunk unyanis csak
második el,iö1'etelekor tooia
nJjilfan és mindenki számá~'(l, k!
hirdetni, homl kik a.z (j va
lasztottai. Addiq mindio meo-.
lesz az emberiségben a két cso
port: az egyik mond.i«; hogy
Uram, Uram, a másik vagy
semmit sem mond, va.ml pedi{)
egyenesen ellentmond. És méqis
megint csak úgy lesz: sokan
állnak majd Kriseius elé, mini
akik jól ismerteknek tudják m 7
gukat és mégis meghallják majd
az elutasító szavakat: "Bizon,lJ
mondom nektek, nem ismerlek
titeket." (Mt 25,12.) Rs: "sosem
ismertelek titeket." (Mt 7, 23.)

Az üdvösségnek ez a bizonyta
lansáaa, a Krisztussal való vég
s6 találkozás mikéntjének minil
halálig való eldöntetlensége kö
veteli meg a keresztény aláza
tosságot, a félelemmel és reite
géssel való buzgólkodást. (Fil,
1, 12.) Sohasem szabad kiesnünh
abból a tudotból, hogy 1seen
minden kegJjelmével is csal:
kaszontalan szolgák vagyunft
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mimagunkban, ha magunkat le
kintjük, nem pedig Isten aján
dékait, amelueknek kortmí] 7, d«
nem szükségszerüen oeteiároio
az üdvösség. Sejtelme sincs a
kereseténuséaről, oki méq nem
döbbent rá telie» mé'trrtlansáqá
ra és egyetlen teendőjére: alá
zatosan figyelni I stent é,~ ké,~z

séo ael simuini minden véqzésé
hez, folyton keresni az (j ked
'vét és sohasem nondolni: no.
most már metttnláliam, most
már rnlsulen. rendben van.

Erre f'ilwelmeztet bennünkeJ
az adventi viola: állandó peni
tencia a keresztény élet, a S.ZÓ
héber és nörög eredetiiének. ér
telme szerint: állandó igyekezet
arra. h na-n mindenffJl é,~ ma
gunktól elfordulva Istenhez tér
jünk. Isiennek ugJjanis önma
gán kívül semmi ~em te'ezhe'ik;
mi is csak annyiban tetsehetiink
neki, ha Krisetushoz való ha
sonlásáounkban. iinmruuira: is'
mer. Ennek a hasonlóságnak II
menkívánt mérbékét Isten egyi
künknek sem nyilatkoztatja ki,
és épen ezért sohasem tehetiink.
az immaaunkleal 1JOló meaelé
.aedettsé,qlJen rI.1ru.(fodtak. Azt ta
lán még mondhatia valaki, per
sze önmaga ámitására és meg
nyugtatására: annJjira hasonlí
tok már K risstush.oz, amenn3liri
csak számomra lehetséges, hi
szen mindeni meatettem. Azt
azonban senki sem mondhalja:
annJjira hasonlítok már •K risz
iushoz, omenmuire hasolitanom
kell; ezt ugyanis csak Isten
tudja. Ezért nem szabnd soha
.'Iem úgy örvendeznem Krisztus
nak, mint akit már véglegesell
és teljesen megtaláltam"hane.m
mindig keresnem kell és jól
iudnom, lw.Qy okkor sem azért
érem el, meri keresem, hanem
azért, mert (j hozzám jön.

Takács József



Belon Gellért

A SZEPLŰTELEN SZŰZ:

KRISZTUS-MUTATÚ
Mikor a Szeplőtelen Szűz lourdesi megjelenését ünnepeljük,

akkor az imádkozó egyház az isteni titkok jövőjét szemlélő Szent
.Iánossal véli hallani "a nagy szózatot az égben; mely így szólt:
MOflt lf:n az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek királysága
és az ő Krisztusának hatalma" (Jel. 12, 10).

Aki megszokta, hogy az Egyházra úgy tekintsen, mint Szent
Pál, az Hem fog meglepődni ezen. Tudjuk ugyanis, hogy az Is
ten országának e földi léte, fejlődése és minden korban való
ténykedése arra szolgál, "hogy most kinvilváníttassék az Isten
nek sokszoros bölcsesége a hatalmasságoknak az egyház útján"
(Ef. 3, lu). .

A szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetésében is az Is
ten sokszoros bölcseségét kell észrevennünk, amint az az egyház
útján megnyilvánul; magában a dogmában pedig csodálatosan
tündöklik "az Istennek királysága és az ő Krísztusának hatalma."
Ér! ezt olyan arányban képviseli ez 'R tan, hogy a ma kereszté
nye elmondhatja Szent Pállal: "Megismertem Krísztus titkát,
mely más nemzedékek idejében nem jutott tudomására az embe
rek fiainak úgy, ahogyan most kijelentetett" (Ef. 3, 5).

A siáz éve kihirdetett dogma ünneplésének örömteli hangulatát nem
kell megzavarnunk ellenzőinek, megvetőinek vagy fölényes mosollyal való
elírrtézőínek magatartásával. Csodálkoznunk ezen nem szabad, hiszen a
Szűz Anya sorsa össze van kötve Fia sorsával. És Jézusban "a kő, me
lyet az építők megvetettek. szegletkövé lőn" (Mt. 21, 42), nem lephet meg
mínket, hogy a Szeplőtelenül fogantotatt Szűz is osztozik e megvetésben.
a megvetés nunden formájában. De természetesen osztozik abban ts, hogy
szegletköve is lesz nemcsak a fejlett kegyelmi életnek, de egyáltalán az
Istenben való életnek.

És itt kell rátapintanunk sok keresztény ember tudatlanságára. és ér
deidelenségére. amit e dogmával szemben elfoglal. Elhanyagolható rész
letkérdésnek tekinti csupán. Pedig ha Mária tőrjárta lelkének sebe arra
volt jó, .,hogy nytlvánosságra jőjjenek sok szívből a gondolatok" (Luk. 2,
3ó), rnennytvel inkább ezt munkálja bennünk lelkének szeplötelen fogan
tatása? Mennyi elaludt, elhallgatott, elrejtett bűn vár szivünkben az őszinte

bűnbánat nyílvánosságára? Mennyi erőtlen, csíraszerű ístenszeretés vagy
ernberszeretés marad holtan szivünk mélyébe zártan és nem vírágzík ki a
tettek s a megvalósításole világosságában?

Kell tehát nekünk a Szeplőtelen Szűz. Az a Szűz, aki éppen
akkor lépett a keresztény tudat homlokterébe, amikor joggal fel
lehetett tenni az evangéliumi kérdést: "Az Emberfia vajjon ta
lál-e hitet a földön 1" (Luk. IS, S); és aki akkor nyitotta fel viga
szainak és kegyelmeinek bőven ömlő forrását, amikor "meghült
sokakban a szeretet" (Mt. 24, 12). A 19. század derekának hitetlen
sége éR szembenálló osztályokra bomló társadalom válsága sain-
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fu a . legmagasabbra hágott, amikor a dogmát kihirdették éR a
Szeplőtelen Szűz Loudesben megjelent.

Lourdesben azóta is történnek csodák és az egyház most az Ö
ünneplését várja tőlünk. És mi ünnepeljük is katolikus örömmel,
mert az Immaculata feltárja előttünk az Isten nagyságát és Krisz.
tus hatalmát; bemutatja az egyház ceodálatos belső életét; végül
a kegyelem csodáját vetíti szemünk elé.

ISTEN ÉS KRISZTUS MEGDICSÖlTÉSE

Főpapi imájában azt mondja az Úr Jézus: "Az pedig az
őrök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit
küldöttél, Jézus Krtaztust' (Ján. 17, 3). Lévén pedig az örök élet
e földi életünk folytatása és befejezése, egyéni életünk, de az
egyház életének haladásán is egyre jobban ki kell verődnie: az
örök élet jellegének.

A szeplőtelen fogantatás dogrnáján is elsősorban ezt érezzük.
A dogma ugyanis pontosan ezt rnondja: Szűz Mária a miuden
ható Isten páratlan kegyelméből és kiváltságából Krisztus Jézus
nak, az emberi nem megváltójának érdemeire való tekintettel
fogantatásának első pillanatában az eredeti bűnnek miuden szeny
nyétől óva maradt.

I sfe'll szentsége

Ha "k:ilőllleges,kegyelemről ~s kiváltságról" beszélünk, akkor
nevezetlenüi is valami hatalmas, mindent elsodró hatalom felbuk
kanását kell észlelnünk. Valami sötét végzet sejlik föl előttünk.

melybe mindenki be van zárva. Valami ellenállhatatlanul höm
pölyg-ő ragály erejét érezzük, mely mindenkit rabul ejt első pil
lanatában. "Kárhozat szállott minden emberre egynek a bűnbe
esése miatt" (Róm. 5, 18) - olvassuk Szerit Pálnál. Nem kell sok
fantázia hozzá, hogya lapidáris szavak mögőtt megérezzük a
megváltatlanság vizeinek mindenkit elárasztó zuhogását.

A világ hitetlenül csóválja a 'fejét az eredeti bűn hallatára; az
istenhivők közül pedig sokan hihetetlennek tartják, hog-y "a sok
ember megtétetett bűnösnek egy ember engedetlensége által" (Róm.
5, 19), és Íp:y "természetünknél fogva a harag fiai voltunk". (Ef.
2,3). De mit sejtenek ezek Isten illethetetlen fölségébőH Mily nagy
és felfoghatatlan szentség lehet az, akinek megbántása egy ember
részéről reménytelenül eladósodott szolgává teszi az egész emberi
séget (Mt. 18, 24H Annyira, hogy - az isteni parancs szerint -
el kell adni "őt és feleségét és gyermekeit és minden vagyonát."
Az eredeti bűn által minden ember börtönre szúletik. Az IAteI]
.anindent a bűn alá f'oglalt" (Gal. 3, 22). Mindcnkl feje fölött ott
van a kárhozatra szóló "rendelkezéseket magában foglaló és min
ket vádoló okmány" (Kol. 2, 14). Ha minket olyan valaki bánt
meg jogtalanul, aki hozzánk képest kicsiny, annak olyan movtorlást
helyezünk kilátásba, hogy "megemlegesse még az unokája is,"
Isten szentsécéhez és fölségéhez olyan kicsinyek vagyunk. hogy
Adám lázadását meg kell emlegetnie minden embernek, egészen
a legvégső korok legvégső emberéig.
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Az eredeti bűnnek ez a sodrása oly nagy, hogy természete
-szerint a Szűz Anya is mint Adám lánya, erre az adósok börtö
nére volt kötelezve. És ha valami közbe nem jön, neki is hordoznia.
kellett volna a bűnadósság szomorú örökségét. Ahogy azt Duns
.SOOhlR hasonlattal kifejezi: Adámban az egész emberiség a bűn
mocsarába zuhant. A Szűz Anyának is ebbe kellett volna ember
volta miatt esnie, de Isten különös kiváltsága még a bűnbeesés

előtt, zuhanása közben kiragadta öt.
Ez világosan mutatja, hogy Istent nem lehet büntetlenül meg

bántanunk. Mint Isten maga mondja: "Ime, olyan dolgot mívelek
lzraelben, hogy annak, aki meghallja, belecsendül mindkét füle"
(I. Kir. 3, 11). Ha a gyökerestül kitépett fák, ledöntött házak és
letarolt vetés jelzi a vihar nagyságát; ha az eget elfeketítő füst
mutatja a tűz hatalmasságát, akkor milyen nagy és szent azaz
Isten, aki "meg akarván rnutatni haragját és megismertetni ha··
talrnát" (Róm. 9, 22), i lyen büntetéssel sujtotta az ellene Iázadó
embert.

A Szűzanyát kűlönös kegyképpen és kiváltságoból vette ki eb
ből a pusztító áradatból. "A kivétel erősíti a szabályt" elve alap
ján a Szűz Anya létének első pillanatától megóvott lelke azt is
mutatja, hogy akivel az Isten közelebbi kapcsolatba akar lépni,
annál hallaui sem akar bűnről. Más dolog az, hoey mit tesz az
Ö irgalmassága. Persze, hogya tékozló fiú után tekintgető atyává
lesz az Isten, sőt a rongyaiban bandukoló emberiség elé szaladó
irgalommá válik (Luk. 15, 20). De Istennek ez a lehajló irgalma
csak akkor tűnik fel előttünk a maga csodálatos naevsácában, ha
ráébredünk arra, hogy ki az az Isten, aki így könyörül rajtunk.
A sekélves lelkület mindig kísértve van arra, hog-y a7, Ist-n mez
foghatatlan irgalmában ne vegye észre az "emé~ztő tűz" (Zsid. 12,
29) vonását, akinek kezébe esni "rettenetes" (Zsid. 10, 3l). Ettől
a sekélyes lelkülettől óv Szerit Péter is: "És ha atyának hívjá
tok azt, aki személyválogatás nélkül itél Idnek-kinek cselekedetei
szerint, járjatok félelemmel zarándokságtok idpj6n." (I. Pét, 1,
17). Mert ő "a boldog és egyetlen Hutalmaesá-r, a királyok Kirá
1ya, és az urak Ura, ki megközelíthetetlen vilávosságban lakozik.
"kit senki ember nem látott és nem láthat" (1. Tim. 6, 15-16).

Krisztus' megváltói hatalma

A Szűzanyáuak ez a kiváltsága és kegyelemmel való meg
szentelése fogantatásának első pillanatában Krisztus Jézusnak, az
emberi nem Megváltójúnak érdemeire való tekintettel történt. 
Mikor Sibour párizsi bíboros-érsek a dogma ünnepélyes kihirde
tése után a székesegyházából távozott, ezzel a felkiáltással ron
tott rá egy merénylő: "Le az istennőkkel!" A merénvlő népies
fogalmazásában csak azt fejezte ki, amit a csak természetes látá
sokon tájékozódó emberi ész mondhat a dogma rosszulértelmezésé
ben, A protestantizmus is ezzel a jelszóval utasította el magától
Szűz Mária tiszteletét. A katolikusok között is akadnak, akik en
1redik meghülní magukban a Szűzanva iránti haevományoe ka
tolikus szeretetet, mégpedig azon a címen, hogy ők "szellemibb",
",Krisztus-középpontú" vallásosságot akarnak.
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De hát ezek nem veszik számításba azt, amit az Úr Krisztu
az utolsó vacsorán mondott tanítványainak: "Bizony, bizony mon
dom nektek, aki énbennem hiszen, amely tetteket én cselekszem.
ő is cselekedni fogja azokat: sőt nagyobbakat is fog tenni azok
nál" (Ján. 14, 12). Joggal álmélkodunk az Úr Jézus e kif'ejentésén.
Mert ha csak annyit igért volna, amit máshol így fejezett ki:
"Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is" (Ján. 12, 26), ezt is
meglepődve kellene tudomásul vennünk. De itt többet igér: na
gyobb műveket. A nagyobb művek pedig az emberben mindiu
nagyobb csodálatot váltanak ki. Körülbelül olyat, mint a Iikaoni
aiakban az erőtlen lábú ember meggyógyítása, kik látván Pál
csodáját felkiáltottak "likaoniai nyelven: "Az istenek olyanok
lettek, mint az ernberek s leszálltak hozzánk" (Csel. 14, 10). De II
tulzások nem jelentik a tévedéseket. Mert ha az úr Jézus ki
merte ezt mondani - számításba véve' a botránkozni tudó vag)"
túlozni kész emberi értelemet, hiszen ö "tudta, mi van az em
berben" (Ján. 2, 25) - akkor az úgy is van.

És ha valaki hitt az Úr Jézusban, akkor az az Ö Szűz Anyj,!
volt. Már Erzsébet is moudja róla: "Boldog vagy, te, ki hittél"
(Luk. l, 41). És Ö volt az elseje azoknak a boldogabbaknak, "akik
nem láttak, és hittek" (Ján. 20, 29). Ha tehát Ő volt a hivők el
seje, akkor nyilván Őreá állanak Jézus igéretei a "nagyobb rnű
vek" megtevéséről. És ha lehet beszélni túltengő Mária-tisztelet
ről, akkor ennek a gyökere Jézusnak ebben az igéretében rejlik.

És abban a másik igéretében: "Ha valaki nekem szolgál, meg
fogja azt tisztelni az Atya" (Ján. 12, 26). Ki szolgált egész való
jával, teljesen az Úr Kriaztusnak, ha nem a Szűzanya'f :Els éppen
ezért, ha felmerűl a kérdés: "Mi történjék azzal, akit a király ki
akar tüntetni I" (Eszter, 6, 6), felelhetjük ugyancsak a szentírással:
"Azt, akit a király ki akar tüntetni, királyi ruhába kell öltöz
tetni, fejére királyi koronát kell tenni, a királyi fejedelmek '*
hatalmasok közül az első vezesse a lovát és a város terén áthalad
va hangosan kiáltsa: Igy dicsőül meg az, akit a király ki akar
tüntetni!" (u. o. 7-9).' Nincs tehát meglepő abban, hogya Szűz
anyát isteni fénybe öltözötten, Krlsztus királyi ruhájában tündö
kölni látja a katolikus szemléletében.

De mindennek a megdicsőíttetésnek az alapja: Krisztus meg
váltói kegyelme. A katolikus teológia mindig határozottan eluta
sította azokat a magyarázatokat, amik ezt kizárni látszottak. A
középkor nagy teológusai azért helyezkedtek negatív álláspontra.
a Szeplőtelen fogantatással szemben, mert nem tudták összeeg-yez
tetni az eredeti bűn általánosságával és Krisztus egyedüli közve-
títő kegyelmével.. .

Nem tudták megtalálni az összeegyeztetésnek 'a formáját:
Krisztua szenvedéaeinek előresugárzását, Pedig annak valami
lyen formájú kisugárzása volt, hiszen az Úr Jézus mondja Abra
hámról, hogy ,,örömmel kívánta látni az én napomat; látta és ör
vendezett" (Ján. 8, 56); és Szent Pálnál is ezt olvassuk: "Mind
nyájan (a zsidók a pusztában) ugyanazt a szellemi italt itták;
ittak pedig az őket követő szellemi szlklából: a szikla pedig Krisz
fus vala" (I. Kor. 10, 4). Ha tehát ilyen formában előre tudott
sugározni Krisztus kegyelme annyi évszázadra, akkor nem lehet
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nehézsége annak, hogy ne töltse el a kegyelem szent örömével és
szellemi italával anyját, akivel mégis csak közvetlenebb kap
osolatban állott. mint a pusztában vándorló zsidó néppel vagy
Ö8atyjával, Abrahámmal.

Mária felmagasztalása tehát nem más, mint Krisztus kegyel
mének hajualhasadása, a kicsinynek felemelése, a szegénynek
betöltése jókkal (Magnificat). Radikálisabban nem képviselhetné a
katolikus felfogás Krísztusnak egyetlen megváltói szerepét, mint
éppen azzal, hogy még anyja is általa és benne nyerte kegyelemmel
teljességót. Itt is beigazolódik, hogy amin mint "botláskövön és
botránysziklán meg ütköznek" (1. Pét. 2, 8), épp az lesz "főszeglet

köve a tisztességnek." A Mária-dogmák nem kisebbítik Krisztus
egyetlen kegyelmi közvetítését, sőt inkább kiemelik.

AZ EGYHAZ TITKANAK FELDERITÉS:Bj

Sok szó esik az egyházról, annak titokzatos belső erőiről és
csodálatos működéséröl. Hallunk arról, hogy Krisztus a fej, mi
pedig a tagjai. Hallunk arról, hogy a fejtől "van az egész testnek
egybeerösítése és egybekötése minden összekötő íz közreműkö
désével minden egyes tagra kimért tevékenységben" (Ef. 4, 16).
Halljuk azt, hogy "amint egy testben sok testrészünk van, nincs
azonban minden testrésznek ugyanaz a rendeltetése, akképen so
kan vagyunk Krisatusban" (Róm. 12, 4J. "De különböző adomá"
nyaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően" (u. o.),
és "az Isten azért alkotta úgy a testet, hogy amely tagnak nem
volt, annak nagyobb tisztcsséget adott, hogy ne legyen megha
sonlás a testben, hanem Ll tagok egymásért kölesönösen .szorgos
kodjanak" n. Kor. 12, 24-25).

Mindezekröl tudunk, de nem áll előttünk egészen kézzelfog
hatóan. hogy ez mit is jelent. A szeplőtelen fogantatás dogmá
jának fejlődése csodálatos fényt vet Krisztus titokzatos testének,
"mely az egyház" <Kol. 1, 24), életére. És ahogyan a kánai C8O
dánál a Szűzanya közbenjárására lépett a nyilvánosság' elé "és
nyilvánosságra hozá dicsőségét" (Ján. 2, 11), úgy a Szűzanyá

nak végig' az időkön ez a feladata: nyilvánosságra hozni a ti
tokzatos Krisztusnak, tehát egyházának dicsőségét: a benne rejlő

isteni erőket és isteni életet.
A dogma fejlödé-ének rövid összefoglalása ez: Szűz Mária e rendkí

vüli kívál.sága kezcett-en burkoltan szerepel a hitletéteményben: a ha
láltszülö Évával szemben az életet szülö Szűz Mária áll, aki Krtsztusal
egészen különleges szeatségi kapcsolatban van, és olyan jelzökkel illetik,
amik minden kapcsolatot kizárnak a bűnnel. Már a második században
Szent Ireneusz Krísztus ficzjaságával hozza kapcsolatba .,tiszta anyját."
Szent Agoöton szenni minden ember bűnben van, "kivéve azonban Szűz

Máriát. akiről az Ur Krísztus rnéltósága míatt egyáltalán hallani sem aka
rok, amikor bűnről van szó." Makulátlannak páratlan szen'ségnek, sértet
lennek rnonöják.

Maga a szeplőtelenül fogantatás kifejezetten a hetedik században j~

lentkezik, persze ez is homályocan. és a keleti egyházban. A terméket
len, döregedett Annának foganása áll az ünneplés homlokterében, de utal
nak megszentelésére is. Míkor azután az ünnep, görögökkel eleven kap-



csólatbarr lévő vidékekről, a normannok közvetítésével nyugatra kerül
(Anglia, Normandia), az észszerűéget követelő nyugati gondolkozás 
mint az természetes is egy titok magyarázá ánál - két pártra szakad.
Csodálatos gyorsasággal terjed el az ünnep, annak ellenére, hogy a közép
kor nagy gondolkodói ellene foglalnak állást, - joggal lepődünk meg.
hogy az ellenkezők sorát a nagy Mária-tisztelő Szent Bernát nyitja meg,
majd a skolasztikus teológusok, élükön Szerit Tarná sal és Szent Bona,
ventúrával színtén ellene foglalnak állást. De mindezek ellenére ngyre
győzelmesebben halad előre a szeplőtelen fogantatás tanának világos ma
gyaráza'a, leülönösen Duns Scotus ferences teológus taníása háríto.ta el a
megértés nehézségeit. úgyhogy a ke.tészqkadó bázeli z inat szakadár része
hittételként mondta ki. A trtenu szent zsinat az eredeti bűnnel kapcso-,
latban Szűz Máriát kiveszi az ál'alános határozatokból és fenntartja IV.
Sixtus pápa rendelkezéseit, aki nemcsak fenntartotra az egyház cddigt
engedélyét a Szeplőtelen fogantatás ünnepére, hanem rnegtílto.ta az ünnep
és tanítás támadását. Az újabb szerzetek é, a trienti zsinatot követő nagy
teológusok majdnem rníndnyájan a szeplőtelen fogantatás tana mctlett
foglalnak állást. Az ellenzők egyre gyérülnek. de különös, hogy olyanok
is vannak köztük. akik kűlönben kitűnnek nagy Mária-t sztele.ükkel.

Nagyjából ez marad a helyzet a mult század közepétg, amikor IX.
Pius pápa kötkérdést Intéz a világ pü.pökeihez a dogma kihirdetése tár
gyában. Több mint ötszáz pü -pök a legnagyobb lelkesedéssel kéTi az
ünnepélyes kíhírdetést, míg min.egy ötven - közöttük a pártzst bíborosér
sek és több német főpap - részben elméleti, részben gyakorlati szem
pontokból a kíhírde.és ellen foglalt álláet. Ilyen körűlmények között IX.
Pius pápa gaetai számkivetéséból való vi szatéréének hálája jeIéül a
keresztény világ nagy örömére krhírdette Istentől kinyilatkoztatott tanként
Szűz Mária szeplötelenül foganta.ását. A liberális világ gúnykacaja kisérte
a kthtrdetést, de Isten a lourdesi jelenésekkel éi csodákkal megpecételte a
tanítást, és a híveknek egyre erősbödő áhitatát a szeplő nélkül fogan
tatott Szűz iránt most sem szűník meg csodákkal támogatui.

. 1. Ha csak ilyen nagy .vonalakbannézzük is a dogma törté
netét, minzvurt felmerűl a kérdés - ami sok elmélődö kato
likust foglalkoztat: - ha Szűz Máriának ilyen kiváltságot adott
az Isten, miért nem mondta ezt meg nyiltan és miért nem íratta
le a szentíráabanj

De es.cn csak az akad fenn, aki nem veszi számításba azt, hogy
például Isten a szüzí születés csodáját egy házasság leple alá rej
ti. a közismerten kiváltság-olt szerepű Bethlehemből való szárma
zást a názáreti tartózkodással födi el, úgyhogy Jézust "názáreti
nek" (Mt, 2, 23) LS "József fiának" (Luk. 4. 22) nevezik. Onnét
lép fel tehát, ahonnét prófétát nem vártak (.Ján. 7, 52). Az ÚJ'
Jézusnak az a szokása, hogy az ismeretlenségből szeret előlépni 
még feltámadása után is - hisz Magdolna előbb kertésznek nézi
(Ján. 20, 15), az emmausziak vándorló idegennek (Luk. 24, 18). a
tibériási tavon halászó apostolok .,Sf>m ismerték mez, hon J é
zus az" (Ján; 21,4). Csodálatos-e tehát, ha az. aki "külsejét tekint
ve úgy jelent meg, mint ember" (Fil. 2, 7), Anyjának is ezt a sor
sot ezánta t

Ezt a sorsot kellett is neki szánnia. Mert az a gyalogjáró em
beri gondolkozás, mely a házasság Ielbonthatatlanságának eszmé
j"vcl R7P!');'en i s t>ii'pdp?:ve áll meg (Mt, 19. 10) PFl a gazda-rság-:

. ról mondott evangéliumi szavakon is megsemmisülten "csodálko-
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sott" .(Mt. 19, 25), hogyan fogadta volna be a szeplőtelen fogan
tatást? És ha a megváltó halált a jóindulatú apostolok "sem érték
-és az ige el volt rejtve előlük, és nem értették a mondottakat"
(Luk. 18, 34), akkor ennek a megváltó halálnak akivirágzása,
-éFp~dig előrevaló kivirágzása hogy fért volna a fejükbe'! Ha az
újjászületést a különben készséges Nikodémus nem volt képes
felfogni (Ján. 3, 10), akkor az uiiászúletésnek ez az egyetlen él';
kiváltságos formája milyen hatást váltott volna ki l

Nem csodálkozunk tehát azon, hogy Istennek ez a titka is be
Ietartozik azok közé a dolgok közé, molyekről Jézus az utolsó va
csorán így szól: "Még sok mondanivalóm volna nektek, de most
nem vavv tok hozzá elóg erősek" (.Ján. 16, 12). Tekintettel volt tehát
az Úr Krisztus az emberi gyengeségre, és éppen ezért a vakosko
dóknak homályos módon, mintegy sejtetve adta tudtul ezt a nag)'
titkot.

Ebből kifolyólag nem akadunk fenn azon sem, ha az ősevan
~éIium és az angyali köszöntés szentírási szövegeiben - mikben
a hagyományos keresztény érzület a dogmát kijelentve látta -
lYZ újabb katolikus szentírásmagvarázati művek sem látják a dog
ma világos és félreérthetetlen kinyilatkoztatását, Itt csak azok
állnak meg, akik nem olvasták Szent Péter szavait a szentírási
helyekről: "Mindenekelőtt megértvén azt, hogy az Irásnak egy
jövendölése sem származik tulajdon értelmezésből. Mert sohasem
emberi akaratból származott a jövendiilés, hanem a Szeritlélektől
sugalmazva szóltak az Isten szent emberei" (II. Pét, 1, 20-21)~ A
.,saját értelmezés" mindig messze elmarad attól az értelmezéstől,
amit a Szentlélek rejtett abba bele és amit csak a Szentlélek ol
vas és olvastat ki belőle. A Szentléleknek ezt a kiolvasott működé
sét Jézus az ő egyházának adta. "Mikor pedig eljövend ő, az Igaz
ság Lelke. ő majd eligazít titeket minden igazságban; mert nem
fog magától szólani, hanem amiket hall, azokat fogja mondani.
Ö majd megdicsőít engem, mert nz enyémből veszi és kijelenti
nektek" (Ján. 16, 13-14). Nem mintha új igazságokat akarna be
vetni, "mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek," (Ján. 15, 15).

2. Ezzel kapcsolatban felmerül a másik kérdés is.. ha homá
lyoRaIJ nyilatb oztatte is ki Isten a szeplőtelen fogantatást, miért
várt ennyi időt, és miért éppen ezt az időt választotta ki annak
t-eljes fényében való ragyogására~ Hiszen amikor jelentkezik a
fogantatás ünneplése, először abban látják csodálatosságát. hOg)
Mária öreg szülőktől született, később abban látják a csodálatos
ságát, hogya szülők az érzékiség- gyönyöre nélkül indították élet
be a Szerit Szűzet. És még sokféle téves magyarázat és felfogás
szerepelhetne itt, mikkel szemben a komoly tudománynak nem volt
mít tenni, ntint a tagadás álláspontjára helyezkedni. Tehát miért
ezt a tévr-désekkel és tazadásokkal szegélyezett utat választotta az
lsten e titok diadalrajutásában1

Itt megint csak az egyház titkára utalunk. Az. Úr Jé-ZU8 bá
mulatos részletességgel mondja el a következő példabeszédet egy
háZáról: "Úgy van az Isten országa, mintha az ember magot
szőr a földébe;' azután alszik és fölkel, éjjel és nappal, és .a mag
kikel' és növekszik. m~a sem tudja, hogyan. Mert magától te~
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a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes gabonát a ka
lászban" (Mk, 4, 26-28). Az Isten elhintett igazságai is gyökeret
szárat-pelyvát növesztenek a történelem folyamán, amik semmire
sem jÓk ugyan, de mégis a magból valók és a mag kitel.iesűlését

segltik elő. Magdolna Jézust kertésznek nézte, de nem tűnt el be
lőle az istenség. és nem változott valóban egyszerű kertésszé! Az
emmauszlak szive csak Jézus jelenlététől "gerjedez vala" (Luk. 24.
22). ha vándornak tartják is őt. Igy van az egyház is: Ha akármi
lyen magyarázatot adott is a történelem folyamán a Szent SzíÍ7
foganfatáaának, abban mégis csak a nagy titok jelentkezett. l'

titok jelentkezésének örült gerjedező szívvel és azt ünnepelte lán
goló lelkesedéssel.

3. A harmadik kérdés: a nagy keresztény szellemek tagadó
álláspontja. Szinte érthetetlen a három nagy középkori szent ta
gadása. De ebből is az egvhűz dicsősége származik.

Hiszen beigazolódik Jézus szava: ..Hálát adok neked Atyám.
mennvnek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől
és okosaktől. és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek" (Mt. 11. 25). Az
'alázatos, gyermeki hit diadalmaskodik itt, szemben a tudás fö
lényével. Bár ha ezekben a szeutekben nem érett gőggé a tudo
mány, de mégis rá akart nyilván mutatni az Isten a tudás hiá
nyosságára, - még a legnagyobb szeutekben is. Ezt különben ők

is vallották- hisz egyrészt legbölcsebbnek a tudott tudatlanságot
tartották, másrészt pedig mindnyájan az Egyházra bízták végül i,.
a kérdés eldöntését.

Még inkább érezzük az egyház megdicsőülését a nagy skolasz
tikusok tagadásából, ha arra gondolunk, hogy egy időben - él"
épp II kihirdetés korszakában - a legkézenfekvőbb vád az volt
az egyház ellen, hogy a középkorban a skolasztika karjaiba ve
tette magát és engedte. hogy e nagy szellemek teljesen uralkod
janak rajta. sőt terrorizálják. A Szűzanya, - ez a nagy egyház
megdicsőítő - saját magán mutatta be e vád és rágalom valót
lanságát. Hiszen éppen itt mutatkozik meg. hogy akármit mondott
lénen is Szent Bernát, akármit Szent Tamás, az Egyház nem
hallgatott rájuk. És ez szelgáltat fényes tauúbizonyságot arra.
hogy nem emberi okosság és sekélyes opportunizmus vezeti az
egyházat, hanem egy az észen túli titok, a benne munkálkodó ke
gyelem titka, mely - ha kell - kész egy az egyház oszlopának
mondott Szent Bernáttal is szembeszállani. és tud egy - az egye
temes zsinatok hatásával egy rang-ba hozott - Szent Tamás szel
lemi igézete alól is kiszabadulni, ha a hitről van szó.

És azt is mutatia e szellemi nagyok tagadása. hogy nem úg)
áll a dolog, amint azt a protestáns támadások állították: hogy a
középkori egyhái a szentek tiszteletében - elsősorban persse II
Szűzanya tiszteletében - válogatás nélkül káprázatos fénybe öl
töztette az embert és ezzel elködösítette az Isten tiszta világát ér
Krisztus egyetlen közvetítő ezerepét. Szó sincs róla. Ha valaki
középkori ember, Szent Bernát az. Ha valaki a középkor szelle
miséaéuek kialakítója, Szent Tamás az. És ezek éppen Krisstus
közvetítő szerepe miatt - mert a kérdés akkori állása nem vol1
eléggé tisztázott és nem rendelkeztek megfelelő formulákkal, 
h~lyezk.edtek tagadó álláspontra a dogmával szemben. Igy -amin1
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Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte a végett, hogy
megtisstitsa a víz fürdőjében az élet igéjével, s dicsővé tegye
magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle
ne legyen rajta" (Ef. 5, 25-27), és képes volt ezért "maga ellen
ilyen nagy ellenmondást elszenvedni" (Zsid. 12, 3), - akként a
Szűz Anya is mosolyogva viselte el éppen az ő tiszteletén fáradozó
nagy embereknek ezt az ellenrnondását, akárcsak Bernadettnek
öt ördögi szemférryvesztésnek néző szenteltvíz-hintését. Mert így
dicsőült meg ezáltal az egyház,

~. És ha végül az a kérdés is felmerülne bennünk, miért várt
Isten e nagy titok kinyilvánításával tizenkilenc évszázadot, akkor
elsősorban is utalnunk kell az időpontok után kutató örök-kérdé
zőknek adott örök-feleletre: "Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok
az időket és a pillanatokat, melyeket az Atya, önhatalmúval meg
állapított" (Csel. 1, 7). De az eltelt hosszú évszázadok teológiai
vitái éli küzdelmei mindenkit meggyőzhetnek arról, milyen gon
dosan és körültekintően kezeli az egyház a kinyilatkoztatást.
-Nem hatódik meg sem a Szűzanya lelkeket betöltő és embert el
kápráztutó szépségétől, sem az iránta egyre egyetemesebbé váló
tisztelettől ls lelkesedéstől- hiszen míndkettő mindenkor jellemző

ie volte a keresztény lelkületnek. De nem is torpan meg a szellemi
hatalmasok ellenállásán mégha a legnagyobb fiai is azok. Elég
csak a dogmahirdetés előkészítő aktáiba belepillantanunk, hogy er,
& tény megállítson elhamarkodott vélekedéseinkben.

Igy látjuk III dog-ma történetében az egyház belső életét. Az
egyszerű hit kezdettől fogva bűntelennek tudta a Szűzanyát, így
II Fő gondoskodása az ízek segítségével észlelhető. Viszont a kü
lönböző tagok legjobb akaratú szorgoskodása még az ellenkezé
sekkel is a "nagyobb tisztességet' munkálta,

Ezért megmutatója ez a dogma az egyház belső életének.

A KEGYELEM MEGMUTATÁSA

Sokat beszélünk a kegyelemről, amit akár szentségekben, akár más
formában kapunk az Istentől. De ez annyira titokzatos és annyira rejtett
valóság, hogy alig tudjuk megérteni. És mert nem tudjuk megérteni, hltj
Iamosak vagyunk nem is foglalkozni vele. Csak azt hiszem, amit látok! 
hangzik sok ember ajkán a szó, Amin ugyan nem kell csodálkoznunk, ha
nem-hívők mundják; csak az a baj, hogy a keresztények. sőt a rnélvebb
lelkiéletre vágyók is áldozatául esnek ennek a íelíogásnak Nagy dolgok
nak nagy az előszelük és nagy a hullámverésuk - mondják. Es mert 8.

kegyelem ts nagy dolog, azt gondolják, hogy annak is nagy az előszele

és nagyok a hullámverései. Igy alakulnak ki azoknak a megrendült lelkek.
nek ezret, akik nem érezvén magukban szeritgyónásuk és <zentáldozásuk
kegyelmeinek hullámverését, meginognak hitükben és meghüInek szeréte
tükben. A vasárnapi szerr mísék elhanyagolói is bizonvára arra hívatkez
nak. hogy nem tapasztalják meg azokat a nagy kegyelmeket, amiket az
egyház a szentrntséknek tulajdonít. Nem beszélünk azokról, akik emiatt
hagyják el napi imáikat vagy sűrűbb templomlátogatásalkat vagy szent
írásolvasásukat és egyéb jócselekedeteket.,.

A Szent Szűz, a nagy Krtsztus-megmutató;: "ebben is segítségünkre
van, A kegyelem titka ugyanis ..nem más, mínt az, hogy Krísztus benne-
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tek van" (Kol. 1, 27). "Mert míndnyájaru kik Krísztusra megkeresztel
laedte,ek, Krisztust öl.öttétek magatokra" (Gal. 3, 27),

És itt nyer jelentőséget a dogma tanítása, hogy Mária kegyelme nem
Krtsztustól független kegyelem, hanem Knsztus keresztj éből áradó kegye
lem. És ha páratlan és senki másnak osztályrészévé n-em jutott kegyelem
is, csak a rnódját tekintve más; lényegében ugyanaz a kegyelem. mely
bennünk is munkálkodík. Igy rajta nyugodtan tanulmányozhatjuk a kegye
lemnek ú~ját és működését.

1. Az első, ami megdöbbent bennünket: a kegyelem észrevét
lensége. A foganás pillanatát nemcsak hogy a biológia nem is
meri. de maga az anya sem. Nem csodálatos dolog, hogy Máriában
itt volt már a földön egy páratlanul kegyelemmel teli élet. és nem
tudott róla senki sem I Jelzi ez azt, hogy az Isten nem ajtóstul
tör rá az emberre kegyelmével, hanem a foganás észrevétlenségé
vel. Ezt különben az Oszövetség is kifejezte, amikor Isten kegyel
mét úgy várta, mint a barmatot (lz. 45, 8) és úgy nézett rá, "mint
enyhe szellő susogására" (Kir. Ill. 19, 12). Az Ujszövetségben pe
dig nem átallja tolvajhoz hasonlítani magát (Jel. 16, 15), hogy
magyarázatul szolg áljon kijelentésének: "Nem jön el az lsten or
száwa szembetűnő módon" (Luk. 17, 20). Éppen ezért ,,11em verseng
és nem kiáltoz, sem az utcákon nem hallja senki az Ő szavát"
CMt. 12, 19). ,

Mennyi időnek kellett eltelnie, míg a Szűzanva maga is rá
döbbent kapott kegyelmének nagyságára. amíg a Magnificat szent
elragadtatásában kimondhattar "Nagy dolgot cselekedett nekem
ft. Hatalmas, kinek szent az ő neve" (Luk. 1. 49)!
" Épp ezért a katolikus vallásos érzület sosem azt kereste, hogy
mit és meanvit érzett meg a kegyelemből, mert tudta, hogy olyan
kegyelmi forrása van Krisztusban, aki a sötétségben is tud vilá
g-ítani (.Ján. l, 5). és aki már köztünk áll, noha még nem ismer
jük öt (Ján. 1, 26).

Ha valaki ezzel kapcsolatban Szent Pál damaszkuszi kegyelmi
csodájára hivatkoznék, 'annak nem árt arra is gondolnia. hogy a
keg'yelem "ösztökéje" már sokkal korábban működött benne. még
mielőtt feltehette volna a kérdést: "Ki vagy, Uramt" (Csel. 9, 5).

Ewrt a katolikus magatartás a kegyelemmel szemben nem az,
hogy szavakba fogalmazza és érzésekbe erőlteti, hanem h<;tgyja
azt a mélyben dolgozni. Annál is inkább, mert a kegyelem az
egyszerű emberi formákat seereii.

2. Nem megrendítő, hogy itt van a Szűz Anyában a világnak
t~gyetlen embere, akit az Isten legkülönösebb és páratlan kegyel
me az összes teremtmények elsőszülöttévé avatott, és mégis úgy
jár-kel, úgy él. mint egyszerű názáreti asszony. Semmi rendkí
vüliség. semmi feltűnés, semmi csodálat nem jelzi kilétét. úgyany
nyira, hogy Jézus "bölcseségét és csodatevő erejét" ezzel próbál
Ják a názáretiek tőle elvitatni: "Nemde anyja Máriának nevez
tetik'" (Mt, 13, 55). Hiszen hírnévre tehetett volna szert, mint
Anna próféta-asszony, vagy jámborságával és okosságával a ná
záreti asszonyok élére küzdhette volna magát, ahogy minden kö
~égben akadnak ilyenek. De nem, ő megmaradt a mindennapi
kötelmek mindennapi emberének. és ezek között a szürkének lát
szó keretek között él1e' csodálatosan Istenbe-merült és Istennek
adott életét.
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Valóban, ez a kegyelem élete. A szeriteknél is azt látjuk, hogy
az Istentől rájuk bocsátott rendkívüli kegyelmeknek legalább It
mérséklését kérik; ami rendkívülit pedig ők tettek, azt utóbb nem
helyeslik. Az Isten szavából is némi helytelenítés érződik ki, ami
kor az Apostolok Cselekedeteiben ezt olvassuk: "Számosan meg
azok közül, akik a rendkívüli dolgokat hajhászták, összehordták
a könyveket és megégették mindenek láttára" (Csel. 19, 19). Epp
ezért áll mindenkire, amit Szent Péter az asszonvokról mond:
"Hasonlóképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjeik
nek, hogy ha némelyek nem hisznek is az igének, az asszons-ok
magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek, látván istenfélő,
tiszta élteteket," mely nem más, mint "az elrejtett szívbeli ember
zavartalan nyugalomban és a szerény lelkület, mely becses az Is
ten 'szemében" (1. Pét. 3, 1-4).

3. A kegyelem életét élő embernek vállalni kell tudni mindezek
mellett még a látszólagos l eten-táootsáaot is. Mert a Szűzanya,
ki a szeplőtelen fogantatás különleges kegyelmében joggal elvár'
hatta volna, hogy e földön is ott lehessen, ahol az Úr Jézus, nem
csak hogy nem lehet vele, hanem mintegy számításba sem vé-
tetik. Jézus hallgat anyjának kiválóságáról. Mikor a Zebedeus
fiak Jézus országában a trónja melletti ülőhelyekre vágvnak.
nem mondja ki, hogy ez már az ő anyjának van fenntartva, "ha
nem akiknek Atyám készítette" (Mt, 20, 23). Pedig nyiltan meg
moudhatta volna. Egyszer akarta eb'""Y asszony nyilvánosan meg
dicsérni Jézus anyját mondván: "Boldog a méh, mely téged hor
dozott" (Luk. 11, 2í). De ekkor is mintha beléje akarná fojtani
a szót és elvi kijelentést tesz: "Sőt inkább boldogok ..."

A Ssűzanyában is élt a Krisztushoz fordult lelkek örök vá
gyódása, "hogy vele lehessen" -miként ezt a gerazai ördögtől
megszabadított kérte .Jézustól (Luk. 8, 38). Mert szemtől-szembeál

lani Krtsztussal és tőle benyomásokat venni nagy öröm, mint
ezt már Keresztelő Szent János megfogalmazta, hogy "aki mellette
áll és hallja őt, örvendve örül szavának" (Ján. 3, 29). És mégis
a fogantatásának első pillanatától Kegyelemmel Teljesnek nem
jntott osztályrészéül az, amit megkaptak "némely asszonyok, kiket
meggyógyított vala a gonosz lelkektől, kik szolgálnak vala .neki
vagyonukból" (Luk. 8, 2-3). Ezek "vele valának," míg "anyj'! és
atyjafiai ..). kinn állnak, látni akarván Jézust" (Luk. 8, 19-20) és
..beszélni akarván vele" (Mt. 12, 48). "Keresvén őt" (n. o.), kapja
a rideg elutasításnak hangzó feleletet: "Ki az én 'anyám'" 
Ezen már sokan megbotránkoztak vagy legalább csodálkostak,
csak a Szűz Anya nem. Mert ő tudta, hogy "ha egybenőttünk
vele halálának hasonlatosságában" (Róm. 6, 5) - ez pedig a ke
gyelem csúcsa - akkor egybe kell nőniink vele abban 'a fájda
lomban is, amit már az Ószövetség imádkozója előre érzett Jé
zus gyötrelméből: "Én Istenem! - kiáltozom napestig, és nincsen
tőled felelet" (Zs. 21, 3). És megértette azÚr mentalitását, aki azt
mondta: "Jobb nektek, hogy én elmenjek" (Ján. 16, 7).

Nagy titka ez a kegyelemnek. De ha a Szeplőtelen Fogantatott
megélte ezeket, nem lehet panasza a bűnből fogantaknak sem. ÉB
nyugodtan kell tudni elviselni ezt a lelki "kinn-állást, keresvén
öT."



4. Ebből eredő leg nézhetjük a kegyelmi élet alázatát. Benne
látjnk azt, hogy a kegyelmi magasabbrendűséghez nem tartozik
hozzá a földi formák magasabbrendűsége.É8 mintha csak magya
rázatul szolgálna annak az adagiumnak: Minimum gratiae plu!J
est, quam optimum naturae (a kegyelem morzsája többet ér, mint
a természet teljessége). Mert "azt, ami a világ szerint oktalan,
válasatotta ki az Isten, hogy megszégyenítsea bölcseket, és azt,
ami ft. világ szerint gyönge, választotta ki az Isten, hogy meg
szégyenítse az erőseket, és azt, ami a világ szer-int nemtelen és
megvetett, választotta ki az Isten és azokat, amik semmik, hogy
azokat, amik valamik, megsemmisítse" (1. Kor. 1, 27-28). Ezt per
sze nem szabad odáig túlozni, hogy szellemileg és testileg valami
lyen alacsonyabbrendű formát gondoljunk a Szent Szűz egyéni
ségére, bár a lélek még a formátlan adottságokat is megneme
sitheti. Gondoljunk arra, hogyamélyebb szellemi élmények, le
trYenek azok akár az áldozatos szerétetnek. akár a művészi meg
élés bármely formájának hatására, a legcsúnyább nőt is széppé
tudják tenni. De Szent Pál itt "a világ szerinti" dolgokról beszél,
ahogyan a világ vélekedik. Aki a kegyelem életét éli, nem igé
nyel sokat e világból és nem fájlalja a földiekben osztályrészéül
.iutott rövidségeket.

5. A szeplőtelen fogantatás megmutatja azt is, hogy a kegye
lem milyen álláspontot t'oglal el a bűnnel szemben. Ez először

is radikális szembenállás a bűnnel olyannyira, hogy a makulá
ját sem tűri a bűnnek, és azt egy pillanatig sem viselheti el. Ef'.
csak az Úr alkuvás nélküli magatartása, ki azt mondta: "Jön e
világ fejedelme, de énbennem semmije sincsen" (Ján" 14, 30). ÉH
ha az isteni irgalom meg tud bocsátani a "hetvenhétszer" (Mt, 18,
22) vétkezőnek is, ez nem jelentheti azt, hogy mi belenyugodjunk
a bűnbe. de azt igen, "hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és
nekifeszülök annak, ami előttem van" (F'il. 3, 13).

Másrészt létrehozza a szivünkben azt a bűnbánatos érzést,
ami nélkül hamis minden jámborság. Mert ha megcsodáljuk a
Szűzanya lelkének tavaszi tündöklését, benne mint tükörben éb
redünk rá a magunk torz Iigurájára. elvétett életünkre. Innét van
az, hog-y a kegyelemmel annyira eltöltött Szent Pál, annyi elra
g-adtatás és Krisztusért teljesített apostoli mű és szinte emberi kor
látokat meghaladó szenvedés után is megg-yőződéssel vallja: ..Nem
vagyok méltó apostolnak nevezetetni" (I. Kor. 15, 9), Szent Fe
renc Krisztus stigmáival a kezén sem tud egész éjszaka mást
mondani: Ki vagyok én nyomorult bűnös' E7.ért szól Szent Ágos
ton intése is: ha még oly igaz is valaki, bűnbánatos sz ív nélkül
nem távozhat ez életből.

6. És vévül a törekvés szellemét és törhetetlen optimizmusáf
váltja ki belőlünk. .

Aki látja azt, hogy a kegyelem milven utolérhetetlen lelki
fönséget és erkölcsi tisztaságot munkált ki a szeplőtelenül fog-an
tatott Szent Szűzban, az sohasem érezheti magát elég jónak, elég
gé tökéletesnek ahhoz, hogy megálljon, hogy abbahagyja bensejé
nek nemesítését, szándékainak tisztitását és lelkületének istenibbé
tevését. "Semmiben sem érzem ugyan mag-amat bűnösnek, de
azért nem vag-yok igazolva" (L Kor. 4, 4). Ebből a szellemből fa
kad a magunk állandó javítgafása: "Én bizony futok ... vívok ...
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megsanyargatom testemet és szolgaaágba vetem, nehogy magam
valamiképp elvetesre méltó legyek" (L Kor. 9, 26-27).

A törhetetlen optimizmus - ami minden keg-yelem sajátja 
megrendítő formában mutatkozik meg a szeplőtelen fogantatás
ban. Hiszen ba a fogantatás pillanatát nézzük, meg-döbbenti
esaünket, milven erőviszonybeli eltolódásokat mutat a Bún és 8
Kegyelem. Akkor valóban mondhatta ia Csöndes lélek, - míután
"megmutatta egy szempillantás alatt a földkerekség minden orszá
gait: mind e hatalom és azok dicsősége... nekem adattak át."
(Luk. 4, 6); a Kegyelem pedig olyan fegyvertelen, gyenge és
erőtlen volt, mint amilyen gyenge és erőtlen tud lenni egy megfo
gant sejt. A bűn sötétjével szemben a Kegyelemnek csak annyi
világossága volt, mint az életnek sejtekben villanó szikrája. És
il Kegyelem neki mert vágni a sötétnek és birokra mert kelni az
Élvezetvágy és a Birvágy szenvedélyeivel (L Jn. 2. 16). A kegye
lem sohasem érezheti magát legyőzöttnek, ha még oly kicsiny is.
"Bizony mondom nektek, ha annyi hitetek leend, mint a mus
tárrnag, ....semmi sem lesz nektek lehetetlen" (Mt. 17, 19). :EJs:
..Mindent meg tudok tenni abban, aki nekem erőt ad" (Fil. 4, 13).
Mert ahol "elhatalmasodott a bűn, még bőségesebb lett a kegye
Iem." . (Róm. 5, 20.)

Igy lesz a Szeplőtelenül fogantatott Krisstus-megmutató:
Krisztus egyetlen hatalmának és megváltói mivoltának megmu
tatója az Istenben, Kr-isztus megrnutatója az Egyházban, és Krisz
tus megrnutatója a l.!Jlkek kegyelmi életében.

FOHÁSZ
Jövel, ki csendbe'rcsendbe' jössz ...
Fanyar vörös megint az ősz.

A szél magában dudorász,
Leliulli az éltető kalász!
Szelíd igéd így teljesült:
Múr töppedő, tömött a fürt.
Ó horoas Inda, drága Tő,

örök-Magadból éltető.

Duhai seűretre zeng hegyünk;
Ama napon Te légy velünk,
H a megtörünk, tapostatunk,
Míg újtilzű, fanyar-magunk
Kiforrva tiszta bort igér,
Ha majd zizegve hull a dér.

Kárpát y oe ui«
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OTHELLO MESÉL
Ida Ijjas Aubf

othello: ." e kar
hétéves korom óta szüntelen
kardlorgatásban lelte gyönyörét
a sátoros mezön ... ff

"Atyja, szeretvén, gyakran hitt magán","..
kérdezve életem történctét,
évről-évre 'sok ostromot-csatát,
mikben lorogtam. Elmondottam azt
els/HüI végig, gyermekéveimtől.

Beszéltem száz csapás, mcginditó
balsors felől, mi szárazon s vízen
hányt és vetett, midőn hajszálon állt "
tenger csa táín életem, mídön
rabul esvén az ellenség kezébe
eladtak sujonnan kiváltatám;
viszontagságos uta im leirtam .....
(Shakespeare, A VELENCEI MöR. - l. Ici
vonás, lll. szin.)

1.

A tüzijáték először magasra kúszó haragoszöld fényfelhöbe
vont i az eget a Szent Márk kupoláinak fekete, cifra körvonalai
mögőtt, azutau ropogva szórta tele karmazsin eseppekkel. mint
valami lefelé hulló tűzszökökúttal.A játék-görögtűz ropogása közé
igazi ágyúszú vegyült. Ottkünn a tengeren a Doge nagy admírá
Iis-hajója lőtt ujra és ujra egyszerre minden ütegéből.:S a szél
ben fllgYOIl aprószemű hó hullt. Noha a husvét oly későn jött,
hog)' a hamvazószerda i~ csak február végére esett, ebben az év
ben kihúzódott 'a tél vég és a böjtelőtti szelek nem a tavaszt hoz
ták meg li gGrög szigetek és az Adria felől, hanem az Alpokról
sűvöltözfek le a Lombard Síkon át és elrontották a: Karnevált.
De a város népe azért odazvült, hogy lássa ·a farsang utolsó va
sárnapjára eső nagy fogadást, amit a Doge rendezett már évtize
dek óta szírrte a fél Velencének: nemcsak 'a nemességnek, hanem
a hivatulnokoknak, akár" a legkisebbeknek, sőt minden egyes ké7e-'

műveseéh, meg az Arzenál és az üvegfúvógyárak küldöttsézeinek
is. Olyan volt ez, mint valami körmenet, amely elvonul előtte 
ő maza szekta fogadni őket a nagy lépcső közepének csarnoká
ban, ahonnét azután az emeleti termekben szóródtak szét és más
évekbcu innét a város ünnepére, - de az idén aligha bontakozik ki
odakünn valami is a jegeS szélben. A Doge éppen azért intézke
dett. hogy miríden eddiginél sokszorosan nagyszerűbb legyen II

a tű7.ijáték cs nagyobb a flotta ágyúzása.
Sötét talárjában, amelyet nem ékített más, mint egyetlen vé

konv aranylánc és a gallér és a kézelők esinkéinek hava, az an
gol mepbízotí inkább látszott sápadt, fiatal jogtudornak, mint
szivete lordja! egyH,ének, és a francia követtel beszélgetett, a
szinte lesujtó pompába' öltözött nasry lyoni kalmár-ral, aki már
évek óta (,It itt és ismerte egész Velencét. Mindenekelőtt mazát
azt a vékonyajkú aggastyánt, aki minden eddigi dogé-nél tovább

6..12



uralkodott Velencén és tengerein és aki miatt most mínden ab
lak- él' ajtónyílást itt a lépcsőház roppant csarnokában s a két
emeleten is uy itvaálló kivilágított termekben: vastag, sötét nernea
függi)lJ~'lik óvtak, mert az öreg csontok már nagyon fázékonyak!

Ök ketten a falból kiugró vaskar kosarában füstölgő szővét

nek Iéuye alatt álltak, és a húsos szélesarcú francia - okos szán
dékból - feesegésuek látszó közlékeny örömmel ontotta róla min
dentudását... Hogy a Doge akkor még csak huszas éveinek vé
géu álló nagyon beteges ifjú volt, amikor meg-választották, nem
másért, csak azért, mert ket egyenlő párt mérkőzve egymással,
egyik sem tudta volna jel őltjét kellő többséggel bevinni és arra
számítottak, hogy pár év elviszi. - "Ezt, Nag'yrnéltóságod - je
gyezte meg élvezettel a francia .. a kardinálisok kollégiumától
tanulta eluz itteni Nagytanács; a bíborosok szekták ezt tenni,
hogy amikor nem tisztázódnak az esélvek és mégis szorongató
a helyzet, megválasztják a legöregebb társukat, aki számításuk
szer-int leghamarabb meghal; és addig kialakul a kellő megoldás
iránya és HZ ahhoz szükséges személy felé a többség ..." Azt hit
ték, így lesz vele is. De a csontváz-sovány, sápadt ifjú sehogvsem :
akart mezhu lni és a vele ellenséges pártok sainte dühükben esi
karták ki belőle nagyságát. Mindig kétfelől űzötten és halálra haj
szoltan, mindlg a legtökéletesebben kellett megtalálnia és megvaló
sitania az Állam érdekét. s minthogy egyetlen bizalmasa sem le
hetett, neki magának kellett válnia a Fönséges Köztársaság min
den réHzletkárdést és aktát ismerő legjobb hivatalnokává. Meg-.
nyert háborúi nagy szövetséakötései, s a jólét és a biztonság
amit tet'emtetl, lassanként szétmorzsolták ellenségeit, kik közül
elég okos volt, hogy sorra nyerjen meg, akiket lehetett és sorra.
üsse 'ki, akiket kellett. Azonkívül elég alázatos' volt - " ... mert
jegyezze meg Excellenciád (rnondta a francia), hogy az, amit az
ő lángelméjének hisznek, nem egyéb mint szívósság, szorgalom és
főkél' alázat ..." - szóval elég alázatos volt ahhoz, hpgy ural
kodnitudást tanuljon mindenkitől. Amióta rájött, hogy igazi ural
kodó is csak szakértökkel kormányozhat tartósan, ő is azt teszi;
kor.i é", tapasztalata szer-int különb módon, mint bárki más ...

Amikor II francia idáig ért, az idáig mozdulatlanul hallgató
angrilnak ruháján, mintha csak az aranypor vékony fonala volna.
most meavitluntak az arany lánc apró szemei: egyszerre meg
éledt és meekcrdezte, kik a Doge hatalmának a támaszai. A fran
cia rnostmár valóban hiúságból fecsegett, és tájékozottságában
ugyanúgy pompázott, mint öltözetének kevélységében.

Odamentek a lépcsőcsarnok fölé nyíló párkányhoz. ahonnét
kényelmesen láthattak le azokra, akik a széles lépcsőcsarnokon

át járultak II bíborba és hermelinbe öltőzött aranysüveges aggas
tyán elé. Meglepő emberek voltak, akiket a lyoni mezmutozatott,
A kii'államokkal való ügyek intézője II Doge személyi irodájának
vékony fiatal titkára volt, vézna, nagyorrú, félénk kűlsejű em
berke. akinek csak mélyen ülő sötét szemei árulták el igazi lényét,
a valóságg», csonttá és hússá, testesült okosságot és óvatosságot,
Az adó és kereskedelmi ügyek intézője maga is szenátor volt,
finomkülsejű, rózsásarcú öregember, oly gyengéd és selymes vo
násokkal. mint valami ápoltarcú, id:is szép hölgy. Az Arzenál és
vele a hajóépítés és ágyúöntés élén egy még most is burnóttal
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mocskolt taláru rosszkedvű, szórakozott pap állott, páratlan mate
matikus.

-- Az pedig - mutatta a lyoni - a keleti ügyek szakértője,
Braban tio' szenátor l .
. Hatalmas termetű, pompás aggastyán, oly dús eg'yszerűsé.~tí
ruhában, amilyent csak a leggazdagabbak él'! amellett a legjobb
Izléeűek viselhetnek, lépdelt fölfelé a lépcsők enyhén emelkedő

alacsony fokain, fiatal hölgy, nyilván a lánya mellett, 'aki 
innét is látszott -- szinte valószínűtlenül és zavarbaejtően szép
volt.

2.

- Desdemonának hívják --- közölte a francia, Fl összehúzott
pillái között li szemei tetszéssel felrag-yndak. -- Giirög leány.
Brabantío szenátor sokáig kormányozta Ciprus szigetét, első fele
sége ott halt meg, a második, aki töl ez a lánya szütetett, a hizán
ci görög császár-családok egyikének sarja volt Azt mondják 
-beszélte tovább a francia,' - az öreg Brabantlót lehetne talán a
Doge legjobb barátjának nevezni.

A szenátor, mirit aki megérezte, hogy. rója, beszélnek, fölpil
lantott a magasba, megismerve a francia követet, inál' köszöntötte
is őket, a lány pedig viazonozta kettőjüknek j'pléje is való meg
haflását, fejének és karjának eg',{ apró mozdulatával, -,- s hogy
bátor és rag~'ogó pillantásával végigmérte őket, a fiatal fÉrfi ú~y
érezfe, mintha arcán s'mítanának végig valami sötét tündöklésű

zománcos pávatollal. Ugyanakkor azonban minden szem pillan
tását maaáhos kellett, hog-y rag-adja a lépcső alján Fl kísérői kő

zött siető szélesvállú férfi, valósággal ór-iás, vállától sarkáig
omló fekete talárban, amelynek vészes sötétjét eg-yetlen más szín
sem enyhítette, de ez Íf'y is illett hozzá, mert kezei és arca RÖ
tétek voltak. És fekete fr;detlen fején sem viselt semmi mást. mínt
sűrű, göndör, rövid, erős haját, ami hihetetlenül fiatalos külsőt
adott széles, lapos, hatalmas arcának. .

- A Doge és a Fenséges Köztársaság kardja ő :- magya
rázta róla a honi - !)1.ratIan csatanyerő szárazon é~ vízen, már
régóta megkeresztelkedett s Il088ZÚ idő óta a Flotta parancs
nokává m aaát fplküzdött szaharai berber.

- Mint mindig, most is Brabantio és Desdernona nyomában
igyekszik ügetni a vastagbőrű eb! -' szólította meg a két kül
honit a közelükben álló elegáns fiatal velencei, éR csak azután
üdvözölte őket. A francia visszabólintott, de nem válaszolt, az vi
szont ki;zelehb lépett és még- akarf mondani valamit.

- Nem volna illő és okos, ba mint idegen, Fenséges Alla
munk akármelyik hivatalának betöltő.iére mondanék valamit 
hárította el a francia. Az erre végig-mérte jéghideg', fitymáló pil
lantással, azután kedvetlenül elfordult és továbblépott. Közben
arnazok már fel is jöttek a ballusztrádon, amikor a szenátor el
ment mellettük, lehetett csak látni, hOb"Y a lánya milyen szép,
Tíz °lép{ossel utánuk, most már lassabban. a mór jött és kísérete.

- Szeretuém tudni, mi módon kerülhetett egyáltalában Ve
lence szolgálatába egy ilyen körülmetélt kutva -mondta vala
mennyiük hallatára egész félhangosan a fiatal velencei. Othello
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M lif:érete egy pillanat alatt megállt. A többiek közül egy telje
sen sötétvöri.sbe öltözött magas, szikár, fiatal férfi lépett a mór
elé 8 néhány rnondatot váltottak. - EJ'Y, amint mondják, - na
nOll előkelő családból való, de gonosz hírű spanyol ez, Jágó ne
vA, zászlőtartója és titkára a mórnak! - viszonozta válasszal az
angol szótlunul érdeklődő pillantását a lyoni. A ssögleíesorrű

spanyo] pedig a velencei elé lépett.
- Ö EX('ellenciája arra kéri, - mondták idegesen szinte kés

penge élességű keskeny ajkai - szíveskedjék közvétlenül hozzá
intézni kérdését, hogy ő válaszolhasson rá!

A fiatal velencei meglepett volt. és sápadt:
- Hozzáj Milyen forrnában I
- Nos. amilyen formában jónak találja ... MéltóságodI - a

eimsás oly metszően udvarlas volt, hogy egyenesen lenézőnek él'!
sértőuek hatott. A fiatal velencei vérvörös lett a haragtól:

- Akkor ... - szólt kényszeredetten és bizonytalanni - én
nem tartom föltétlenül szükségesnek.

- Valószmű leg Ö Excellenciá~a sem föltétlenül! - é~ J ágó
visszalépett a csoporthoz, Othello minden szót hallott, titkárának
nem kellett beszámolnia semmiről, s meglepő volt, hogy harag
helyett rámosolygott a fiatal velenceire. fönséges ndvariassággal,
8 most II ki;L"elről látszott, hogy erős, a nyergénél inkább benyo
mott lapos orra volt, s felső ajka is ugyanolyan vastag, mint
6Z alsó, és mindkét ajak feketének hatott a barna arcban. Vi
ssonosta a francia követ köszönését, elment meJlettük és beérte
Brabantiót és Desdemónát, Jágó pedig egéseen másfelé tovább ha
ladt. A jehmetnek egész csoportok voltak tanúi és közűlük, mínt
valami 8zéfváló függönyön át, váratlanul és meghökkentően oly
gyors léptekkel, mint aki nem is annyi évnek és roskaaztóan ne
héz rnháknak súlyút és pompáját hordja vézna, ag-g csontjaiban,
meg'jelt'llt krséretének félkörétől övezve fi Doge. A fogadást be
fejezve jött fel és látta a jelenet vég-ét.

- Ki az, aki Velence admirálisát ... - kérdezte egy öreg
ember fakó hangján, de olyan öregemberén, aki uralkodott egész
életében. nemcbak mások. de önmaga fölött is, és megszokta, hogy
leghalkabb szava mözött is félelmetes erők mozdulnak meg, s
elnémult, inikor meglátta. hogy unokaöccse a letérdeJő. Félkörbe
hordta halványkék fátyolos szemének pillantását, megállapodott
a raf.,"Yogó lvonin s megkérdezte tőle gyönge, selypítő. rossz fran
ciasál{gal:-- :Mit mondott ez az én unokaöcsém, Sieur Ambassa
denr'

- Seretussime - védte ki magát is. azt is villámgyorsan a
lyoni kalmár - öccseura csak azt a kérdést kívánta volna föl
tenni, bogy mi módon került Sieur Othello Velence szolgálatá
ba! ... - s ];ogy a kerülő válasera látta a haragot a megkemé
nyedő kék tekintetben, tapintatosan hozzátette még: - De ezt a
kérdést nem magának Ö Excellenciájának, a Gran Ammiraglió
nak kívánta föltenni!

Jeges csönd volt arra a darab időre, amíg a Doge lemérte,
bou ez a válasz kínálja a legjobb aranyhidat, kienaesstelní az
Allam méltóságát éppúgy, mint neki megmaradni nagybátyának és
nem ill1-!crelui fel esetleg a fiatal nobilikat eg;, közülükvalónak
a mőr miatt ~ aló megbüntetésével. Lassan, kényelmesen gondol-
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kodott, olyan ember módján, akinek erre mindig van ideje 8 ak.i
tudja. hog:r to gyors döntések rosszak. S akkor kihirdette dönté
sét a bűnös előtt, minden egyes szavának súlyával:

--- Megerigedjük neked... érted' , megengedjük, hogy erről
megkérdezd tengereink tábornokát azzal a tisztelettel. ami ki,
jár tőled annak, aki érted is ontotta vérét! - és odavezette 8. ré
mült és megkönnyebbült fiút a mórelé, ki viszont közben már ~
félkör másik végén állott, Brabantio és Desdemóna mellett; il
szenátor sima, zöld posztóköpenyt viselt, a lány halványvörüs
bársonyt, de e fölött a vállától térde vonaláig elől és hátul, mínt
valami dalmatika, arannyal hímzett fehér brokát hulIt alá, két
nyitott oldalán zsinórokkal összefűzve, s mellettük talpig Ieke
tébcn II mór - a fehér, vörös, és aranyszínek mellett a fekete.
8 a fekete mellett a fehér. arany és vörös: egymást emelték ki,
valami VéSZC8 összetartozással. '

Az aggasi)'án odalépett hozzájuk.
-- Nekem, öregnek, megengeditek, hogy először üljek le, én

pedig nektek engedem meg, hogy telepedjetek le, kiki, ahol helyet
talál. Te TlIPg ••• - és intett öccsének. Semmi más magyarázatra
nem volt sxükség, hogy a fiatalember odalépjen a slitétruhás férfi
mellé, aki nyugodtan, nyájas udvariassággal vizsgálta meg, olyan
fhryelmescll és elfogulatlanul, mintha csuk most látná először,
Intett nekí, hogy beszélhet.

-- Oexeellenciád volt szíves megeng-edni nekem az imént. hogy
megkérdezheescm ... mi módon került Velence szolgálatába!

A kérdés kétségtelenül ugyanaz volt. mint amit lagelőször
föltett. csak most másképpen hangzott el. A megkérdezett körül
hordozta hatalmas sötét arcának és sárgasrolyőjú oroszlánszemé
nek piltuntásat a leülőkön és az állvamaradók gyér csoportján.

Ha miudazokat, akik köröttern vannak, nem untatom - Ei

a szeme egy pillanatra éppen Desdemonán állt meg - szfvesen
mondom el - s leült ő is, mert kíséretének egyik tagja széket tolt
alája.

(Folylaljuk)
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~APLÓJEGYZETEK

Magány

Most hallgata.q kutak égboltja áltat
s az egyedüllét boldogsága mar.
Egy könnyű kő, egy lágyan rebbenő hang
gyógyíthatatlan gyűrü}wt kacar.
Magányom éber, mint a. dísznövényé,
mely asztalomról álmaimba vág.
Mértan és vers is, amint ezertetutnak
levelei, a zöld parábolák.

Anyámhoz utazom

A tófölöfti jégen [űst lopódzik,
a hóalatti földben búza nő.

Anyámhoz utazom ma. Boldog lesz majd,
ha átölel és arcon csókol Ő.

Ó, hányadik vonatom nékem ez már,
mely tőle s hozzá fut szorgalmasan!
Szaladj, repülj, te oilltimsear-nú mozdony,
hadd legyen hozzá pár boldog szavam!

Szeretem a havat

Szeretem a havat, mely benn az erdő

mohos tölgyfái közt a sebtiben
futó időt megfékezi s varázsát
meg nem ronthatja senkisem,
mert éberen vigyáz a tarka harkály
csendet törő esőrével át meg át
fürkészve sorra mind a változékony

.termetű fák szunnyadó táboráte ,

Tűz '.ramás



CHARLES DU BOS NAPLÚjABÚl
1928 március 20. Mielőtt ma bármi máshöz fognék, azt akarom,

hogy figyelmeztetésül s egyben hálaadásként is, naplóraban mag
maradjon e csodálatos reggel emléke. Altermann abbé említette,
hogy ha távollétében papra volna szükségem, arra kér, forduljak
a montrouge-i Szerit Péter templom egyik káplánjához, akit Is
mer. Ez néhány olyan szőt mondott, mely annyira meghatott, ho.!?'y
'gyökeresen kicrnelt a kényelmes közönvnek abból az állapotából,
amelyben, elég hitvány módon, elsáncoltam magam és min tegy
elrejtöztem, mióta csütörtökön' este fölszökött alázam; Elős'lör

azt mondta: "A keresztény számára talán az egyetlen menthe
tetlen vptpk a kicsinyhitűség . .. Gondolja meg, mi mindenen
ment át Szerit Ágoston, halála emlékünnenén mégis fehérben
rnondjuk a misét, a tisztaság jelképes színében ... Ne hacvia,
hogy hibái akár csak egyetlen napra is távoltartsák a bűnbánat

tól és ar. Oltáriszentségtől"; majd hozzátette: "Azt se felejtse el,
hogy a szentáldozás pillanatában Néri Szent Fiilöp rninden ál
dott reggel igy fohászkodott: Uram, ne engedd, hogy elárulja
lak". S ebben a pár szóban minden, de minden benne rejlett, amire
ma szűkségem volt. Az első moudat ahhoz a szenthez irányított,
akit valameunyi közt a le/dobban szeretek. (,1 itt, az én esetemben
nem elég, ha szentet mondok; azt kell mondanom, visszstvezetett
az emberhez is, akit mindíg is mindenkinél jobban ezeretterm ah
hoz, akit már hitetlenségem idején jobban kedveItem mindazoknál,
akiket akkor annyira istenítettem: egy Gioraionénúl, cgy K~at...+
nél, egy Bachnál is jobban; - s azon nyom han elmentem a Guil
Iaume Budé Túrsasáeba, hog-y elhozzam Pierre de Labriolle ki
tűnő Val101ntisok-fordításának második kdtetét, amely még nem
volt meg nekem. A másik moudat, Néri Szent Fülöpé, azzal ra
~adott meg, uhozyan a Kegyelem és a hűséc csodálatos kapcso
latáról tanúskodik. Úgy értem a dolgot - (és megtérésern, 1927
júnimm óta minden élményem megerősít ebben a nézetemben)
- hogy semmit, valóban semmi egyebet nem kívánnak tőlünk,
mint hűséget- hűséget, azaz hitet, hiszen a fides szó egyformán
jelenti mind a kettőt - hűsézet és önmagunk meg-adását a Ke
gyelem bennünk való munkáj ának, amely - (ps július óta ezt is
hányszor tapasztaltam l) - mindiv kész a működésre és mindig
.rnűkődik is, azzal az egyetlen föltétellel, hogy mí magunk ne
állítsunk elébe akadályt. Jóma!!am ott tartok - s ez hitem élmé
nyének egyik állandóan visszatérő eleme -- hogy döntő jelent..ö·
ség'Bt tulajdonítok en érzésnek, melvet oly nehéz folytonosan
életben tartani magunkban. hogy nyilvánvalóan maza is kezvelem:
az Isten emlékezetére gnndolotc. Olvasféle dolog ez, mint .Ioubert
számomra oly kedves moridásának ellentéte VR<?Y .Iordítotfia:
"Hová tartanak eszméink t Isten emlékezetébe". Hitünknek. rnint
központi tárg-yára, arra kell irányulnia, hogy Isten emlékezete
vegymjön míuden ténykedésünkbe. Mi sem nehezebb ennél, sőt

azt merném .mondani: maea Isten teszi ezt nehézzé nekünk, ab
ban a pillanatban és mértékben, arnikor és ahogyan betölt min
ket, mert ilyenkor az ujjongás, a boldogság s az öröm minteav
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önmagunkért érvényesülnek, mint meganuvi megszakítatlauul föl
lövellő szökőkút, és ilyenkor igen gyakran járunk, ha nem is kel
lős közepén, de mindenesetre határán a bűnös kívánkozás ama faj
tájának. amelyet Szent János valóban a dolog mélyére tapintva
minösítctt, amikor "az élet gőgjének" nevezte. Az ernbor régen
túl lehet a bűnös kívánkozások minden egyéb fajtájáil, de 'csak
annál könuvebben eshetik áldozatául ennek, nem csupán azért,
mert kevésbbé vértezi föl magát ellenében, hanem azért is, mer!
- lévén olykor igen nehéz, megkülönböztetni azt, ami a Szentlélek
ajándéka iból, s azt, ami ezeknek ellentétéből származik - ha a
biztos és mcllőzhetetlen keresztény elv szer-int nem alapozzuk
meg magunkat az alázatossúgbun, minden hiábavaló ...

1928 április 2. . .. A démon egyszerre van bennünk is, meg
kívülünk is; (a bensőségesség és kívülünk-valósúg e két jelleg
zetesség'ében l; egyidejííségük ben ügy napjain k számára döntő

probléma rejlik, mely egyaránt érinti az Isten és a démon fo
galmát: arra célzok, hog)' fi tiszta immanencia modern törekvése
- azaz törekvése valaminő bennünk levő éH csakis bennünk levő
istenre - akarva-nemakarva a személyes Isten kiküszöbölésóre ve
zet, R az immanentisták a transzcendens Isten léte ellen fölhozott
érveikben szemlátomást miudíz föltételezik, hogy a transzcenden
cia kizárja az immuneneiát -- holott valójában e két tulajdonság
nemcsak bog} kiegészíti egymást, hanem, ha mindegyiket végig
gondoliuk, el sem lehet egymás nélkül: mi volna uzyauís elY,y
trauszeendens Isten. ha nem volna semmiféle kapcsolata a lélek
kel, ha nem lenne jelen a lélekben kegyelmének Iátogatásaival I
másfelől meg egy pusztán csak immanens Isten nemcsak mint
személy válnék köddé, hanem végül úgy is, mint Isten, azaz végső

fokon II lélek, amely martát helyettesíti be Isten helyébe, előbb
utóbb szűkségkóppen odáig jut, hogy - habár nem is tudatosan
- önnönmarrút isteníti meg: akár a léleknek, akár a személynek.
akár a hatalomvágynak e megistenitése az a veszély, amely a
trarszcondens ellensúlyától megfosztott immanens szernlélettel
mindig együttjár; ez azonhan korunk egyik lényeges problémája,
s nem tudom, lesz-e eléz heh-em és időm rá. hogy foglalkezzam
vele könyvemben); a dómon g-yökeres. abszolút antonórniá.iú lény,
és Gidc iwen jól határozta meg, amikor azt mondta róla, hog:r
"vismmforditott tevékenységet" követel tőlünk. Egyéként a homo
duplex, a kettős ernber keresztény fogalma semmi egyebet nem
jelent,. mint a démonnak Í'l uz emberi egyénnek ezt a.z e'n'ütt
létezését, attól a pillanattól fog-va. hogy II démonnak sikerüls
rávennie minket a "visszaford ított tevékenységre", voltaképpen
máris nem lehet szó kettős, hanein csak _. (a démon által) -
irányított emberről .

1928 május 25 Mostani kelletlenségem tulajdonítható talán
annak a haugsúlvnak is. amelyet .a mai katolicizmus az értelem
re vet, annak a fontosságnak, amelyet a bölcseleti fegyverzetnek
tulajdonít: ró, iden, a tomizmus túltenvésének. Mindezt nemcsak
csodálom éR tisztelem, hanem Maritainben szeretem is; szeretem
benne elsősorban azért, mert ő teljességgel aláveti ama hitnek.
mely már itt a földön állandóan spiritualizálja, s mert olyan jól
illik szellemének pontos, aprólékos, ösztönösen középkorias bá-
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jához; -- IlZ én adottságaim azonban egészen mások, fl engem oda,
ahol vagyok. oly kevéssé az értelem és a filozófia vezetett, hogy
ba egyedul csak rájuk hagyatkozom, kétségkívül éppen az ellen
kező pólusra vezettek volna; s az én esetemben meddő dolog lenne
arra hivatkozni, hogy értelmemet és filozófiámat nem igazította
helyre a hit, mert ezzel mindössze egy circulus vitiosus taposó
malinába jutnánk. A valóságban - s ezt Jacques maga mondta
nekem egyik beszélgetésünk alkalmával - az ő számára az el
sődleges tényező a hit, s a tomizmus csak utána, a posleriori kö
vetkezett; s ráadásul - a legtalálóbb, s tekintve Szent Tamás
iránt való kultuszát, a leg'tiszteletereméltőbb lélektani megfigyelés
sel - Jacques hozzátette: bármily hasonlíthatatlan tanítónk a
teológiában Szent Tamás. ha egyszer meetértünk, mégsem az a
szent, aki megtérit , s nem ő az, aki valóban hathat a lélekre.
amennyiben nem a tiszta értelemről. hanem a megtérő lélekről

van szó. Egyébként ott, ahol én tartok, fontos, hogy ne csatol
junk a Credó-hoz filozófiát; a tomizmus lehet a katolicizmus filo
zófiája, de nem hittétel: fölösleges, oogy a hittételekhez kapcsol
juk. Ezzel szemben mindinkább érzem - s ez volt jóformán egyet
len mentőövem az elmúlt hat héten át - hogy lassankint föl kell
készülnöm Szent Ágostonról való ismereteim elmélyítésére, hog~'
egy napon írni tudjak róla; vele, bárhol nyissam föl, teljes össz
hangban üzem magam, és soha nem nyitom föl hiába: min
donütt II szellemnek azt a teljes távlatát találom meg benne,
amely elfeledteti velünk az értelemnek. mint megkülönböztetett ké
pességnek. fl mint a megkülönböztetés képességének még a léte
zését is. Egész Szent Ágoston benne van, mintezv fosrlalatban, a
Krlsztusröl s li házasságtörő asszonyról mondott felejthetetlen sza
vaiban: "Már nem állt eg'ymással szemben, csak egy nagy nyo
morúság és egy nagy irgalmasság".

192R mtÍjui> 30. • .• Tegnap reggel fél nyolc körül érkeztünk
Mettdonba Peter Wusttal: a sűrű, átható illat, melvet vasárnap
délután Versailles-ban kezdtem érezni, vég-igkísért minket a Mari
tainékhez vezető úton, s ahogy egy hársak szceélvezte fal mellett
elhaladtunk. mü1,' az eddiginél is erősebb és bődítóbb lett. J aeques,
'akit nem értesítettem jövetelemről, boldoznak és mcehatottnak
látszott; kis mao-ánkápolnájába vezetett minket, ott vártuk a mise
idejét. fl én közben elolvastam a napi evaneéliumot, János 10. fe
Jezetének első tizenegy versét. E~yik-másik mondata oly mélven
érintett Ei annyira egybehangzott egynéhány újabban, sőt éppen
abban a pillanatban ébredt gondolatommal, hogy megmutattam
öket Jacques-nak és Peter Wustnak, s ők osztoztak mezindultsá
gomban. Ott van mindenekelőtt Jézus bevezető mondata a farize
usokhoz: "Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy
be a juhok aklába. hanem máshonnan mászik be, az tolvaj és
rabló" -- némileg értelmezve a verset - anélkül. hogy ezzel meg
hamisttauám, vagy hogy megfosztanám korábbi. értelmeitől
úgy olvastam tegnap reggel, mint előlegezett utalást azokra, kik
ma többen vannak, mint bármikor, (8 nem tartoztam-e k"zójük
sokáig mag-am isT) - akik, hogy úgy mondiam, szalutálnak.
ezúttal azonban korántsem azért. hogy odébbáll ianak, hanem éppen
ellenkezőleg, hogy szinte betörjenek az svanzélíumba, a keresz
ténységbe. süt a katolicizmusba; akik szívesen lennének keresz-
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tények, sőt katolikusok is, azzal az egyetlen, de határozott fölté
tellel, hogy ne kelljen az oda vezető királyi úton menniük, hanem
"bemál's7.l\nak" és főképpen ne az ajtón kel1jen belépuiük. Te~nap
reggel vilásosabban megláttam, mint addig' valaha is, milyen
61lúlyos kisértes ez ma; külőnösen amikor tovább olvastam- "En
vagyok az ajtó. Aki énrajtam keresztül meg-y be, üdvözül; és be
és kjjál'hat é~> legelőt talál". Szavak, melyeknek pontos jelenté
.,ét nem tud.iuk egészen megmagyarázni, de érezzük szinte véghe-
tetlen s ob' költői mélységüket ; Jacques említette, hogy Szent
Tamás bizonyos fokig iolmácsolja és megvilágítja misatéríumukat,
amikor azt állítja: a "ki- és bejárás" azt a jővést-menést és csere
Iorgalmat jelenti, amely e földi életben megy végbe bennünk as
"isteni és emberi elem közt, és egyikből a másikba...:f~n azért jöt
'tem, hog:r pIdük legyen és minél több legyen". Ehhez nem kell
semmiféle magyarázat, hiszen napról-napra világosabban látjuk
igazságát. A szentmisét egy kármelita. Bruno atya mondta és
.Iacnuea ruinístrált neki; elég gyors, az Altermann abbéénál szem
tátoniást gyorsabb ütemben misézett, anélkül azonban, hogy ez az
összeszedettség' akár a legcsekélyebb kárára lett volna - annál
kevésbbé, mert J acsues maza a megtestesült összeszedettség, noha
-ő sem időzik el e feleletekkei; csaknem vidáman pergő ezertartás
volt: vidám, mert magától ment, és magától ment, nem mintha
kőzönyö.;; lett volna, hanem éppen ellenkezőleg-r mert annyira köz
ponti volt. Az áldozás pillanata felejthetetlen volt: Jacques só
gornője. ahogy a kezdődő elragadtatás öléből szinte felénk dobta
a tálcát, melvct röptében fogtunk el és adtunk tovább: ebben a
sorrendbeu térdeltünk: .Iacques. az anyósa. Peter Wust, én, a
fiatal André Harlaire, Roland Dalbiez ég Jacques sógornője; EI
ahogy fölkeltünk, mazábamerült, zárt, valóban átszellemült arcá
;val, szinte f'éuyességtől övezve a széles fehér főkötő alatt, melyet
uővéréhez hasonlóan ö is visel, Jacques nővére térdelt a helyünk
he, s mellotte - kevés meghatóbb látványban volt részern - a kis
-znlrrálólánv, aki kaput nyitott nekünk s aki, azt hiszem, egész
személyzetűk; így járul a szent asztalhoz minden reggel az egész
ház ...
. 1928 auousetus 2. Umm, ki elhalmovol keg-yelmeddel, tég-y me~
még valamit, Hiszen tudod, hocy mindig még valamit kérünk tő
led: EI adj nekem elég világ-osságot, eleget a Te világossáeodból,
bo~y megértsern. és ne fonákul. miért oly nehéz megvalósítanom
azt a bizonvos összhangot, amelyről naplórn oly gyakran beszél,
II rnonsieur-u tcai kápolna közt, avaz köztad, Uram, s az életbe
való visszatérés között, Mert kétségkívül jól tudom, hogy benned
kell maradnunk, mint ahogy Te is bennünk maradsz, és azt is
jól tudom. hogy mindez Iehetséeesnek, könnyűnek, majdnem be
teljesedettnek látszik a sajátosan szerzeteai életmódban, (már
amennyiben kivülről nézzük, Inert nem sZHbflcl e1fp,lejhml, ho<ry
annak Is mezvanak a maga rettenetes megpróbáltatásai és kísér
tései), {t ... sejtem, hogy ez talán mé-r nagyobb gylheiem, mint a
világ ölén, a profán életben maradni meg Benned. De akkor,
Uram, arnikor ott melletted vagyunk, talán jobb volna, ha nem
éreztetnéd ilyen nagy mártékben velünk, mily keveset azámttmin
den el?Yéb, mert hiszen ebben a minden egyébben kell, Tebenned
maradva. maradnunk - és mégis, mégis, ha nem 'érezteted ve-
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.fünk, vagy ba egy-egy reggel csak egy parányival is kevésbbé.
érezteted. Ó, akkor mintha elvesztenénk életerőnket; akkor nem
vagyunkképe~ek sem kilépni a világból, sem visszatérni a világ
ba; s én látom, mi a valódi megoldás. az, hogya kivonulás, me
lyet megengedsz. bogy Hozzád térjünk, legyen egyben az az erő

is, amellyel víssza tudunk térni a világba. Oly tisztán látom ezt,
hogy még mielőtt újra megtaláltalak volna, Uram, az átlelkesült
8éget -- a menekülésnek szükségszerűen velejáró mozzanatával
együtt -- úgy fogtam föl, mint az általános, mindenuapi, szerény
értelemben vett jobb élet ugródeszkáját - aminék mintáfa szá
momra akkor César Franck zenéjének átlelkesültsége volt; e w
néé, amelyet egyenesen a bátorság muzaiká.iának neveztem. Uram,
add, hogy ledöl iön végre az a vízválasztó, amelyet még mindig ott
érzek Benned való életem és létem többi része közt; add, hogy (a.
szó zenei értelmében) mintegy egymásban játsszanak; add, hogy
annál valóságosabban maradjak Benned, minél jobhan eleget te··
szek egész nap arámháruló f'öladatoknak ; add végül, ho{.::y mind
ast, ami szaggatott, elaprózott. különnemű, lényegtelen, ne csak el
viseljem, hanem le is tör'lesszem, s így mindez részesedjék kissé

. abban az értékben és érdemben, amelyről tegnapi naplómban 3
testi szenvedés kapcsán beszéltem. Megfogtál engem, Uram, a tiéd
vagyok, de add, hogy amíg- a földrjn élek, ne essem többé abba a
kfsértésbe, bogy arra kérjelek: úgy ragadj meg engem, ahogyan
kétségbeesett fáradtsága teljéhen Illés próféta kért, hogy meg
ragadd, mikor így kiáltott: "Végy el engem, Uram, mert nem va
gyok jobb atyármnál l" Ó Uram, tudod, ho~á ez nem g-őg részem
ről; hanem e,IO'szerű tűrelmettenséz önmagammal szemben; tudod,
hogy csak ezt akarom: annyit érni, amennyit énemnek aza leg
jobb része ér, amit Te rejtettél belém, fölérni ahhoz, ami (a szó
emberi értelmében) nem én vagyok, mert hiszen te ojtottad azt
belém, bog')' bennem lakozhassál. Add, Uram, hovy soha ne feled
kezzem el jelenlétcdről, s hog-y bánatnak és bálaadásnak az 8z
egybeomló bulláma, melyet kegyesen végigárasztasz bensőrnőn,

ne esak az d víz leg-yen számomra. amely megtisztit, hanem egy·
úttal az is, .amely táplál és lehetövé teszi, hog-y hűségben meg
maradjunk. EE> bocsásd meg, Uram, ennek az áradásnak az igényét
bennem, s a megértés, a dolgokban való tisztánlátás igényét is; bo
csásd meg annyiban, amennyiben bármi hiánya rejlenék bennük
annak a bizalomnak, amellyel egyedül csak a te vezetésedre ha
gyatkozullk. Azt akarod, hogy minden egyes ember a maga egyé
niségében _. mindanriyian, szegény földi lények - a tiéd Iegyen,
a mag-a külön (s a szónak egyáltalán nem modern értelmében)
eredeti lelkével, amelyet te adtál neki; azt akarod, hogy saját
maga legyen, de Érted, és megbocsátod nekünk, amit a te Claude-
lod oly találóan nevez "elmondhatatlan személyes képtelenségünk
nek". Uram, tudod, hogy képtelen vagyok, de szeretlek és szol
gálni akarlak: adj nekem ha csak egy parányit is a te VilágOl:r
ságodból ; vagy inkább mit sem adva belőle, alkalmazz engem
Te magad ate .szolzálatodra, azon a módon, ahogyan a legked
vesebb Neked, hogy szelgáljalak.

1939 iebruár- 12. (Utolsó naplá.) Kedden, február 8-án délután



négytől öt óru huszonháromig, a cabban, melv mindhármunkat La
Pazba vitt, egészen addig a pillanatig, amikor el kellett válnom
Zézette-től és Primerose-tól," hogy fölszálljak a washingtoni vonat
ra, oly telt és sokrétű, oly sűrű, de fájdalmas órát éltem át, hogy
több mint nehéz, szinte lehetetlen elősorolnom és kifejeznem mind
azt, ami bennem végbement. Mégis meg kell itt próbálnom, mert
ez az óra egészen különlegeson jelentős marad a szemernben.

Míg a fakó és tompuvilágítású délutánban újra áthaladtunk
a tájon, melyet Primerose most látott először, megjegyezve-egé
szen a komikumíg egyhangú csunyasázát - ama squalidbó: szár-
mazó esunvaságot, melyet Edith Wharton annyiszor éreztetett
meg az amerikai kisvárosokban és Kültelkeikben, - egyre Zézette
en és Primerose-on nyugtattam tekintetemet s éreztem, ho.gy
bármunk kölcsönös szeretete az egyetlen valóhan IM",,;; dolog
számomra li világon; és hogy életünk új föltételei a feljéig emel
ték és kibontakoztatták lényezét. A húesú pillanatában azzal az
érzéssel öleltem át őket, amelyet jól fest már nem tudom melyik
regény: "Összeölelkeztek, mint egy hajótörésben". A hajótöröttség
élménye gyakran fogott el életem döntő pillanataiban: először
1925 decemberéhen, amikor Hardv-tanulmánvom végslí következ
tetését diktáltam. u ••• Annak, hogy nem szeretjiik az életet. nincs
más. következménye, mint hogy ('f'ak annál johban szerotjük az
embereket, s éppen azért szeretiük őket, mert h07.7:1nk hasonló
an nekik is az a sorsuk, hpgy éljenek"... -- avtán átjárt, fölholy··
gatott, mint elIT ellenállhatatlan. mélyből fi)lhömpölygő hullám,
nem egészen két hónappal meg'térésern előtt, 1927 június 5-ének
reggelén a Monsieur utcában a bencés apácálc kápolnájában:' ,.Oly
erős bennern ekkor ez az érzés, hogy a tekintetben, amelyet au;
ernberekre vetek, van valami résztvevő gyöngédség sor-sunk közös
sége miatt, Úgy nézem magunkat. mint utasokat: Ó, milven ivaza
van Pasealnak, amikor azt mondja: eml hajó utasa;i 'lJal/yunkl 
S az érzésben, melyet mavamban ésalelek. A'rY hajótörós és valami
dinsőség élménye k"veredik." A valószínűtlenül kicsi la pazi ál
Iomáson, míg a zászló föllendült, hogy megállítsa a gyorsvonatot,
eg-yetlen RZÓ volt, amely mezfelelt e<rész valóm állanotúnak. ez ft
8Zft: eszeveszett; s irántuk, kettejük iránt való szeretetem is esze
veszett ezeretet volt.

Fülkémben egyedül maradva nyomban ennek a szónak II tar
talmán kezdtem tűnődni, éR tüstént meeértettem. Szeretetwmet ar,
teszi eszeveszetté, hogy testi állanotom következtóben képtelen va..
zvok közölni velük akárcsak valódi mártékét é>; mélvséeét meg
közelít.ő módon is ezt a szerptet"f" Pénteken. IQ-pu reggel, mi 11

tán befejeztem s Dumbarton Colleg-e-ben Edith Wh arfon r-ól s7,"'ló
rögtönzött előadásomat. látva, menuyire szerrvedek, Roso E1i"'abeth
nővér megkérdezte, hogy vagyok, s én azt feleJtem: "Azt hiszem,
k..dves nővér, a" én hivatásom a testi szenvedes". Ma re!?,g"Al. mi
előtt a naplót diktátní kezdtem, egy kisRé mélvebhen beleláttarn
ebhe az örök kérdésbe: túl az enoesztelé«, a jó1)átéfe[, sM a köl,
csönösség értékein - kérdeztem marramhan - IRten vajjon nem
azért bocsátja rám betegségem kiújulásának ezeket II szakaszait,

.• Zéz ette a felesége, Primerose a lánya.



hogy kárpótlást vegyen a vallási langyosság, ernyedtség, sőt kö
-zőny állapotaiért, s hogy amikor minden egyéb aktus elmarad,
legalább a testem legyen továbbra is ,.aktus". Azt hiszem, így áll
a dolog; de míndez, sajnos! mit Rem változtat. immár nem az Is
ten, Iranem az ernberek iránt való szeroteten, és napról napra
határozottabban észlelem : olyannak születtem, hogy sem az Isten
szeretete, sem az embereké - (mellyel kapcsolatban egyébként
sosem fogadtam el azt a nézetet, hogy nélkülözhet bizonyos saj~
tosan emberi jellegű érzelmeket) - nem tudna kielévíteni, ha testi
állapotom nem engedi meg. hogy tanúságot szolg áltassak szerete
temről a két embernek, aki iránt érzem, - tanúskodjam felőle
úgy, hog'Y képes legyek teljes kapcsolatban lenni velük. Úgy lá
tom, életem minden egyéb hajótörését valóban elforradtnm most s
elfogadtam az engesztelés, a jóvátétel és a reverzibilitás hármas
vallási síkján; ezt az egyet azonban nem tudnám és nem is aka

-rom elfogadni. Változatlanul az maradtam, aki meetérése más-
napján azt mondta: "Azon a napon, amikor Rikel'ül hidat vr-r-nem
II Browning házaspár emberi szerelme és a Mnnsieur utca kápol
nája közt, az én problémám megoldódott". A Monsieur utca ká
polnája, sajnos! ma már csak a mult ama kapuinak egyike. me
lyekről Proust találóan írja, hogy ha egyszer bezárultak, soha
.tőbbé nem nyílnak meg számunkra; s ami engem illet. nagyon is
fájdalmasan tudom, mit jelentett nekem a mult nyáron. hogy
többé nem találtam nyitva ezt a? ajtót. De hogy egy számomra
egyre kedvesebb kifejezést használjak: a Monsieur utca kápolna
,iának szimbolikus értéke sértetlen maradt. és az én egész prob
lémám is változatlan.

Az emberi szeretet: - ha nem térek meg, ha Istenben való
.bit nélkül halok meg, mindez .mit sem változtatott volna azon ft
4egyőzhetetlen érzésemen, hogy létében semmi nem teljesebb és
igazoJtabb már itt a földön, mint az emberi szeretet: s ma, tizen
~gy évi hit és vallásos élet után is. az én szememben az pmberi
szaretet evilági dolog, idevaló, még rnielőtt az örökkévalósázba
lépnénk. S hogy ez számomra íg~' van, az annál természetesebb,
-mert tökéletes képzelethiányom miatt még ha akarnám se tud
nám, ahogyan egyik-másik: emberi szerétetnek sikerül. rnintezy
előlegeznem az örökkévalóságot. Halálom óráján a szó szoros
értelmében semmi vig-asztalást nem nyujtana nekem. aki azt
mondaná: amit nem adtam meg Zézette-nek és Primerose-nak itt
II fi)'dön, pótolhatom odaát az örökkévalóságban.

Ez a legfontosabb problémám; de van egy másik: is, amelyen
tegnap, Notre Dame eg-yetemi előadásom előtt srondolkoatam, Az
emberi szerétet után a földi rendben a legnasryobb doloz a terem
tés. s ez két mezben jelenik meg előttünk: rpf<7.Ínt mint Isten köz
vetlen teremtése. mint az általa teremtett világ szépséze. rPHzint
lsten közvetett teremtése, az, amelyről a Liierrüure and the Soul
'ban azt írtam. "Isten szabadon áteri-eedi az ernber szabad teremtő
géniuszának". Nos. a teremtés e kettős médját illetőleg ClaudeIon

. kívül soha eg-yetlen katolikus sem elégített ki. Claudel viszont
nemcsak kielégít, hanem teljesen be is tölt. Azzal kapesolatban,
amit li maca "a téremtés roppant oktávjának" nevez, a dolog ön
ként értetődik: errész drámai és lírai. prózai és verses műve nem
más, mint szakadatlan himnusz az' isteni teremtés dicséretére. De
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van itt más is. s ez talán még ritkább: ott van Paul Claudelnak
Paul Claudelról tartott angliai konferenciája 1925 szeptemberé
ből. melynek szövegét Rambaud barátom szivességéből ismerem
8 melyet aztán Madge Versaillesben lemásolt; legfontosabb rése
letét hadd idézzem:

"Valláses szempontból míndíg elhangzik egy ellenvetés az emberi szen
vedé'yek «zmpadi ábrázolása ellen. Sl:Z oly szígorú, hogyelhallgattatta
Racn.e-t. Bossuet nagy lendülettel íejtet.e ki Caitaro atyához ín.ézett le
veleben. Lényege ebben a rnondatban ícgtalható ö.sze: Az emberi természet
oly gyönge és a szenvedelyek olyan n.ér.ékben hatnak rá, hogy szmpads
vagy könyvbeli ábrázolásukat nem lehet javaJJni. Azt hiszem, jól meg le
het felelní erre a janzenízrnussal áttta.ott érvelésre, amely egyébként egy
álalán nem ríasz.ott el olyan hiteles keresztényeket, sőt papoka., rnint
Calderon vagy Lope de Vega. Véleményern szerínt az emberi Ueknek
egye1Jen részét sem szabad ilyen interdiktummal suj.ani és, hogy úgy
mondjam kíközösttení, kivéve benső Virágunk ama trópusi táj art, ahol a
teljes lényünket alkotó impulzusok és motívumok még vad ösztön-állapot
ban megszületnek, Nincs az emberi léleknek vidéke. amely ne kínálkoz.
nék arra, hegy kikutassuk (S evangulízáljuk, '8 ne érdemelné meg a tar
nulmányozá t és a figyelmet, na csak egy élmény rajzának erejéig is. Az
ember számára a szenvedélyek nerner ak tévedés forrásai, szolgaság és
büntetés. hanem - Arisztotelesz kifejezésével -- a megtisztulás és gyó~'

gyúlás eszközei is. Végezetül: soha sehol a szenvedélyt a Kereszttől ~

választani nem szabad. A szenvedélyből rníndíg hiányzik valami, ha nem
vegyül belé fájdalom, ha nincs keresztje. melye, átölelhet. Másfelől hiányzik
valami a Keresztnek (S a Megfe.zi.e.tnek is. ha nem szerepel a képen;
ahol örökre polgárjogot nyert, ez a mezrtelen vállú és kibontott hajú Mag
dolna. Krisz.us és Magdo.lna örökre elválaszthatatlanok, A pogány szépség
a kereszt lábánál teljesedett be; ez az a hely, amely kezde.től fogva fönn
tartatott számára és soha el nem vétetik tőle .

Nincs ennél cáfolhatatlanabb és nagyszerűbb igazolása mind It
pogány szépségnek, Ihind annak a teremtésnek, melyet Isten sza--
badon átenged az ember szabad teremtő géniuszának; s ezzel a
szőveggel szembesítve ugyan mit számítanak azok az "excommuni
kációk", melyeket időnkint Claudel kihirdet, s melyek egyébként
sosem határtalan géniuszából fakadnak, hanem - egy régi fogal
mazás szerint - azokból a pillanatokból, amikor 'Claudel, az em
ber összetéveszti vérmérsékletének robbanásait a Szentlélek aján
dékaival. Igen, Claudel géniusza határtalan; sosem éreztem ezt
jobhan, mint az idén, amikor a Várost, az Angya i üdvözletet és
3 Selyemc:ipöt olvasom és magyarázom tanítványaimnak a Notre
Dame egyetemen és a Sairit Mary kollégiumban. 1923-ban, Pascal
születésének háromszázadik évfordulóján írtam: "Shakespeare-re
a legmagasabb emberi felelet, amit Franciaország adhat, Pascal".
Tavaly azonban, itteni előadásaimban.érinthettem. és elég nyersen
érintettem Pascal emberi határait. Ha igaz is, hogy a Gondolatok
egyik-másik helyén Pascal ismerte a shakespearei hangot észen
gést: elsősorban és talán egyedül csak a Hamlet Shakespeare
jéről beszélhetünk. Ma azt hiszem, az idézett mondatban, a Pasealé
helyébe, Claudel nevét helyettesíteném be. A mult fplév végén
dolgozatot írattam tanítványaimmal Shakespeare és Claudel vi·
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Iitlonyárólj kitűnően oldották meg a föladatot, s munkájuk átné
zése arra a következtetésre vezetett, hogy a két lángelme közti
lényeges különbség megfelel annak a finom, de valóságos különb
ségnek, ami az embernek egyénileg, és az emberi természetnek dl
falában való megragadása közt van - s ez egybehangzik azzal a
kűlőnbséggel, amit Constant-könyvem bevezetőjében állítottam föl
egyén és teremtmény közt. Shakespeare úgy fogadja el az embert.
mint adottai, Claudel mindig úgy látja, mint teremtettei.

Van azonban e problémának még egy arca s ez különösképpen
, foglalkoztat, amióta Washing-tonban vagyok. A már idézett elő

- adásnak egy korábbi helyén mondja Claudel: "Vallás és zene,
....allás és' képzőművészetek kőzt, s itt nemcsak a prjmitívekről be
szélek, hanem egy Michelangelo, sőt egy 'I'intoretto, egy Rubens,
egy'Tizián művészetéről is, az egyetértés sosem szünt meg". Nos,
Washingtonban, szombaton, ll-én reggel, ahogy Edith Eustis-szel
megérkeztünk villásreggelire David és Margye Finleyékhez, a sza
Ion asztalán egy új könyvet találtam Giorgionéról ; s este aztán
David és Margye igazán kedvesen elhozták és ffilajánlották ne
kem a mű egy példányát. Másnap, szobámban Edithnél, próbál
gatva becsapni kissé a testi fájdalmat, hosszasan elnéztem az
Alvó Y énúsz képét, mely harmincöt éve ott áll szinte az életem
.szivében. E'~yetértés: - van kép, melyre ez a szó jobban illenék
8 megfelelőbb volna' -- ez a test, mely oly tiszta és oly telt, akár
ellY paestumi templom-oszlop, s mely - Victor Hugo verseíme
szerint - egészen A nő leölteménye, ez az álomnak átadott s álmo
dozó, békés és betelt ~örög fő! Giorgione géniuszán, és még in
kább ezen, mint a Keatséri tűnődve, átadva mag-amat az Alvó
Vénusz alakjából áradó édes megg-yőző erőnek, kezdtem ráeszmélni
arra, hogy a géniusz titka mögött - és hogy erről számotadjunk
magunknak - nem kevesebb rejlik, mint magának az Istennek a
misztériuma. Igen, az ilyen miívekben "a pog-ány szépség- betel
jesedett", s ebben a beteljesedésben ível föl a híd Isten kőzt s ama
teremtés közt, melyet szabadon átenged az ember teremtő géni
uszának.

Uram, add meg testemnek a lehetőséget, hogy szivem tanus
kodhassék teljes szerétetemről anta két lénynek, kiket nekem ad
tál; és adj neki még evy egészen kevés erőt ahhoz, hogy ün
ll·epelhessem még itt a földön a nagy emberi alkotásokat.



LELTÁR
Lr t a Fekete István

Valaki feltűnt a domboldalon, lassan emelkedve, mintha a
földből nőne ki és megállt a kelő nap glóriájában. Hajnal volt
még, hűvös, majdnem hideg s a lapályokpárája alatt, pókhálón
és fűszálon, levélen és vírágszirmon szikrázni kezdett a hannat
millió csillaga.

A "Vándor csak állt.
Széttörűlte deres bajuszát, aztán felnézett a levegőbe,abol

vadlihák ut aztak s a vozéraúnár mély hangon hátraszélt valamit
a csapatnak, mire a libák örvendező zajongásba csaptak. A me
rev ék meg if> lazult egy pillanatra, mert a vándor kedves öre
gesen fiiJfeJé intett, aztán a távoli, zöld vetések felé. A rend erre
helyreállt i>f, szinte hallani lehetett a szárnyak suhogását.

A vándor is elindult, amerre bokrosodott a rét és amerre
túl fl. bokrokon némán, figyeJően áHt az erdő. Örege8_en ment a
vándor, de nem fáradtan. Szemében csendes vidámság volt s ha
ránézett egy-egy galagonya bokorra, peregai kezdtek a levelek.

- Eg'Y ember - kiáltott egy kis idei cinke - Egy ember,
akitől nem félek! Furcsa...

Az in'cltClllber' megsimorratta a cinke buksi fejét.
-- K.Q·él sokat és vigyázz akarvalyra ...
-- Igell _. pislogott a kis cinke, de mire meggondolta volna

it dolrrot, a vándor már az erdő alatt állt. Szeme megsimogatta
az ezüsttörzsű bükköket, a rücskös tölgyeket, a hamvas gyertyá
nokat: a fák megremegtek és millió színes szállongó levél indult
el a föld f'elé.

_. Köszöntünk vándor - suhogtak a levelek.
Ar. (ire'!" fBIemelte' a kezét.
- Aludjatok ...
Ekkor eg-y róka surrant ki a ho,krok alól és lefeküdt a ván

dor avas, nagy csizmái elé. Lefeküdt, de szeme - két okos, ra
vasz szem - az öreg- arcára nézett.

- 'l'e~ _. nézett rá az ember.
-.A fia vagyok a tavalyinak. aki nincs, de mindent tudok;

tudom a ...
- Várj! A lábad sáros, a hasad vizes ...
A róka felült s mivel nem tudott azonnal felelni, vakaródzni

kezdett.
- És ne hazudj, mert számba veszünk mindent. Apád is meg

próbált mindig becsapni ...
A róka csak nézte a vándor mosolygó arcát, de ezután Iesű

wtte a szcmét.
- A gólya úgyis beteg ...
- Láfiam, de nem adhatom neked, mert nem az enyém; a

Nyár madara. Vedd leltárba. Mi van még maradék'
- Pár fecske, egy-két ürge se tartja magát az időhöz és

Hgy hörcRög- nyomait is láttam.
- Az ürgék s a hörcsög a tied, ha meg tudod fogni őket ...
A róka lemondóan legyint.ett a farkával Fl az öreg mosolygott,
_. De a gólyát ne bántsd, meg-g-yógyulhat. ...
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- Nem..Az Ember ártott neki ... apámat is ..• a nagy Bakot
is. " a nyulakból alig maradt ... fácán kevés, az ember... .

A vándor leintette a kis rókát.
- Az ember nem tartozik rád.
Ezekután avult noteszt vett elő, amely piros vadkörte levélb«

TOlt kötve és öregesen megnválazta ceruzáját.
- Halljuk, de pontosan! Kezd a mezők felől.
-- A réten van egy csapat fogoly, az erdőszéli gazosban pár

fácádyúk. Az embernek csak II kakasok kellettek, mert .nagyo],
és széJl~k .. ;

- Szamár vag~·.

A róká megnyalta a szája szélét.
-. '" A cinkék megvannak m indenütt, a fekete rigók Is, II

harkályok is. A mókusok megfogyatkoztak, mert az öreg tölgy
fába egy nyuszt érkezett... ámbár vadkörtét is eszik, nemcsak
mókust. Nem is értem ...

- A -Iényeget - mondta szigorúan a vándor -, a mese nem
érdekel. Szó val egy nyuszt .•.

- A varjak is megvannak, a esókák is három nagy csapat
ban, dl' ld tucná számon tartani őkeU Össze-vissza mászkálnak ...

_ .." Azután?
- A szarvasokból két bika hiányzik, a két legszebb, az }1::m~

ber ...
- Ö:>.ek'l
-- Megvannnk. A nag-y Bakot ...
_. Már n.ondtad. Hány gida van'
-- E -- egy ...
- Egy'
_. Eg:r, ue nagyon szép, fejlett őzike ...
-- F';s hány volt, amelyek nem lettek szép és fejlett őzikék!
A róka jltovállott, aztán felemelte hegyet> orrát, de szeme

ide-oda ur-rált.
- Sötét volt a barlangban, egészen kicsik voltunk, apám igen

szerette a <'Falvd.hít ...
- t::s az özikék húsát ...
Hűvö,,; ",zeJlö borzongott végig az erdőszélen s a magasban

varfak i;rvén)'lettek.
.:.- Volt P!!ér elég, de ezeknek őzhús kellett. Kár. Kár ..•
_. Hallod I Fia vagoy a tavalvlnak, aki nincs, mert elhízott.

és ostoba Iptt. Ti hányan vall'ytok'
- Megvagyunk, az öreg kivételével, az anyánk és kilenc test

vér ...
- Lám-Jám ...
_. A két öreg vadmacska is mezvan, meg két kölyök. A bor

zok is megvannak, ámbár megették a császármadarak tojásait
és oo.

-- Vfl" még v alnmi I
- Igen. Az Ember sok fát kivág-ott. meg sok bokrnt ...
A vándor becsukta a fosxlott notes-t, a ceruzát mellé ie tűzte,

közber' Iolvton a rólrát nézte. A kis róka erősen pislogott. Aztán
idegese- feJknpl II fejét:

_. }~rnherpk ji)nnek.
- Tedd a lábad a csizmámra.



A kis róka abban a pillanatban eltünt s ,a 'két ember ott
ment el mollettük beszélgetve: . .

-- A kopár domboldalakat mind beerdősítjük, s a vízmosásokat
is, mind ... a rétaliat is, a patak környékét is .. :

A láthatatlan kis róka megremegstt, mert most megértette
/lZ emberek beszédét. Amikor eltüntek, levette lábát az öreg
csizmákról. .

- Lesz erdő, lesz sok erdő, vízmosásbau is, szakadékban is.
- Az ernl-er vet, mert aratni akar. de ti~ 'I'i sokan vacvtok.

Hat tentvéredet kihúzom a leltárból , .. és beírom más erdőkbe.
ahol ll. hegyek látszanak.

- Értem.
És lehajtc tta fejét fi kis róka, mintha búsulna, Sokáig im így

M köriilötte suhogva szálltak a levelek.
- Ravasz ... ravasz, .. kinek komédíázol'í - susogták.
A róka felkapta a fejét, de nem állt már előtte senki. Csak

távolabb susogott az avar, mintha valaki távolodott volna. Az er
dőn átaranvlott az őszi napfény. a patakparton a gólya kinyuj
totta sérült szárnyát és úgy érezte: gyógyul.

A kis róka körülnézett és vakaródzni kezdett, de nem tudta.
bolhák bántjúk, vagy csak a téli SZŐ}' ni),

- Mindegy - gondolta vidáman -- szerenesére anyulakat
nem firtaHa. Hiába no! Vénül már 87. öreg November,

ÉNEKEK ÉNEKE

Jöjj immár, jegyesem, jövel értem a szérükön átal!
Most a sikon. keserű tüzek égnek, enyészetes ősz jár.
Künn fl mczőkün ilyenkor a s'Íp szava sírva halódik,
nyál'sirató, lila, rozsda a lomb, a hegyoldala vérző.
Roskad a tőke, tömött a gerezd, pirosodva mosolyg6,
S már öre(Jcbb italul· sanyarú leve csorran a hord6n.
Jőjj hát, jőjj, seereteti, e halk, zizegőszavú őszön!
Lassu halálra hajolt im a kert, csupa könny. csupa harmat.
Jőjj hozzám el a gyertyavilágu, vigasztalan őszön,

Jőjj mihumar, hisz a lelkem igen ezeret, áhítom orcád
És szemcíti fükörét, amiben szelid ég szine játszik.
Halljam (I hangodat újr(l, vigassz·al itasson az ajkad!
lJfi'rrhabn!lúrnál illatozóbb, aloé-keneteknél
S ó· szűretű bornál, amikor szólasz, szavad édesb',
Hozzad elé ama kincses' igét is, az úiat, az ót mind,
Mely örök é'l-'ckig él, ha elomlik az ég is, a föld is.
Tél közelít ezután, fagyos újja letördeli r6zsánk
És fl vizek iükörére lehellqet ezüsttel, arannyal.
Éj közelll ezután, sűrű csend sikeiit, sulyos ólorn:
Már a homok lepereg, hamar eiszűri nappali 6rám. .
Jőjj! Ne .%kri késs, én jegyesem, s a meleatiizű lámpást
Seiisad olajjal, a fénykarikákat a bronsiiiii csé szén.
Mert lobogással erős e világ, a vihar ki nem oltja,
Bár ha tűz omlik alá, s ha ítélnek aromuszaou. kürtök.

Kárpát y Csilla
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelios Vid

A Genezáret tavának északnyugati
peremén, közel Kafarnaumhoz nagy
tömeg gy ült ös ze, hogy meghall
gassa jézus tanítását. jézus, nyil
ván hogya tolongás elől menekül
jön. egy hajócskába szállott. s mí
után leült a sokasággal szemben,
amely a parton állott, példabeszédet
mondott a magvetőről. Szavart ek
ként örökitette meg Má1é:

..Egy földmiívelő kiméne vetni. ÉS
amint vetett, némely szemek az út
félre esének. s jövének az égi ma
darak. fölevék azokat. Mások meg
köves helyekre esének, hol nem volt
sok földjük. és hamar kike'ének, mert
nem voltak mélyen a földben. De a
forró napon megcsapván azokat a
hőség, rrunthogy nem vala gyöke
rük elszáradtak. Mások tsrnct tö
visek közé esének. és fölnövén a
tövisek. elfojták azokat. Mások pe
dig jó földbe hullának és terrné a
hoztak. egyik százszorosat. másik
hatvanszoro-at, rnásík narrntncszoro
sat. Akinek fmct vannak a hallásra,
hallja meg." Más fordítás szerlnt:
"Melyik százat, melyík hatvanat. me
lyik harmincat egy után."

Egyik legismertebb példabeszéde
ez jézu nak. Az értelme is világos
nak látszik: az isteni igéket nem
egyenlőképen fogadják be és szívle
lik meg az emberek. s igy a belőlük

fakadó áldá, is egyénenként külön
böztk. E sorok írójának, de aligha
nem az olvasónak sem jutott tehát
eszébe. hogy a példabeszédben sze
replő három számnak különösebb je
lentőséget tulaidonítson, Annál ér ..
dékesebbnek találhatjuk. hogya harí
egyetem egyik tanára, A n t o n i o
Q u a c q u a r e Ili egész könyvet
tudott összeállítani azokról a magya
rázatokról. amelyeke: az elmult sdök
hittudósai fiízték köréjük. A könyv
címe: "A keresztény élet hármas
gyümölc-e: 100, 60 és 30." S mínt
az Os'servatore Romano
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megállapítja a könyvről szóló V. F.
jelzésű teljedelmés í.mertetéséhen,
már a eimnek ez a sajátságos meg
fogalmazása szerencsé.en utal arra.
hogy a szerzö a számok sokszor já
tékos értelmezésén keresztül volta:
képen azt a kérdést Vizsgálja, hogy
rntként alakult a földöntúlr jutalom
ról a keresztény társadalom felfo
gása.

Legtöbbet az egyházatyák korá
ban foglalkeztak a három számmal
- fej'! kí .Quacquarelli -, ami ter
mészete, is, rnert ez volt az .az idö
szak. amikor az allegória kimagasló
helyet foglalt el a szent szövegek
magyarázásában. Előtérbe került az
a nézet, hogy rntután a kereszténv
'hit:et és egyháza t a vértanúk teré
bélycsuették ki, az isteni igék ná
luk bizonyultak a legtermékenyeb
beknek. következésképen őket illeti
a s-ázszoros iutalorn is Észszerűnek

látszott később, amikor már elmultak
az üldözések, hogy a HÜZe&9,:,g lép
jen a vértanúság örökébe. A szüzes
ség ugyanis, mínt elszakadás a test
kivánság:'! ól, hasonló a vértanúság.
hoz, amely lemondás a tes.í élet
ről. A szűz Istenhez és nem a test
hez köti lelkét s ennyiben megismét
li a véranú áldozatát. Az igére hall
gatóknak harmadik csoportja az
özvegyeké . és a házasoké, akik
csak kisebb érdemekre hivatkozhat
nak.

A vértanú mindvégtg az el-ö ma
radt a keresztény társadalom érté
kelésében, még azután LS, hogy csak
elvetve akadhattak mártirok. Éppen
az alkalom ritkasága miatt azonban
a három szám értelmezésén él né
melyek rnrnt ,.versenyen k.vülieket"
rnellözhetőknek vélt ék a vértanúkat.
Végül is két értelmezés tett szert
népszerűségre Az egvik szerínt 100
a vértanúk. 60 a szüzek és 30 a
többi keresztények jutalma. A másik
értelmezés már külön csoporttá



nyilvánítja az özvegyeket és a [u
talmazás mértékét ekként állapitja
meg: 100 a szüzeké, 60 az özvegye
ké és 30 a többteké. Az első értel
mezés abban a korszakban általános,
amely Szent Cipriánnal kezdöjik és
Szent jeromossal végződik. A máso
dík értelmezés a középkornak ab
ban a szakaszában divík, amely
Aquinói Szent Tamásíg terjed.

A könyv szerzője már SZEnt Ta
mástól számí.ja a rnodern értelmezés
szakaszát. Nevesebb magyarázók
ebből az ídöből: Certosaí Dénes,
Erasmus, )ansen, az exegéta, Kál
vin és Cornelius a Lapide. Ez a mo
dern ér.elmezés arra a szárnmtztt
kátóI mentes, természetes felíogásra
tér vissza, amely a kereszténység
kezdetén uralkodott, abban az ídő

ben, amely az evangelistáklól Irene
usig tartott Lényege ennek, hogy
Jézus a három számmal rnínden kü
lőnösebb szándék nélkül egyszerűen

csak az isteni igék termékenységét
és áldásos voltát kívánta érzékeltetni,
Kimutatja azonban Quacquarellí,
hogy ez a természetes magyavávat
sohasem ment teljesen feledésbe,
mert a későbbi korokban is voltak

.mtndig 'hirdetői, igy a többi között
Szent Agoston és Nagy Szerit Ger

.gely, sőt idevehetjük Tertulljanust is,
aki a természetes rnagyaráza.ot álta
lános 'elvnek vaüotta az összes pél
dabeszé.dek értelmezésénél.

•
Köztudornású, hogy a nem-fizikus

számára csupa rejtvény mindaz,
.arnít egy újabban készült fizikai
könyvben vagy értekezésben olva
sunk. Sajnálatosabb azonban, hogy
még a művelt közönségnek szánt
írásokat is csak azok érthetik meg,
akik már előzetesen szerzett, meg
lehetősen komoly szakismeretekkel
rendelkeznek. Hova-tovább eljutunk
oda, hogy még az ilyen népszerűsí

tő irások is csak akkor érhetik el
igazában a céljukat, ha a publiká
lás előtt egy második népszerű .i-

. tésen mennek át, a fogalmakat is

tisztázó olyan átdolgozáson, ame
Iyet jobb, ha nem az eredeti szer
ző, maga a szaktudós végez. Ebben
a régi felfogásomban erősített meg
Ge r n o t E d e r tanulmánya ls,
amelyet a W o r t u n d W a h r~

h e i t tett közzé. Pedig a dolgozat,
amely az atomfizika jelenlegi mérle
gét vonja meg, bizvást megérdemli
a legszélesebb körök ftgyelrnét.

Eder maga is látja a nehézsége
ket s míndjárt a bevezetőben felve;.
ti a kérdést: rniért van az, hogy
a mai fizika eredményeinek megér
tése olyan maga; követelményeket
támaszt a laikusok gondolkodást ké
pességével szemben? S erdemben
ezt feleli rá: azért, mert a vizsgált
jelenségek rnind kívülesnek a lát
hatóság határain és csak "szükség~
beállítások' segítségével nyerhetnek
némi szernléletességet. A klasszikus
fizikának. amin az 1900 előtti flZi~

kát értjük, megvolt az az előnye,

hogy tétdeit szemléltetnt tudta: azt
például, hogy a bolygók a Kepler
féle törvények szertnt mozognak, sa
ját szemünkkel ellenőrtzhettük. Mi~

nél mélyebbre hatolunk azonban az
anyagi világ apró részleteibe, annál
kevésbbé tudjuk szemléletessé ten
ni a ftzíkaí folyamatokat. Függetle
nül ugyanis attól, hogy velünk szű

lettek-e vagy ké-őbb szeréztük meg
szernlélett formáinkat, ezek a formák
annyira a rníndennapí elet adottsá
gaihoz és terj-edelmeihez Igazodtak,
hogy kudarcot vallunk velük a mil
Iiárdszorosan ki.ebb méretek között,

Amikor az anyagi Világot 92 ter
mészetes elemre sikerült vísszavezet
ni, ezeket az elemeket e Világ épí.
tökövetnek foghattuk fel. llverféle,
a számunkra érzékelhető világból
vett képzetekkel próbáltuk azután az
atomok maca/artását iS vizsgální. Az
elektron felfedezése zavarta meg
először a 92 elem rendszerét. Eb
ben a rendzerben ugyanis a hidro
gén a legkönnyebb elem, az elek
tronnál azonban. amely a negativ
elektromosság legkisebb hordozója,
olyan súlyra bukkantunk, amely kö-
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zel kétezerszer kisebb. mtnfa hid
rogénatomé.

Az elektronok úgy mutatkoztak,
mint az atomok tulajdonképeni al
kotóelerneí. Min.1'hogy azonban ma
gának az atomnak nincs elektromos
töltése és az atom sokkal nehezebb
is az elektronnál. fel kellett tételez
ni, hogy az elektron, illetve elektro
nok mellett egy súlyosabb, pozitív
töltésű rész ts van benne. A termé
szetes rádióaktivitás adta meg a
segt.öeszközt az atom szerkezetének
ku.atásához, Az alfa-sugarakat.
amelyeknek hordozói pozitív tö té
sű súlyos részecskék, keresztül le
hetett küldení az atomokon. Az atom
belsejének ilyen kitapogatása nyo-
mán megállapították azután, h.igy
az atom közepeben egy pozítív töl
tésű súlyos mag fekszik, amelynek
átmérője kb. uzezerszer kisebb, mmt
az atom külső burkáé, az atombu
tok többi térségében pedig elektro
nok helyezkednek el. A természetes
rádíóaktívitás módot adot. az atom
mag vízsgá.árára is. A már emlí e.t
alfa-sugarak, mínt súlyuk és tölté
sük mutatta, a rádióaktív el.rnek
atommagjából származnak. Ezeknek
a rádióaktív elemeknek magas től

tés.zámú magjaik vannak s a töl
tés csökkenése a mag megváltozá
sát vonja magával. A mag megvál
tozásával új atommagok s ezzel új
elemek keletkeznek. A természetes
rádióaktív elemek sugaraival Sike
rült olyan atommagoka is szétrom
bolni, amelyek egyébként szilárdak.
Az első tudós, aki egy elemet me i

térséges úton más elemmé változta
tott, Ruthertord volt.

Nyilvánvaló lett tie hát. hogy a pe
riodikus rendszer egyes elemei az
ért különböznek egymástól. rnert
különbözöek az atommagjaik. Ám ki
derült, hogy maga az atommag is
összetétel. s hogy természeét éppen
az összetétel mílyensége határozza
meg. Két elemi részec kéböl épül fel
a mag: az egyik a proton, a másik
a neutron, A proionnak pozitiv töl
tése van s ez alkotja a hidrogén-
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atom magját. (A könny fi hidrogén
atom magjában csak egy proton
van, a nehéz hidrogéna!om magjá
ban még egy neu .ron ís.) A neu
tron tömege kb. azonos a protoné
val. elektromos szempontból azonban
semleges. Az atommag töltése így
kízá. ólag a protonok .zárná.ól függ.
magának azal'omnak törnegét pe
dig - mtnthogy az elektronok tö
mege a maggal .szernben elhanyagol
ható - a pro.onok és neutronok.szá.
ma együttesen határozza meg. Igy
például az aranyatommagja 79 pro
tonból és 118 neutronból áll, míg ai'
alta-sugarak részecskéi 2 protont és
2 neu. ront taralmaznak. Az atom
ma gok sugarai egybilüomod centi
méterig mennek, mig az atomok su
garai a százrníllíomod centiméter
nagyságrendjében sorakoznak.

Az atomfizika nagy teljesítménye
volt. hogy az anyagi valóságok
szerkezetét és tulajdonrágart három
elemi részec kére. mínt megna'áro
zó tényezőxre: protorira. n.utronra
és elektronra vezette vissza. S eny
nyiben az atomfizika - hangsúlyoz
za Eder - még a szemléletesség
hez is tarthata magát. Ám az elemi
részecskéknek ez a pusztán testszerü
beállr'ása két tekintetben. bizonyult
elégtelennek. E'őször azért, mert
ezek a részecskék hullámjeleriségeker
mutatnak, amelyeket már nem í ha
tunk le a klasszikus fizika fogalmai
val, másod zor azért, mert maguk
az elemi részecskék között IS át
változási jelenségek lépnek fel, ami
már az elemi részecske fogalmát is
kérdésessé te 'zi.

Az első pontra vonatkozóan pél..
dáként megemlíti Eder, hogy elekt
ron-sugarak. amelyeket krí ttályrá.:
cson kükíünk át, olyan elhajlási je
len"lgeket mutatnak, amilyeneker <J
hullárnoptíkából ismerünk, sőt e su
garak interferencia útján erő íthetlll
vagy meg is semmtsíthe ik egymást.
S ezt a hullám-természetet nemcsak
elektronoknál. de más any'\~hul1á-·

moknál is megfigyelték. Ml több, az
elektronok rnozgását az atommag-



törOlS'1:intén hulJámfolyamatnak te.
kinthetjük. annál iS inkább, mert
CSfJklS ebben az esetben iu'un'c he
Iyes eredményekre az atornpektru
mokat, molekulakötéseket és más
;elcnségeltet illetően. Azt a mód
szert, amely az atomfizikai problé
mákat hullámegyenletek segttség»
vel igyek~z:k megoldani, nevezzük
hullámrnechaníkának.

Hogy az anyag fizi1{ai felfogásá
ban alapvető fordulat következett be,
azt az anyag megjelenési módiaínak
ez a kettős természete magyarázza.
Az elemi részecskék hol testnek, hol
oftullámnak mutatkoznak. A testszerű

megjelenés rnódot : ad az atomszer
kezet szemléletes felfugására, beszél
hetünk például az atommag 1ömegé.
röl, terjedelméről és hőm 'rsékleté
ről, csupa olyan tulajdonságról,
amelyek megszokottak a klarszí'cus
fizikában. Másfelől azonban egész
sorával találkozunk a jellen égeknek,
aminő például az anyazsugara'c el
hajlása és a rádiöak'tvttás, amelyek
kétségtelenül bizonyítják az anyag
részec-kéinek hullámtermészetét.

A tisztánlátást megkönnyítő, Ion
tos mozzanatként emeli ki Eder:
vannak területek; ah 0,1 a részec-kék
hullámhosszúsáza a környező tárgy
nagy~ágához képest annyira kícsín v,
hogy a hullámtul1jdonságokat fi.
.gyeImen kívül hagyhatink. Igy pél ..
dául az elektron mozvását a köd
kamrában bízvást kezelhetjük úgy,
mínt ahogy az elektromo', töltésil
g-olyóc-káét kezelte a klasszikus fi·
zika: ami az elektron el1térését illeti
az elektromos és a mágneses tér
ben, számításaink igy is helyetek
lesznek. Más azonban a helyzet, ha
ef{Y elektronsuaarat krístályporon
küldünk keresztül. A krtstályatomok
egymástól való távolsága ugvanís
annyira csekély, hogy hozzámérh-t
jUk az elektronok hultámbosczúságá
hoz; Igy azután az áthatolt su~ár a
beesés irányában elhajlási gyűrüket

rajzol ki a fényképlemezen.
Az első tehát amit a "hullám és

restecske" :-. problémára vona'ko-

zöan meg kell állapitanunk, az, hogy
az anyag. e ke képének alkalmazha
tá-i köre kölc~ö"ö~'en korlátozza
.egymást. Az elhatárolás pedig azok.
nak a rnéreteknek alapján történi~

arnelvek között valamely meghatá
rozott folyama\ lejátszódik. Ezeket a
határokat, vagyis hogy míkor hasz
nálhatjuk a testecske és míkor 8
hullám Iocalrnát, jelöl! meg a Heí
senberg-féle bízonytalanságí reláció.
Amit azonban legíő'céppen és rmn
denekelöt szem előtt kell tartanunk.'
az az, hogy rnínd a kettő, tehát a
hullám is, meg a testecske is, az
atomarts anyagnak c-upán a mu
ta.kozásí módját, a "képér' jelenti,
olyan képeit, amelyeket mt a ben.
nünket környezö Világ rnak-oszkopt,
kus szemléletéből vettünk. Mert eb
ből következík: nincs semmi ellent
mondás abban, hogy a jelen égek
magyaráza'ánál sem az egyik. sem
a másik képet nem használhatjuk
folyamato-an: csupán azt [elentí ez,
hogy a makroszkopíkus fog'llmakat
nem alkalmazba'juk korlátlanul az
atorn-méretű világra.

*
Nyilvánvaló azonban - fejti ki a

toyábbiakba." Eder -, hogy amint
ma ~ tudomanyokban is nem a kép,
hanem a tárgynak megfelelő foO'alom
a döntő, a rnodern fízíkában is "olyan
fogalmakra van szükség, amelyeket
a kísérletek igazolnak. A legfonto.
sabb fogalom ezídöszertnt a ,Ilul-
lámmező". '

Mez?n a teret, vagy a tér-ídő-foly

tono ságot kell érlent, amelyben fi.
zikai folvarnatok mennek végbe·
vagy fiZikai állapotok állnak fenn.
Két elek.ron jelenléte például flzl.
kai állapotot. egy fénykvantu-n ki
bocsátása fizikai folyamatot j -lent.
Hogy az ilyen mezü állapotait és
folyamatait megragadhassuk. 8'1: új
fizika a "mezl'inagysáogokat" dolgoz
ta ki. E mezönagyságok jellemzője,

hogy nem az elemi részecskék tö
megével. sebességével vagy bármi
más tulajdonságával azonosak, ha-
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nem gondolatbeli, illetve matematt
kai segftöeszközök ahhoz, hogy a
keresett tulajdonságokat m"gálIapit.
bassuk. Hullámmezökröl pedig az
ért beszélünk, mert a mezőnagysá

gok részére olyan hullámegyenleteket
Sikerült találni, amelyek az anyag
hullámszerű tulajdonságait helyesen
adják vis-za. A hullámrnező tehát
- hangsúlyozza Eder - teljesen
elvont fogalom és szemléletessé nem
is tehető.

A hullámmezök mezőnagyságaiban

azonban nem az az izgalmas. hogy
eleget tesznek egy hullámegyenlet
nek, vagyis míntegy a viz tükö r rez
gései médjára szélesednek ki, ha
nem az. hogy merőben újak és a
klas-ztkus f'zikába be sem íllesrt
hetök a reájuk vonatkoztatott Iel
tételek. Ezek a feltételek az úgyne
vezett kvantumfeltételek vagy fel
cserélődési relációk. Kvantumfeltéte
leknek azért hívjuk őket, mert a
mezönagyságokat akként szabják
meg, hogy az elemi ré:zecskék tu
lajdonságai többszörözötten, ,.kvan
toltan' jelennek meg: azaz mínt e,gy
legkisebb mennyíség egész számú
többszörösei. Igy például az elektro
mos töltés mindig egé' z számú
többszöröse egy legkisebb töltés
mennytségnek, az úgynevezett elek
tromos elemi kvantumnak, ami egyen
lő az elektron töltésével. Ugyanezt
a .többszörözésr találjuk az energiá
nál, impulzusoknál stb. A kvanturn
feltételek tehát, amelyeknek a mező

nagyságokat alárendeljük. az elemi
részecskéknek épp-n azokat a je
lenségeit szolgálta'[ák nekünk. ame
lyeket az anyag testecske- vagy ré
szecskeképéből ismerünk. A hullám
mézök kvantumelrnélete pedig, ahogy
az atomarts állapotoknak ezt a ke.
zelését nevezzük, fogalmi és formá
lis módon egyesíti az összes fizikai
jelenségeket, amelyeket mí szemlé
letes módon akár a hullám, akár
a testecske képéhez rögzlünk. Az
anyag tehát csak azért tűník fel
janus-arcúnak, mert nincs számára
kellő szernléletünk, holott él kvan-
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tumelmélet fogalmi szkérnája tgenís
képes arra, hogy a fizikai törvény
szerűségeket egyértelmű módon ma
gyarázza.

Némelyek persze hajlandók lenné
nek arra, hogy az egész kvantumel
rnéletet olybá vegyék, mínt a fiZi·
ka visszavonulását a íorrnáltsba, a
tisztán matemattkatba. és pedig an
nakutána. hogy kudarcot vallott a
valóságnak, a realításoknak megra
gadásában, Ebbe a kisértésbe 'azon
ban Eder szerlnt csak azok esnek,
akik tartalmat csupán a szemléletes
ítéleteknek tulajdonítanak, mig az
elvont tételeket legfeljebb .,szükseg
kíjáratnak' nézik. Ezzel szemben -
írja Eder - okkal és joggal álla
píthatjuk meg, hogy a mezönagysá.
goknak az egye i részecskék helyé
be történt bevezetése lényegbevágó
fordulatot hozott az anyag felfogá
sában. A fordulat annak felismerésé
ben áll, hogy nem az egyes részecs
kék határozzák meg tulajdons igaík
kal mechanikus módon a természeti
történéseket, hanem éppen ezek a
tulajdonságok maguk is a kvantálás
következményei. .

Ha jellemezni akarnók az anyag
felfogásában beállott változá t 
mondja Eder -, akkor úgy fejez
hetjük ki magunkat. hogy az anyag
szerkezetét ma sokkal "szoclálisabb
nak" fogjuk fel, rntnt az a megíté
lés, amely előbb az atomokat majd
az elemi részecskéket akarta' meg
tenni az anyagi valóság legutolsó
kis tömbjeivé. Elhíbázotti.ak látszík
eszerint még az a törekvés ls, hogy.
az elemi részecskéket próbáljuk te.,
kinteni az anyagi világ vég-ö hor;
dozóínak. Vannak nundenesetre. nem
is kevesen, akik szemére vetik en
nek a ftzfkának. hogy mmöségeket
rnennytségekre csökkent vissza 8 erní
att azután szükségszerűen egyoldalú
és hiányos vetületét nyujtja a való
ságnak. A "mennYIség" és a ..mínö
ség" különválasztásának azonban itt
csupán közhelyes jelentősége van,
hiszen ha az atommaghoz egy pro
tont hozzáadunk vagy elvonunk 11.~



iöte. nyomában megváltozik a ké
miai alapanyag s ezzel együtt a ré
gi alapanyag tulajdonságait az új
alapanyag tulajdonságaivá alakul
nak át Az a kifogás tehát, hogy az
új fizika lemond aminőségek be
ható vtzsgálásáról, voltaké-ren azt
domborí Ja ki, hogy ez a fizika ép
pen a lényegesre összpontosítja Ií
gyeimét.

Az elemi részecskék míndegyík
fajtája számára saját mezőnagysá

gokkal rendelkezünk. Egy bizonyos
mezőnagy ,ág csak egy bizonyos
kvantum-félét, illetve részecskét pro
dukálhat. Igy az elektronok, a pro
tonok. de a fénykvantumok részére
is saját rnezönagyságamk vannak.
Már most ezeket a részecskéket ön
magukban is vtzsg'álha.juk, példá
ul elektronokat, amelyek egészen
egyedül tar.ózkodnak a térben. Az
ilyen teret az elektronok vákuum
mezőjének hívluk. Ezzel a vákuum
.mezővel azonban nagyon keveset
kezdhetünk. Mert ha valami módon
észlelni kivánjuk az elektrcnt, meg
kell vílágttanunk: a fényt például
kitériti az elek.ron s mi egy elhaj
lási kororigocskát látunk. A jelleg
zetes tehát nem az, hogy a részecs
ke rniként viselkedik önmagában,
hanem hogy 'miként víszonylík szom
szédságához, Ftgyelmünk ar-a írá
nyul, hogy rniként befolyásolják egy
mást a részecskék, másként kífrjcz
ve: a mezök kölcsönhatását kutat
juk.

Ha például az elektron t fénnyel
megvíiágítjuk és a fény el térítést
szenved, akkor itt kölc önha'ás ment
végbe az elektronmező és az elekt-
romágneses rnező vagy Iénykvan

turn-rnezö között. A fénykvantumok
ugyanis csupán következményei az
elektromágneses mezö kvantáltágá
nak. Elektromágneses mezőn tudva
levően azt a teret értjük. arnelvben
elektromos és mágneses Jelenségek
lépnek fel. Közbevetőleg rne-rjegyzí
Eder, hogya ..rnezö" fogalma éppen
az elektromágnesesség területéről

való. rníkor Ls a tér mínden pontjá-

ban egy meghatározott elektromos,
illetve mágneses erő uralkodik:
Maxwell érdeme, hogy a fényt
elektromágneses jelenségnek ismer
tük fel. Visszatérve azonban ki;'
indulásunkra, a két mező kölcsön.
hatása nemcsak abban áll, hogy
a fénykvantumokat az elekt
romágneses rnezö zavarja, hanem
abban ís, hogy az elektronok fény
kvantumokat - fotonoknak is mond
juk - tudnak termelni és elnyelni.
Az atomok bármíféle spektruma iS
csak annak nyomán jön létre, hogy
az elektronok az atomburokban
egyik állapotból egy másikba men
nek át s a közben felszabaduló
energiát fénykvantumok formájában
adják le.

Az elemi részecskék mezöinek ez
a kölcsönhatá-a [uttat el nunket
ahhoz a második ponthoz, amelyet
a testszerü felfogás válságáról szól
va ernlttettünk. Ha ugyanis a köl
csönhalás cak az elektronpálya za
varására vagy a fénysugár eltéríté
sére szoritkoznék, még elképzelhet
nénk olyan fíztkát, amely egyénisé
get és saját törvényszérüséget tulaj.
donít az elemi részecskéknek. Am
előfordulnak olyan kölcsönhatások,
amelyekben ré.zecskék keletkeznek
és semmisülnek meg. Igy például
egy energiában gazdag fénykvantum
egy elektronná- és egy pozttronná
eshetik szét, A pozitron ugyanazok
kal a tulajdonságokkal bir, mtn] az
elektron, csak éppen pozitív töl
tésfi.

Uj részecskék keletkezésének Ilyen
lehetősége rnárís lényegesen kíböví
tette az elemi részeckék körét, Az
utóbbi évek egyik legfontosabb fel
fedezése a mez.i«. ,\ szó "közbül
sőt" jelent. Ez a részecske ugyanis
nem olyan könnyű, rrunr al: elektron
vagy a pozitron, de nem is olyan
nehéz, mínt a proton vagy a neu-

. tron A mezonra a kozmtkus sugár
zásban bukkantak rá. Kozmíkus a
jel7ői,e annak az energiában reild~
kívül gazdag sugárzásnak. amely a
világürből érkezik s amikor légkö'"



rűnkbe ütközík, atomrombolásokat
végezve elemi rérzecskéket változtat
át. Mindezt az igen nagy mag.1s'':Íg
ban kitett fényképlemezeklen kisér
hetjük figyelemme!. Legutóbb kide
rült az i''', hogy többféle mevon van,
Ma már különben egész skáláját. is
merjük az elemr részecskéknek 5 ez
a skála nyilván nincs lezárva.

Eder valószínűnek tartja, hogy
miként az elemeknek pertodíkus
rendszerük van, ugyanúgy majd a',"
elemi részecskéket is hasonló rend
szerbe sorolhatjuk. S a különbség
alkalmasint csak az. hogy amíg az
atomok túlnyomó többsége állékuny.
addig ezeknek az elemi ré'zec3i<~

nek zöme igen rövid idő alatt szót
esík. Allékony elemi rés-ecskét
ugyanis keveset ismerünk. Ezek a
proton-neutron. az elektron, a neu"
rtno éi a foton. A töhbi elemi' ré
szecske igen rövid idö alaf r<1:Jid
ezeknek az állékony részecskéknek
valamelyikére bomlik szét. Hogy mi
a neutnno, alább még megtudjuk.
Itt' csak azt jegyezzük meg, hogy a
protont és a neu.ront közös névvel
nuklcounak. vagyis ma !Y'iIlDgn1k
'szokás hívni, rnert egy pozitiv, ill et
~ egy negativ töltés leadása esrten
egymásba mehetnek át.

A rnezonnak is van persze rn-r-ö
je s ez a mező az ér navvjeler tő-vi
gil. mert ezerosan ü"szefü~g a mag
erőkkel. Ahopy az atom hurok cHe
trónjait az atornmaztioz kö.t a" ':1-":
trotnos vonzás, teh it az elck~'!'o:núg

neses rnező, ugyanúgy köti egymás
hoz bent az atommagb-tn a nukleo-vo.
kat a mezonmezö, A mezonok a me
zoonmezők kvantu-uaí, rnként a En".,
kvanturnok az elektromáane 'es me-ö
kvantumai. Ha egy elektron megvál
íoztatja az állapotát, fénykvantumo
kat bocsáthat ki: ha egy nuk
leon. tehá!' iC'gy prot-in vagy neutron
változtatja meg' állapotát, mezono':
állhatnak elő Ez történi', t-rmés-e
tes úton a k07.f11jl(U~ ~"N'Í.'·7.:'l" p"o
tonjaíva], amelyek a lénkörbe ütköz
nek. de a folyamatot már mestersé
gescn is elő tudjuk idézni. A rnagré-
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szecskék és a mezonok kölcsöntra
tása, ellentétben az eíektromágnese-.
mezőével, igen erős. Ez abban nyIl-.
vánul meg, hogy egy proton sokkal
előbb és könnyebben terme! egy
mezont, nunt e.gy fénykvantumot. Az
erős kölcsönhatás miatt adódna'c a
magerők szám.zerű meghatá-ozása
körül a nagy matematikai nehézsé
gek, amelyeket még nem sikerült le- .
küzdeni,

. Az atomfizikai kutatásban most
két új terület vár feltárásra. Az
egyik a magerők szerkezetének
megállaptiáa. a máSik az elemi ré
szecskék rendszerbe foglalása.

•
Aki E eddig mondottakat figye

lemmel tudta ki'-érni. megsejthette.
hogy rnekkora kisérlett ügyescégre
és mekkora elméleti rröf~szítésr' volt
szükség, míg ennyire juthatott a
tudomány az anyag szerkezetének
mcgtsmeré-ében. Láttuk, hagy az
CgYl'S elemi részecske fogalma mi
ért és rníkónt szorul- háttérbe a rnezö
fogalma rnözött, s láttuk azt i:, hogy
az egyes elemi részec-kék mező:

nem valamí elSZigetelt ~-aiá'-'örvé'y

szeű 'égnek vannak ;1J1vetv~;, h-nem
l'gyn~á sal folytonos kölcsönhatásban
állnak. Elemi részecskék keletkez
hrtnck, mf'g'cmmisülhet"ek és egy.
rnásb» rnrhetnek át. Ha az atom
még':> általában állékony. ennek az
a magyarázata, hogy állékony nuk
lenokból é'> elektronokból éoül fel.
Az elemi részecskék azonran a köl
csön h'l tás folytán' mind,.rokonok'
egymással. Ime a bizonyság: a pro
ton, ha eg-y pozi'iv töW,li rnezont
bocsát ki. neutrónba mehet át; a
mezon igen gyor,'anegy kisebb po
zitiv mezon-a és egy neutrtnóra 
egy igen' könnyű, elektromos szem
pontbólemleges részecskére - esik
szét: a könnyű mezon i'i!Tl-ét szét
esik egy pozltronra {5 két neutrtnó
ra; a pozitron csakhamar találkozik
egy elek'ronnal elek'ronok
ugyani&; bőven vannak a térben -
s ezzel együtt a ,.pár-sem:ní'ülés'·
útján egy fénykvantummá sugárzik



'sz,(.1; a íénykvantum ujból termel
bet lCgy elektron-pozitron párt s
most az egész folyamat forditott
rendben ísmé.lűdhetík. Az elemi ré
$.CCsk·éknek ez a rokonsága abban
iS megnyílvánulhat, hogy két pro
ton heves összeütközésénél nemcsak
fénykvantum ok, hanem kűlőnböző

mezonfaj.ák is előállhatnak. Minél
nagyobb az energia, annál több
képvíselő]e jelenik meg a termelt
sugarakban az elemi ré zecskék ská
lájának. Nagyon nagy energiák ese
tében már az anyag -egyctemes ke
veredéséről beszélhetünk. Az elemi
részec kék ilyen egyetemes kcvere
désének az anyag egyetemen mező

je felel me~. Ennek az egyetemes
mezönek kidolgozása és kíclemzére
a jövö évek v3f.{Y évtizedek flzíkájá
nak legnagyobb feladala.

Tanulmánya befejező réS7,éb,~lI

Eder ősszvfogialia az atomiíztkat kl·
tátásoknak mindazokat az edrligi
eredményeit'. amelyek elvi [elentösé
g-/lek.

t. Nincsenek az élettelen terme
szetben monaszok módjára <:l cizi g c'·
telt alap-építőkövek. Demokritos,
Leibniz i, ól a mechanisz tíkus fizika
errevonatkozó t::,"'elét módosit-mt ldl.

2. A fizikai állapotoknak és folya
niatoknak 8Z anYl!!; n~nd(>?et:' szer
k.ezete ::;zoi1{::11 alapul. Ncm nyert
"ehát igazo;á;;~ az esetlegesség, LI -,'6
!t't1en.szeríi,.:;g sem a mechann.zttkus,

sem a voluntarísztíkus természettel..
fogá} értelmében.

3. Az élettelen természetben sa
ját törvényczerűség uralkodik.

4. Az anyag szerkezete nem szem
léletes. Azok a próbálkozások, hogy
a fizika "szemléletes képet" adjon
elénk az anyagról. kudarcra vannak
í.élve.

5. A természett folyamatok keze
lési rnódja annyiban hylernorpinsz
tíkus, hogy olyan valaminek szerke
zetét Vizsgáljuk, ami önmagában
nem érdekel mtnket, rníután ös.zes
tulajdonságait a szerkezet [ellémzi.
- Hylemorphízmuson tu-ívalvöen
azt az arístotelest felfogást értjük,
hogy rnínden lé.ező, érzékelhető va
lóság első-anvagból (hylé) é- ala
kí'ó elvből. formából (rnorphé) áll

6. A fogalomképzés iránya annyi
ban pozittvtsztikus, hogy a termé
szeti folyamatok lehető legtakaréko
sabb leírását, szorgalmazzuu.

Leszűr végül Eder egy ismeretel
méleti következtetést ts. Eszerint az
a rnunka arnJvet az a'1v0.g l"nyegé
nek megismerése okából végez az
ember, semmr'cépen sem ..rrlag'Í~ól
értetődő". Inkább az tűnik ki. hogy
az ember együtt nő a dolgokkal,
amelyekkel kölcsönhatásban áll, s
arnennvíben níncsenek rrrir bizonyos
vcleszülctetr alap-trukturát, a saját
természetét is alakitja rajtuk.



A KIS ÚT
,.... Egyik szobánkat le kellett adni társbérletre. Iparkodtunk

kellemes arcot vágni az ügyhöz. Utóvégre egész rendes embereknek
látszott a fiatal pár és egész nap munkában volta/c, csak este
voltak itthon. A feleségem megengedte, hogy főzzenek valamit va
csorára, még a gyúródeszkát és a szitát is kölcsönadta nekik.
Ma aztán már nem is kérnek engedélyt, csak használják a holmi·
kat. Közben még két gyermekük is született. A nagyobbik mos!
már jár-kel, hol a konyhában, hol a hallban van láb alatt. .A ki
sebbik pedig átordítja a 'fél éjszakát. Ha azonban a mi gyere
keink szaladgálnak egy kicsit, akkor átjön az asszony, hogy le
gyenek csendben, mert az ő ura éjjeli műszakos és most alIzik .
..42 ilyesmi persze nem tetszik a feleségemnek. Még a mi házas
tfáounkat is kikezdte ez az ügy, mert a feleségem állandóan az:
kövefeeli, hogy legyek férfi és dobiam ki őket. De csak nem kezd
hetek verekedni velük... És aztán úgy látom, hogy ahol társ
bérl6 ~an, ott mindenütt baj van ...

Igaza van. Valami baj min
denütt van. A főbaj pedig az,
hogy az -emberek az orvoslást
abban látják, hogy a helyzeten
próbálnak változtatni, ahelyett,
hogy önmagukat változtatnák
meg. Pedig ez az egyedül cél
ravezető megoldás.

1. Világos, hogy mindent meg
kell kísérelni olyan helyzet te
remtésére, amely lehetövé teszi
a békés egymásmelletti életet.
Ilyen a feltételek lehetőlegpon
tos megállapítása és megtartása.
Ha ki volt kötve a konyhahasz
nálat, akkor nem szabad esetről

esetre ujra bosszankodni, ha a
másik fél él is a jogával. De
ha nincs kikötve, akkor kezdet
től fogva ne engedtessék meg
több. mint az, amit később is,
zokszó nélkül is készek va
gyunk megengedni. A méltá
nyosság a kezdet-kezdetétől jár
jon együtt a következetességgel,
akkor sok keserű perc marad el.

-De bármily gondosan rende
zik is el egymáshoz való jog
villZOnyukat az em berek, mégis

•

csak emberek és a túlságosau
közeli mindennapi értntkesés
ben akarva-nemakarva horzsol
ják egymást. Nemcsak társbér
lők, hanem szülők és gyerme
kek, testvérek, házastársak kö
zött is vannak ízlés és nézetbeli
eltérések, amelyek vérmérsékle
ten, önfegyelem és tárgyilagos
ság híjján. vagy egyenesen bű

nös beállítottságon alapszanak,
Ezek azután pokollá tehetik az
egymáshoz kötöttek életét, ha
míndecvík fél abban látja II
megoldást, hogy a másik javul
jon meg.

Erre következik, mínt megol
dási javaslat, a "váljunk el,"
"dobjuk ki". Csakhogy számta
lan olyan helyzet van, amelyen
nem lehet váltostatnir az ember
nem hagyhatja el munkahe
lyét, mert kellemetlen a főnö

ke, vagy mert tűrhetetlen egyik
vagy másik kollegája, És 8.1
ember nem küldheti el l!'Yerme
keinek apját, vagy anyját, mert
közben mezváltozott az izlése.
És öreg _szüleit sem teheti &1-:



utcára az ember, ha aggkori
szenilitásuk terhére van a csa
ládnak. És a társbérlőket sem
lehet Ieoperálni, akármennyire
"férfi" is valaki.

2. Marad az egyetlen megol
dás: megpróbálni, hogy ne a
körülmények uralkodjanak raj
tam, hanem formálódjak, ala
kuljak úgy, hogy irányítani,
vagy legalább is harmonikusan
elviselni tudjam adott körül-
ménveirnet. .

a) Meg kell vizsgálnom alap
beállitottsáaomat. Iparkedtuk
kellemes arcot vágni." Nem
gondolja, milyen sokkal kelle
metlenebb és feszélyezettebb a
másik fél helvzete í Igen, kelle
metlen, ha idegen ember jár
kál az én lakásomban; de azért
mégis kellemesebb, ha akkora
lakásom van. hogy az másnak
is adhat fedelet, mint ha ne
kem kellene a más lakásában
keresnem otthont. Rossz az én
lelki és idegállapotom1 Az övé
ké sokkal rosszabb.

b) Audiatur et altera pars. A
másik felet is meg kell hallgat
ni. Iparkodtak "kellemes arcot
vágni}" Kérdés, mennyire sike
rült és mennyire sikerül most
is. Mindenkinek vannak fáradt,
bosszús percei és órái, az em
ber siet, másra gondol, rossz
kedvű, beteg. Milyen másképen
itéljük meg a magunk és a "má
siknak" ilyenkor használt hang
nemét. Próbáljunk a másiknak
a szemével látni, fülével hallani.

c) "A méltányosságnak is van
nak határai." Igaz. De a sze
retetnek nincs botára. "Arról
fogják mezismerní, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha sze
retitek egymást." Nem jár ne
kik gyúródeszka, kancsó, szita;
bosszantó, hogy el sem rakják,
talán még. el sem mossák; de
"ha csak a jókhoz vagytok jók,
mivel vagytok különbek a po
gányoknáU" Mi keresztények

csak Istent szeretjük önmagdért,
felebarátunkat pedig Is.enért.
Tekintet nélkül arra, hogy meg
érdemli-e. Erényből. A ezeretet
pedig tűrő, kegyes, mindent el
visel, mindent megbocsát ...

d) "Közben még két gyerme
kük is született." Valami csen
des méltatlankodást vélek kiol
vashatni e sorokból. Szinte ma
gam is fejet csóváltann "ejnye,
ejnye, ez már igazán szerény
telen viselkedés." Úgy gondol
ja: talán jobb volna a vároe
szélen olyan barlangokat, vagy
istállókat létesíteni, amilyen
ben . a kis Jézus született. Ide
azután el lehetne küldeni a Jó,.
zsefeket és Máriákat, hogy gyer
mekük ne zavarja a felnöttek
társadalmát.

e) Milyen messze vagyunk <l
Krisztus szerínti életalakítástól!
Gyakorlati kereszténységet ké
rünk, a szeretei olajcseppjét fl

surlódó felületek kö.zé. Persze.
hogy rossz szokása a gyerektúr
sadalomnak, hogy éjjel sírnak,
nappal meg száguldoznak, .ép
pen mikor a jóravaló felnőttek
aludni szeretnének. Dehát azért
mégsem lehet kiirtani öket. Pe
dig aki ellenségesen nézi a~
apró gyermekbimbókat, bizony
részese azoknak a gyennekgyjJ~

kosságoknak, amiket á. l!'yerme
küket nem vállaló szülők (ssü
lő még az ilyen') a terhek től
és nyűgöktől való félelmükben
elkövetnek. A fáradt és kime
rült Úr Jézus azt mondta, hOg}
csak "engedjétek hozzáműket,"

Szeretném remélni, hogy iga
zat ad nekem. De tudom, hogy
velem együtt azt gondolja moste
.,Ig-en, énl De hát az' asszony!
Mit szól hozzá az asszony!" Bi
zony, övé a nehezebb rész. ő van
otthon, őt érik az apró tűssúrá

sok és a nagy tapintatlanságnk,
az ő idegzete a Iabtlisabb, köny:
nyebben jön ki a sodráből.wtb.

Azért most én mondom: ..L~4n

fl!}!!



férfi", aki nyugodtan, segítő
készséggel, terhet levevően áll
a felesége mellett. Aki nem sza
porítja, hanem. elnyugtatja, el
hárítju a bajokat, aki elviszi a
feleségét egyet sétálni, amikor
(HlprikáR a helyzet. aki "helJ,'et-

NAPLÓ

te" nyugodtan, tárgyilagosan.
egy csésze fekete mellett meg
beszéli a másik asszony férjével
a dolgot és ha a férfiak meg
értik egymást, talán csak bírni
fognak a két asszonnyal ifi!

F.

CHAHLES DU BOS. Azt írták róla: korunk legnagyobb kri
tikusa. Az ilyen fölsőfokok alkalmazária azonban irodalomban,
tIlllvéözetben mindig kockázatos. grjük be unuyival.: nagy krí tíkue,
nem annytra a márlegelők • és bírálók, mint inkább a fölfedezök
.sorából.

Halála előtt egy évvel, 1938 tavaszán négy előadást tartott az
amr-zika! Hal,]: :Mary kollégium tanári karának arról - (8 ez az
előadásokat összefoglaló könyv címe is) -- "mi az irodalom". Az
elsőben idézi .J ohn Middleton Murry "Keats and Shakospoare't-jé
Itek ezt a pár mondatát.: "Megismerni eb"Y irodalmi művet annyi,
mint Ul(',.d:mlCl'ni a lelket, aki a művet alkotta. Az irodalmi mű
minden OrYéi!l ismerete, amely ezen innen megtorpan, lehet mély,
IUtJg'f'"YŐZŐ, sőt ihlető is, dc sosem az igazi ismeret".

Charles du Bos ennek a Iélekismeretnek volt a mcstere. Az ő
. elemzése mindig arra irányult, hogy a lelket érje el; mint ahogyan

az irodalomban is "két lélek találkozási helyét" látta. S mert lé
lekről, lelkekről volt szó, mindig a lehető legnagyobb erkölcsi fe·
Ielősségérzéssel járt el; semmi nem állt olyan távol tőle, mint 'll
krifíkai Impresszionizmus. 'l'anulmányaí gyüjtemény-sorozatúnak a
jellemző "Approximaíions'" cimet adta, s az esszét valóban úgy
fogta WI, mint "megközelítést", mint kísérletet arra, hogy azzal a
kulccsal, amit a mű ad kezébe, benvissou az író lelkébe. Egy-egy
ilyen "approximation" aztán nemcsak írója számára volt, ·hanem
miudeukor i .olvasójának is irgalmas, lebilincselő kaland. Charles
du Bos, aki azt írta magáról: "Egyáltalán .nem vádolhatnak azzal,
bovv szeretem a szellemi kényelmet", olvasóját is komoly erőfe

szítésrc keszteti; nem kész eredményeket tálal elé, hanem bevon
ja II "megktjzelítés" munkájába, abba a szívós szövegről szövegre,
meg-figyelesről meg-figyelésre haladásba, amelynek II végén fá
radságunk jutalmaként rábukkanunk "arra, ami minden e~et-;
lényben ugyetlen", 8 amit nem holmi meddő esztétikai élvezet ked
véért ragadunk meg, hanem azért, hogy szépségén, szépség-alkotá
sán át mi magunk ifi gazdagodjunk, többé, szebbé. nemesebbé le
gyün1\:.. Charles du Bos talán semmit nem hangsúlyoz annyiszor,
mint azt, hogy érdeklődése elsősorban erkölesi jellegű. Az iroda
lem az Ő számára a lelki élet, lelki tökéletesedés útja s a kr'itika,
az írék. művek mesrismerése, birtokunkba vétele voltaképpen
t,voiE' spirituelle", lelki út, niaeasrendű aszkézis - és még akkor

. ~, ha JI~ofán, lényegében "vallásos" és vallásos .iellegében "natura.
liter christiana", Nem Du BOB 'az egyetlen, akit "a profán mlsstí-
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ka vezetett vissza a vallásos misztikáhos"; nála világosabban,
alaposabban, őszintébben azonban aligha elemezték még ezt a fej
lődést. ;3 ha példát keresnénk Bremond abbénak (egyébként benső
barátjúuak) eiméletéhez 8 annak igazolására. mily közel van egy
máshoz k oitészet és imádság: nála élőbb, meggyőzőbb és rokon
szenvesebh példát aligha találunk.

Gide, akivel hosszú ideig bizalmas barátságban volt - (mind
addig, amíg nagy könyve, a Gide irányában meglehetősen kziti
km, "Le diaiogue avec André Gide" miatt el nem távolodtak egy·
mástól) - azt írta neki egy alkalommal: ne hagyja abba a nap
lóír ástj lehet, hogy sosem jut el művek alkotásáig s majd napló
ja lesz a műve, ennek tárgya pedig az a sokféle nehézség, ami az
alkotásbau megakadályozta. Mű helyett napló a műalkotás akadá
lyairól: ..elég vézna dolog és rávall Gide-re" - mondhatjuk Du
Bos egyik méltatójával. Csakhogy, szerenesére, DIÍ Bos naplója
- valoLan "főmiíve" - jóval több ennél. Soliloquia.t Inkább egy
lélek párbeszéde önmagával; hiszen "ha magam vagyok magam
mal - írta - mindig az 'az érzésem, hogy legalább ketten va
gyunk". Elmélkedéseinek java itt csapódott le, terveit itt érlelte
ki, küzdelrueit itt vívta meg önmagával; "tisztázzuk aterepet"
- kezdte tl észrevétlenül belebocsátkozott amaz önelemzések ("int
respectious") egyikébe, amelyeknél az emberi lélekvizsgálatnak Él
a ruűködésében tettenért önismeretnek kevés elgondolkoztatóbb éH
épületcsebb példája akad a világirodalomban. Szent Agoston ter
mészetesen csak egy van, és fölülmúlhatatlian; d.e Du Bos, aki
Szent Ágmiton tanítványa volt a ..confessió"-ban, nem volt mól
ta tlan tanitvánva, .

1908-tóL fogva írt naplót, s ebből még életében megjolent egy
kötetnyi szemelvény, "Kivonatok egy naplóból", 1928-ban. 1908-t6l
1921-ig a lelkiismeretesen vezetett "Journal"-ból többet, úgy lát
szik, nem is fogunk megismerni, mint amennyit a "Kivonatok"
közöluek. 1921-ig ugyanis Du Bos kézzel írt, és a legtöbbször ce
ruzával. Kózrráaa IHmúgyis olvashatatlan' volt, a ceruzairás rá
adásul elkeuődött, kielemezhotetlenné vált. Mikor halála után fe
lesége é!" lánya hozzáláttak a "Journal' sajtó alá rendezéséhez
le kellett tenniük arról a reményről, bogy 'az 1921 előtti anyag·
ból valamit megmenthetnek. 1921-től fogva Du Bos diktált: ettől
fogva olvasható s részben már meg is jelent a "Napló"; e~előre
upgy kötete látott napvilágot. 1921-től 1928-ig bezárólag. Erre az.
időre eaik életének legnagyobb eseménye, visszatérése a valláshoz,
a katotikus vallásos élethez: szomelvényeluk javarészt ezzel kap
osolatosnk s némi ízelítőt adnak a napló modorából, jellegzetesen
"diktandó", bonyolult, sok nekifutással dolgozó strlusáből. (amit,
éppen mert nagyon jellemző Du Bosra, a fordításban még ott is
igyekeztünk meg'tartani, ahol a magyar nyelv szelleme a mOD"
datok sűrűbb tagolását kívánta volna); s talán érzékelterni tud
:iák DZ olvasóval korunk e nagy ..lelki szövegének" és páratlan
"dokumentumának" légkörét.

Ki8~é mintha túlságosan fojtott légkör volna, valahogyan
meleghúzi, föJfiítött, s igen magasfokú és nagyfeszültségű szel
Ierni-lelkí eletével is olykor szinte példája annak, amit a német
...weltiremd" szó fejez ki. De ne feledjük el: ez II szobúban, kUnyvei
.közt. képtarakban. hang-versenytermekben ..-- és megtérésétől fogva
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a templomban, a Notre-Dame korareggeli miséin meg aMoDsieur
utca beuedíktináinak kápolnájában élő ember, (akit meghatottan
.86 megrendülten látnak barátai, amint az áldoztatórácstól visszatér,
átszellemült arccal s könnyektől ragyogó mélykék szemével, a
Ke(!'yeleru boldogságában): ez az ember egész életében nagybeteg
volt. egyike az irodalom legnagyobb szenvedőinek, (írt egy mély
segeseu nagy és komoly tanulmányt is "De le souffrance phvsí
que", a testi szenvedésről); s arra, ahogyan napról-napra megví
Tott a testi kínnal, fáradtsággal, kimerültséggel. ahogyan napról
napra kivrvta a szellem győzelmét a test fölött, csak egy szó illik:
kősiesKég.

Csak a beteg, aki mindig ott érzi magában a tehetetlenné vá
lás és a halál fenyegetését, tapasztalhatja a mindeut kimondás
nak azt ll. légszomjas kényszerét. a - Bourget jellemző szavával
- "dittoutisme"-nak (mindentkimondásnakl azt a sürgetését, amit
5 tapasztalt és tanúsít zárójelekkel, lábjegyzetekkel és kitérők

ktll zsúfolt tanulmányaiban. Es csak az övéhez hasonló kényes
"szellt;mi becsületesség képes arra, hogy folytonosan korrigálja
önmagút, folytonosan kijavítsa, osiszolja, finomítsa megállapítá
sait,néha majdnem kínosan, néha már-már a preciőzködés ha
tárán; oe mindig azzal a törekvéssel, hogy minél hívebben köze
.lítse meg az igazságot; és semmi mással ne törődjék, csak az igaz
",ággal. Kevesen foglalkoztak annyit önmagukkal, mint ő, de ke
vesen adtak nála kevesebbet a saját szépségükre. Nem azépen
akart írni; az igazságot akarta írni. Magáról is, könyörtelen tár
gyilagossággal. "Magamat is mindig úgy néztem, mint egy tár
gyat" - mondja, saját maga iránti objektivitását jellemezve.

Ez a nagy kritikus {-JS nagy lélek voltaképpen mindig az Is
tent kereste, akkor is, amikor azt hitte, csak a szépséget keresi.
Istent a szépségben, a szépséget alkotó gániuszban. Élete ebben
az értelemben is "approximations", megközelítések sorozata volt.
Egyre jobban bekerítette Istent, és Isten egyre jobban bekerítette
őt. S mert becsületes volt: lehetetlen volt, hogy végülis ne talál
koszanak. legheltil, a lelkében.

~s attól fogva. hogy találkoztak, soha többé el nem engedte M
Isten kezét. (r. ou-)

A },fÁRIA-TISZTELET ÉS A MÁRIA-ÉV. Már a Szeplőtelen
Fooantotás dogmájának centenáriumához kapcsolt Mária-év je
gyében folytak le annak a mariológiai hétnek tanácskozásai, ame
lyeket nemrégiben rendezett meg Milanóban a D i d a s k' a l e i o n
nevű katolikus tudományos intézet. Mind a rendezésben. mind a
tanácskozásokon résztvett a Mária-tanulmányok nemzetközi köz
pontja és' a nemzetközi Mária-akadémia is. A megbeszélések so
rán - mint az O s s e r vat o r e R o m a n o beszámolójában ol
vassuk - szorosan szemelőit tartották azokat az. irányelveket,
amelyeket a Szentaiua megbízásából Montini közölt levélben a
Didaskaleion elnökével. A levélben XI I. Pius felhívta az értekez
tet figyelmét arra a szerepre, amelyet Mária visz az üdvösség kö
rében és az Egyház életében. mint Jézus anyja, társ a megvál
iásbrm, kn71 , eti lő és a kereseiénnek lelki édesomuia: "Távol attól,
kogy öncél lenne, a máriás jámborság -'- megfelelően a hagyomq.
"Y08 formulának: p e r M a r i a m a d J e s u m, - az az esz-
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kik, amelynek lényeges rendeltetése, hogy a lelkeket Krisztushoz
it'ányítsa s így egYbekösse őket az Atyával a Szentiélek szerete
iében." A !Il ária-hét eredményeit a záróülésen a következő· ,zem
1JO'TCtokban foglalták össze:

1. Mindenekelőtt szükségesnek muiaikoeik, hogy minél .z1.l
kebbre vonják és végülis megszüntessék azt a sajnálatos elseo
kadúst, amely a máriás jámborság és a Mária-teológia között
észlelhető, mert a kettőnek belső találkozása és a kölcsönös befo
lyásolás rendkíviil fontos abból a célból, hogy utat nyisson a
Mária-teológiában a máriás jámborságnak, utóbbit pedig elltisBu
(f, dogmatikus biztosság természetes alapjával.

2. Különböző' áramlatok vagy szellemi iskolák különböző m6
don, saját seinezésűkkel és különböző eiiárásokkal, de mind arra
törekedjenek, hogy elevenné és hatékonnyá tegyék a "Mária út
Jézushoz" ragyogó elvet, amely alapja és e,qyetemes lényege a
máriás szellemiségnek és jámborságnak.

3. Elengedhetetlen, hogy a máriás seenibeszédeket és közlemé
nyeket minden részletükben a Már'iára vonatkozó doamatikus tan
iellemezee. Kell, hogy a hívek tisztába jőjjenek azzal: mi az, ami
a hithez tartozik, s mi az, ami nem tartozik; mi az, ami biztos
1)agy általános tan, s mi az, ami vitatható va,qy valószínű: mi az,
ami igaz, s mi az, ami téves. Ilyen módon fogjuk elérni, hogy a
máriás .iámborság a kinyilatkoztatott és teológ'iai igazságra tá
maszkodik.

4. A máriás liturgia, ha bölcs oktatás kiséri, amely híven meg
világítja Mária helyét Krisztu« liturgikus misztériumában, haial»
mas serkentést fog adni és életet fo ,q vinni az c(Jyéni máriás jám
borsáaba, amelynek nem szabad sem szűklátókörű, kicsinyeB ala
nyi,~o"I,'1. .~"''1. nesredelmes és kevéssé épillete« kisiklá.mkba esnie.

5. Természetes és dicsérendő, ha a mariológiai igazságok, ame
lyeket az igehirdetésből tanulnak meg és a liturgiában élnek át a
hívek, személyes maqánáitaiossáookra is késztetik őket, de hogy
ezek az ájtatosságok valóban kifejtsék lendftő erejüket, a kaiolikus
illazsá,qnak kell fénJ/eskednie és a liturgikus misztériumn.ak kell
Züktetnie bennük: Márián keresztül, Máriával és Máriában Jézus
hoz és az Atyához a Szentlélek ezereteiében.

6. A Szeplőtelen Fogantatás dogmá.1áról való centenáris meg
emlékezé« alkalmából az értekezlet óhajtja, hogya papság lelkileg
es teolóGiailag is készüljön fel a Mária-é1Jre. Ebből a célból ja
vaslatokkal fordul a papságl!oz, annál is inkább, mert ekként tesz
eleget a Seeniaiua szándékának, alci levelében azt a reményét és
kívánsáqát fejezte ki, hogy "ez az annyira fontos tanulmányi
hét értékes mtumokrü hint el és gyümölcsöket érlel, amelyeknek
iJrvendpzhetik ae Ettuluiz",

A javaslatok a kÖ1Jetkezők:
aj Az összes szemináriumok tanulmánYi rendJü1cben biztosít

sanak méltó helyet a mariológiának, amely a papi lélek alakHá.
sástak. is oondviseléseeerű eszköze.

b] A Máriára vonatkozó tamulmánuok előmozdFtása és eltnélYí
tése céljáhól létesítsenek az egyháziak orezáoos Mária-társaságot.

ej A Mária-évben minden plébánia ajánlja fel manát ünnepé
lyes keretek közt a Madonnának, vagy újítsa meg ré,qebbi felajári.
hísát, Ugyanakkor fo.qadiák mea a hívek, hogy egyéni é.'1 családi
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e~tükben a Szűzanyát tekintik útmutatónak, és kogU tőlük te16'
módon bekapcsolódnak plébániájuk tevékenységébe.

d) Tanítsák meg híveiket a papok a seeniotoasé helyes imád
kozására, nehogy ez a szép ájtatosság fel'i::etes fOl'masággá váljé~

e) Legyenek rajta a lelkészek, hogy a hívek egyénileg ís fel
ajánlják magukat a Szűzanyának.

f) Fordítsanak a papok különös gondot a hónap első szomba/
iának ájtatosságára, ezzel együtt a jóválételi szenidldozás gya
korlására. Utóbbinak megkönnyítése okából szerezzék meg a lel
készek az engedélyt arra, hogy első seombaion Mária Szeplijieleti

.Szívének ootio-mieéiét mondhassák, és az ordinárius megítélésé
től függően szorgalmazzák ilyenkor a délután';, 1JUgy e.~ti SZ€1JJ

misét.

A MALAKIÁS-}i'ÉLE JöVENDöLÉSEK. Wiou Arnold, egy
a maga korában ismert nevű bencés tudós 1595-ben legendagyüj
teményt tett közzé ezzel a címmel: Lignum vilae (Az élet fája).
Ennek a ma már ritkaságszámba menő velencei kiadványnak 307
311. lapjain terjedelmes jövendöléssorozatot találunk Propbetia de
iuiuri» Romanss l"ontittcibus (Jövendőlés az ezután következő

pápáknál) címen. A jövendölések, szám szerint 112, II. Celesztintől
(llA3-1l44) a világ végéig uralkodó pápák egyéniségát jellemzik
egy-egy tömör, rendszerint néhány szóból álló mondattal. Szerző...
jükként Szerit Malakiás ermaghi érsek, a XII. századi ir egyházi
élet legkimagaslóbb alakja (t 1148. november 2.) van feltüntetve.
aki különöseu a római liturgia meghonosításával és meggyökerez
tetésével szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Wion közlése, érthetőleg, nagy feltűnést keltett a tudós vi
lágban. Eleinte mindenki készpénznek vette a jövendöléseket. Hi
telességükben és történeti megbízhatóságukban sokáig senkinek
66m jutott eszébe kételkedni. Annál kevésbbé, mert egy nagy szent
nevével fémjelezve kerültek forgalomba, akinek jövendölő tehetsé
ge különben is ismert volt a hagiografikus irodalomban.

Hosszabb időnek kellett eltelnie,' míg kritikusabb szellemek
beható bb tanulmányozás alapján kezdték észrevenni, hogy a jö
vendölések körül nincsen minden rendben. Innét is, onnét is ki
fogá,sok merültek fel. Az első koncentrikus támadást egy Méne
strier C. F; nevű tudós jezsuita indította ellenük "Réfutation des
prohéties faussement attribuées a S. Malachie" c. munkálában.
(Paris, 1689) Az első fecskét aztán idővel sok más követte. A jö
vendölések mindjobban belekerültek az egyháztörténeti viták kö
zeppontjába, És itt nem volt különbség katolikus és protestáns ál
láspont közt, Sőt azt lehet mondani, hogy a kérdéssel foglalkozó
katolikus tudósok (Schmldlin, Vaeandard, Paulus) még határozot
tabban a hitelesség ellen nyilatkoztak, mint protestáns társaik.
Ezzel szemben a védelem egyre inkább gyengült. Ma már nincsen
komoly tudós, aki csak egy pillanatra is hinne a jövendöléscl{
történeti .hi telességében.
. A kritikai kutatás mindenekelőttSzerit Malakiás szerzőségének
hitét rendítette meg. Joggal utalt arra, a feltíi.nő körülményre.
hogy Szent Bernát szokatlanul meleghangú Malakiás-életrajzá
ban, bár külön fejezetben magasztalja a kiváló főpap jövendölő
ielietségét, a pápákra vonatkozó jövendölél'Jeire még csak célzást
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sem tesz. Ez annál feltűnőbb, mivel II pápai széken abban az
időben éppen Szent Bernát tanítványa, III. .Ienő, az első ciszter
eita pápa (1145-1153) ült. Elképzelhetetlen tehát, ,hogy a nagy
clairvauxi apát szent barátjának kedves tanítványára vonatkozó
jövendölését említetlenül hagyta volna, ha az egyáltalában létezett
volna. De nemcsak Szent Bernátnak, hanem Wion könyvének meg
jelenéséig senkinek sem volt tudomása a jövendölések létezéséről.
Szinte lehetetlen elképzelnünk, hogy ilyen általános érdekű, az
t'gész keresztény világot olyan közelről érintő gYiljteménynek
közel ötszáz esztendőn át sikerült észrevétlenül megbújnia a kó
dexek sárguló lapjain, még az úgynevezett 'I'elesphorus-jövendö
lés, mely szintén a pápaság jövőjére vonatkozik, legalább ötven
kézíratban fl ezenfelül í'rauuia és német fordításban maradt reánk.

De nemcsak a szerzőséggel, hanem a jövendölések tartalmával
is bajok voltak. Gondosabb összehasonlitással ugyanis rájöttek,
hogy az első 74 pápára vonatkozó jövendölések VIl. Orbánia
(1590) bezárólag tartalomban is, formában is lényegesen kűlön

böznek az utánuk. következőktől. Míg' az első csoportba tartozó
jövendölések a reális valóság talaján állanak és az egyes pápákat
születési helyük, hazájuk, cíinerük sth. szeriut, egyszóval törté
netileg könnyen ellenőrizhető vonásokkal jellemezik, sőt az egyik
nek. VI. Orbánnak (1378-];'80) még II családi Hevét is megnevezik
(Pribnano), addig a második csoportba tartozók általánosságban
mozognak, jóformán semmi kézzel foghatót nem nyujtanak és ép
pen ezért tetszés szerint értelmezhetők. Szinte magától kínálkozik
tehát a gondolat,hogy itt a vaticinia post evenium, vagy.is fi

multba visszavetített jövendölések tipikus esetével állunk szemben.
Ezek szerint az első 74 jövendölést ki kell iktatnunk a profé

dák sorából; ezek valójában nem jövendölések, hanem jöven
dölésformába öltöztetett történeti valóságok. Összeállításuk és a
hátralevő 38 igazi jövendöléssel való kiezésaítéaük csakis a VII.
Orbán halála (1590 szeptember 27.) és Wion könyvének megjele
nése közt eltelt öt esztendő alatt mehetett végbe. Sőt még tovább
mehetünk a keletkezés időpontjának megjelölésében. Ujabban
ugyanis általánosan elfogadott vélemény, .hog-y a jövendölések
konkrét alkalomra, a VII. Orbán halálát követő szokatlanul hosz
szú konklávéra (1590 október 16-december 4) készültek és céljuk
az egyik esélyes jelölt, az orvietói Simoncelli bíboros kilátásainak
j~vítása volt. A konklávéból azonban nem Símoneelli, .hanem
Sfnndrato bíboros került ki győztesen XIV. Gergely néven. (1590
1591.)

A Malakiás-féle jövendöléseknek tehát a valóságbau semmi
közük sincs a nal!'y ir főpap bitorolt nevéhez. Nem a XII. század
ban, hanem a XVI. század végén keletkeztek. Koholójuk szemé
lyére nézve semmi biztos adatunk nincsen, Wion egy' szóval sem
árulja el, hogyan jutott a jövendölések kézíratához: Nem való
színű, hogy neki mag-ának része lett volna a hamisftásban; ö
egyszerűen csak közölte a kapott szöveget. Az ig-azi szerző rnínden
valószínűség szerint a dolog-ban erősen érdekelt Simoncelli bíboros
környezetéből került ki. Ihletésében valószínűleg része volt annak
a névtelen munkának is, mely a kőzépkor híres prófétájának,
Joachim fiorei apátnak neve alatt éppen ekkor és szintén Velen
cében jelent meg "Vaticinia sive prophetinc abbatís Jouehimi et
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Anselmiepiscopi Mariscaui' címen, Ebben azoubu n ('Huk I V. Pius
pápával kezdődnek a jóslások. (1559-1565)

- Az utolsó pápákr-a vonatkozó jövendlíJ{~Hck ú.llulúnosun ismer
tek, de talán nem árt felfrissíteni őket. IX. Pius: Crux de emel'
(keresztről keresztre), XlII. Leó: Lumen de coelo (égből eredt
fény), X. Pius: IgIÚS ardens (égő tűz) , XV. Benedek: Religio
depopulata (elnéptelenedett vallás), XI. Pius: Fides intrenida
(rendíthetetlen hit), XIJ. Pius: Pastor angel icus (angyali pásztor),
Hátra vannak még: Pastor et nauta (pásztor és hajós), F'los flo
r'urn (virágok virága), Dc rnedietate Iunue (a hold közepéből). Dl'
labore solis (a nap munká.iúbó l) , Gloria olivae (az olajfa dicső

sége) és Petrus II. (ll. Póter) Az egész gyüjtemény ezzel II mondai
tal zárul: A római szentegyház utolsó szoronguttatúsu ide.ién ,I
római ll. Péter fog kormányozni. b. !I.

GIESSWEIN SANJ)O/l EM Ll~KgZE'1'f;, Nocernber 16-úlIlJull
harminc éve, hogy Giessuieu: Sándor beiciczte j'öldi pályáját.
Sirja felett a kerepesi temetőben az andesi Krisztus szobra hirdel i,
hogy élete el/yik főtör'ekvése oolt If krisziusi békét beoinn; nem
csak az el/yén lelkébe, hal/cm a mcnbomlott társadnlmi és (~ 1,'(1·
}Jitalizmus hatalmi iörekvéseUől felforgatótt nemzetközi életbe 1.\.

Tatán szűleiett gazdatiszli családból. Korán egyházi pályám
lépett, hamarosan győri kanonok, k("őlJlJ lJá},cti prelátus tett.
Élete nal/Y részét ct sedeud.iordulán. eüurc inlcálJlJ 'i.pannirosslÍ ál
alakuló (h;őrött és az ugyanakkor uiláq oúrossá fejlődött Buda
ueeten élte le. Tanulmányutat tett Keletre IL,- járt Amerikában 'Í,\.
Ezenkivül, mint a rél/i nagy humnl1;sltík ';fJ(fzi késő kereeziénu
utóda, Európa csaknem. minden jclenlűsl'1)b oáronúlran mcaiorduit,
hogy aktioe résztvegyen It nemzetközi lconarcsxeusokon, metuet.
Európa szellemi eouséoét i,qyekeztek megmenteni.. A nemzetközi
iouwak és diiniiibíráskoddsnak kevés olua« lelkes, 'IUlJJ./;tudású é.\
(!,qyben erkölcsi komol,'lJMÍl/gúl harcoló IljJostolal'oU, mint lj.
Ugyanakkor keményen kikeli a nemzetkiiz! lClÍuykl'rcskedelem. el
len, hozzáértéssel szólt hozzá n,/;ell)észeti kerdésckhs:«, fejtegetett
nevelési problémákat.

Az imperialista törekvések miatt C!J.1Jl'e inkább növekedett (I

húború» oeszélu. Giessuieín kesesziénú és humanista lelkétől mi
scm volt távolabb, mint a háború. Ezért lett sei uoel-lélekkel a bél«
lelkes apostola. Szinte minden más tcvékenyslige háttérbe SZ01'ult,
Hirdette, hal/Y a tömegmészárlássávúlt hálJorú el oesztette mindcl/
erk'ölcsi jogosultságát; ezerepét a nemectkiizi jognak és a dönlö
bíráskodásnak kell átvennie. Nincs ügy,mel:lJet kölcsönös meaér
tesset tárl/yalá.sok útján el ne lehetne intézni. Szemében a háború
nemcsak az emberiséa na!JY részének leméseárlásút, hanem eaube«
(IZ éoezredes kultura halálát is jelentette. Azt vallotta: amint (/
'19, század becses' 1)ívmánya a rabszolyasrí{J measzűntetése, ugyan
,ípy "a 2a, «záead lennemesebb ielculrdui közé tartozik a keresz
lén]; eszmekörnek e!IY másik oondolota), rt nemzetek testvériségli
nek és a nemzetkiizi .100 lciter iesziés«: által II béké« érintkezés tar
.tóssá!lának megl'alósiM..wü keresztülvinni." Tisztán látta, hom; II

nemzetközi jO!1 és döntőhíráskodás il ián.lfa mclleit a tő/w «zolsu:
tatában állá titkos di-ploncácia a háliorús t(~szilltsé.Q leyfőlili oku.
Ugyanakkor észreretie. /Iogy II felsűlJ{l társadalmi o.\.ztúlyoklJlí! fl
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1.:nenh;n.1J erlcolcn élelet irán.lJító ereiének IwlUf:J.nyulásál'al é.~ a:
fj nzé os elűretiiré séllel ld ve szeit az cm ber! egj}iittérzés, ezolilarilá«,
Ezért, bár SZi1JCSen vesz minsen felülről jövő kezdeménttezést is,
fl béke ügyét csak a kis emberek, a. néoteten milliók kezében lát
ta bieioeitoa. Ezek lelkében ott 1;1 méll oz emberi efJyüflér:::éx, !lZO
l cdariiá« tudata.

Itthoni életének kereiét a századvéf/ utolsó érdizedeiben. meg
lí,juló katolikis társadnlmi, kulturális é8 »alláso« egyesületek szot
r:áltnUák. M aotaláli« ezeket 111úr Gl/örött is, Budapesten meg
t'!J]Jenesen a központjuk/w került. Naim tudásút, s,zéleskörü ismere
teit, meluek nemcsak a teológiát öleUa.: tel, hanem a, történelem,
«eociolánio, bioloaía, archeolouia, nyel1,észet tcrilletére í li kiterjed
tek, a fenti keretekben. "z61'01 é.l( irásbnn fl nemzet kiizkinc8él'é
tette. Az Em/ház szociáli« hi ,'otásának lollá val, SZ(l1)(Í ral és szer
I'ező tevéken,1Jsé.qém,1 cllyilc útWI'Ő opostola. volt; kiicetelte 1/em
cnak. Q. [Jclsönek a keresztem) erkölcs örök elvei ezerini való meg
lí,jltódását, hanem az élet külső kereteinek a. haladás eszméihez
i-alá ",züksé.'les és bolc« átformálását is, és a ma.qya.rság európa'i,
emberi hi1Jatásának bátor, meunemallcusiú szószólója, a klaseztlcu»
nemzedék, Széchenyi., K ossuth, !iJötl'ÖS hafJ.1/omán!Jainak őr,zője

roli.
A tnult ismeretének (Jirtokábwl ((Z einek, eszmék. iiII/gasá ()(){

J'i~s.lJáltn az élet sohzínü változékann folyását, ezért II [walwr
lati élet síMán néha ini/(((iozott, kisebb jelentőségű dolgok felett
elsiklott éle» lizcme, de 1/ halála óta eltelt harminc esztendő 111eJl
mutaii«, IWim fl jö/'ő konturiuit jól seitette mC[J, (Jánosi Gnut«)

~'~~RJ)l<~ 'I'OHNI O K. Az Atlanti Oceánra néző La-Roehelle- í
kikötő több mint nvolr-szúzéves, hatalmas Szeut Miklós tornya né
hány hónapja siil lyedőben van. A francia Műernlékek Hivatala n
-zokatlanul nagvmérctű süllyedés éf> a fokozatos elferdülés meg
\izsg-álására határozta pl magát. A torony sziklatalajon épült kö
zépkori tö\g'yl'agerendá7.attal, asziklatalaj azonhan csupán ki
lenc méternvire a fiild alatt kezdődik. A francia építészek a toron]
szerkezetóben a g-erendúkat betonoszlopokkal akarják T1leg'(-'I'ősí

teni fl egészen a. sziklutalu] kezdetéig betoualapokat raknak a to
rony köré. Mielőtt azonbun a remek román stílü műemlék IUCA'
mentéséhez hozzáfogtak volna, megvizsgálták a világ közismert s
még Ienúlló ferde tornyait, hogy azok egyensúlyi helyzetéből

ok ul.iuuuk.
A PisaiI<'erde Torony a leg.ielentékenyebb i lyenneru ű épít

méuy, amelyet legalább képről mindnvájan ismerünk. Ezt a tor
nyot l174-hen kezdték (') építeni, de csak 1384-hen sikerült hefe
.iezn i. A tornnv lúbuzutu vastagon körbefutó múrvúnv f'alnzatból
.i H, amely zömök toronyövezetbe zárva félköríves román boltíve
ket hordoz. A többi hat outelet szin tón félköríves, oszlouocskúkou
nyugvó ívekből áll. Xl n. századbeli épitőmester'i feliigyelője

Giovanni d'Jnspruck volt és 'I'ommaso Pisano, a világhírű Andrea
Pisano fia fejezte be az építkezést.

A Pisai Ferde 'I'Ol'OIlY legnagyobb érdekessége az, hogy már
a torony lábazatának építésekor indult meg a talajsüllyedés. A
hajt idl'jéhen éSíll'eveti (,k és oly iigyesen módos ították fl Felső eme-
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letek méreteit, hogy sikerült az egész épületet ferdesége ellenére
is külsőleg arányba és belsőleg egyensúlyba állítani.. 'I'ény az.
hogy Antonio Venezianónak egy a Carupo Santo falára 1384-ben
festett freskóján az-akkor nemrég befejezett épület ferde állásum]
van megörökítve.

A Pisai Ferde 'I'oroiiv ep itőiuek űgyeskedése azonban 11eIn volt
egészen célravezető, mert a torony azóta is évről-évre ferdül.
Nedves talajra épült és Giovanni, építésének első mestere mar
J298-ban szondázást végzett, hogy It talaj ellenállását kikérnlelhesse
és meghatározhassa. A ferdülés eleinte nem is volt lényeges, de
1817-től kezdődően pontos mérésekkel állunitották meg, hogy az
elhajlás évenként 1-2 milimétert tesz ki. :E}lhatároztúk tehát, hog ,
a torony közelében kutat fúrnak, hogy a környezi) altalajt kiszá
i-itsák: Az orvosság azonban rosszabbnak hizouyult a betegségnél,
lllert a Initban túlgyorsan fölhalmozódó víz az eddigi lassú elszi
várgásnál is veszélvesebb alárnosúsokat idézett eli; l's az évenkénti
elhajlás megnégyszereződött.Mivel . pedig a torony lassú elhaj
lása nem állott meg, hanem fokozódott, eg-y f'rancia mérnök (M.
Imbeux) a mai földalatti vasútéjiitkezésck nél husználatos talaj
fagyasztási eljárást ajánlotta a torony megmentósóre. 1932 é:-;
1936 között azután az olasz mérnőkök a torony küriil 360 helyen
6 cm átmérőjű és 4 méter mólvséaű lyukat rudak a torony alta
lajába és több mint 900 tonna folyékony cementet injekcióztak beh
a íalajba. Ennek az eljárásnak a bef'ejezós« óta semmiféle süllye
dés vagy ferdiilést nem tapasztaltak többé ennél IL fisztavonalú
és nemesarányú építészeti csodánál.

Bolognában is van két nem kevésbbé nevezetes nég'yszöglete:-;
torony, de mivel ezek egys:f,erű téglaépítmények, sokkal prózaibb
látványt nyujtanak és sokkal kevesebben emlékeznek ábrázolásuk
ra. Ez a két torony 110H és 1109 között ópült. A masrasabbik, H

Torre degli Asinelli csak lassanként ferdül és ma is 97 méternyi
magasságú, mint építésekor. Szomszédja, a Garienda torony azon
ban ma már csak felemagasságnyira nyú lik föl, ezzel szemben
kettős elhajlásban is szenved és negyvenhatméteres magasságú
ban is fenyegető vészt jelent II környéken meghúzódó rézrnűves
műhelyekre,

A szárastalajú Olaszországon kívül még' több rt ferde torony.
amit a németországi Emsben és Ulmban. akár a hollandiai Dell't
ben vagy II francia Laonban és Chamonixhan. A'I. I<~tampes-i Szeut
Márton torony pedig valóságos meterológiai ritkaság, irigása
ugyanis az idö.iáráshoz igazodik. Agyagos talajon épült, ha fehát
sok az eső, az agyagta.1aj megduzzad. száraz időszukban pedig
összetöpped és a ráépített torony így kiílönböző elhujlásokut pro
dukál. A távolkeleti 'l'cnkinban is ismeretees II Vinh-Menh nevű
ferde-torony, de ez leomlóban vau,

Annál érdekesebb II hajdani sarag-ossai U j Torony esete, ame
lyet Katolikus Ferdinúnd idejében építettek, I<;píté"e 1504-beIi
kezdődöft és 1515-hen fejeződött be. Alapv,aia it legnazyobb gon
dosabban készűlt és mindon teherpróbát kibirt, mert faragott kö
vekből állt, de többi részt' már csak tégláhól épült és ez volt u
ha], mert egyik oldalán 11 téglafalazat szétuvomódott, kimarjult
és egyes tk-glasol'ol, f'elény iro zsugor-odtak. 'Yiintím m',{)IlhWn fl to-
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ron)l sú lyu ezt a munkát elvégezte, több évszázadnvira nem tör
tént állagában semmiféle változás, a torony tetején lévő óra év
századokig mutatta az időt és az arragónialak nagyon büszkék
voltak rá. Lehettek is, inert tornyuk Napóleon 1809-i hadjáratának

},omhál'úsú.t is kiállotta. 1887-ben azonban szekatlan módon ferd ül
Ili kezdett ez II nevezetes építészeti ritkaság és a spanyol teehniku
-ok ahelyett, hogy megmentették volna, halálra ítélték. A bon
tócsákánvok azonban alig tudtak megbirkózni a szinte megkö-
\"I'~edett téglaanyaggul. .

A f'erde-tornvokru tehát leselkedik a halál, életbenmaradásuk
azonban cseppet sem reménytelenebb, mint a többi "normális"
("pítészeti műveké ha egyszer biztos talajra épültek és az építé
-ükhöz f'elhaszná lt a nvagnk kcllií teherbíróképességgel rendel
kvznek. (p.}

JöRGENSEN V1SS7-Al'EHT DAN1ABA. A nagy dán irá, aki
ineqtérése után nem sokkal, 1897-ben költözött Assisiba, hazatért
,zülőföldjére, Assisiban el/Y parasztcsalddnál talált otthont; há-:
ruk három szobáiá: enuediél: át a költőnek, Ez a ház a város leg
magasabb pontján áll s a neve, mely ol;1} jól illik Jiiraensen egyé
niségéhez, csupa költészet (;,~ áhitat: Santa, Maria delle Rosenak,
Háesá« ilfáriállak hí.vják.

A költő korán kelt s rendszerint ablakából nézte a. napkeltét.
ltármerre nhett, 'lllÍndeniltt a szicének. oly kedves ferences mul!
«mlékeiuel találkozott : látta a San Damumo tetejét, az olaiiáko«
lúl Iliootorto templomát, AnfJ:l/olos Boldogasszony kupoláját, a
halmokat, melueken. a· Poeerelio járt, és távol sejtelem«zerűe« a
Trasimene tó hékjélH'n a «ziqciet, a!l.owí 'oiss.zavonult.

Ki tudja, clhfl!J.I/ta volna-e 'valaha is Jörgensen második ha
,újá( visszatér-e meuhulni ősei !'öldjére, ha idősebbik fia, apja
t'gészséf/éérl afJ.fJfÍd,'a,m"n·/ unszolja és kérleli. Ola» csak egyetlen
szót tud olasz/ll, ezt az ('!/uet: "bobbo", apám; de ezt annyisz01' .~

(l,i'myi álllud(/tos,wílJ!Jali.~mételte, hugJl végülis meainditotta (/2

Úi'f'fJ kQ/tő sú"a. Mert Soendboraban, ahol hnjdarul1l(H1. lakott,
hiányozni fOY II!}.'}O/t nek! Assis; ténye és meleoe, rengeteg ma
dara és ciráoa; de föb/) kényelem és yondosabb ellátás ?Járja az
aOgastyánt: »izvezeiék, közponfí Nités, aminek az (/s,~'isi paraszt
házban hire-luim-na sem volt.

Axel Munthl', Claudel, Papini, 111auriac 'barátju, Assisi Szeni
Ferenc, Seienn i Secnt Kaiaiin, Don Bosco, Szent Brigitta, Korio
/wi Ssenr JllarJjit életirója fájó szílJvel mond búcsút a Pooerello
/'árosának, De szu1llorúsúf/a nem toiiio. el, csak megaranyozza, hu
J/lorát. Mul.aftatja a lJondolat, /tomi odahaza olyan házban fog lak
rt, amelyet "neiii.zet i emlékké" nyilvánítoftak. Az ujsúgírón.ak li

".t1yben ferences «zerzeteenck, alei a búcsú napjaiban fölkereste,
'dosol;/jo.l/vn mondia.:

- Képzelje cl, miltten kitűnő szúrakozús lesz fl földszinti Jbr
uensen-múzeum poriásának.. lJölfJ.l/e'itn és uraim, mondja majd (I

látogafóknak, ({ h ázban, ohoná belépnek,' egykor Jtiroense« János
lakott, a nagy irá. S akkor én leszálok az első emeletröl, aQlakom
hól: Hohó, baratocskám, hiszen még élek!

Dp azért kijlll/H ('silloJ/ott II szemében, (tmi.kor- Fnbbrett! pá-
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ter, az ujságíró elbúcsúzott tőle. Ez lassan, e szép él> gazdag, 'lll/Ore
vanhét esztendőt ért élet látható művein és a műveknek fl lelkekre
tett láthatatlan, de nagy és állandó hoiásán tűnődve lépkedett le
fele a falusi ház csorba lépcsőin; mikor valaki uiánakiáltott, EglJ
asszony volt, a költő felesége. Visszahívták. Az allJ/író SZP ll i
Ferene áldását kértc fiatal láto.qatójától (g. h.)

BIBLIAI ARCHEOLOGIA 1953-BAN. Az év elején a Szen l
föld különböző helyéin ásatásokat kezdtek; ezek a munkák most
befejeződtek, Attekintést is nyerheteünk róluk s az eredményekről,
melyek az időn is érdekes részletekkel gyarnpí tották ismereteinket.

A ferencesek az Olajfák Hegyének nyugati lejtőjén végeztek
kutatásokat, nem messze egy moszké romjaitól, a "Dominus flevit"
helyén, azaz ott, ahol .Iézus Jeruzsálem fölött sírt. Egy a Kr-isztus
utáni első századból való temetőt fedeztek föl itt, minden való
színűség szerint az egykori Bethania temetkezési helyét. Szúmo
"ossiarium"-ot, csontok számára szolaáló kőládát találtak; sűrűn
szerepelnek rajtuk azok u nevek - Mária, Mária, Simon, stb .Ó::

melveket az Evangélium Bethániával kapcsolatban emleget.
Tushingham professzor tavasszal Marlebától délre. a trau s/,

jordániai Dibanban ásatott. A helyet a biblia többször is meg
nevezi. A templomot, melynek maradványait föltárta, a rómaiak
palotává alakították át. Fölíratai egy bizonyos Sabinus nevét őriz

ték meg.
A Heath College tanára, Free tanítványaival Dethanbau dol

g'ozott, ahol még ma is mutozatiák a kutat, melybe .Iózsef'et ve
tették testvérei, Bronzkori épületeket ástak ki, melyeknek alapjá
ból amfórákban gyerekesontvázak kerültek elő. Holtak csontjai
nál a koponya Illellett tálakat találtak ételmaradékkal H H [obh
kéz közelében ivócsészéket.

Patcer Virgilio Corbo Szent 'I'heodoriusz kolostorának romjait
kutatta át a judeai sivatagban. Pompás Iölíratoe mozuikpadlórn
bukkant, melynek georgiai .rása az első bizonyíték arra. hovv az
egykor oly hatalmas kaukázusi keresztény királyságnak Betlehem
környékén kolostora, volt. A hatodik századi Iöl ír.atok fő nevese
tessége, hogy emlitik azt az Antonius apátot, akit a híres oszlop
szent Simon édesanyjának, Szent Mártának az életrajzából isme
rünk. Ezenkívül szerepelnek rajtuk olyan jellegzetesen perzsa ne
vek is, mint Bakur és Ormizd. Ezek vagy konvertiták lehettek.
akik a perzsa Zoroaszter-kultusz h íveibűl lettek kereszténnyé, vag'r
georgiaiak, akik a hatodik században Georgia fölött is·úralkodú
szasszanida nagykirályok tiszteletére viselték ezeket a neveket,

Az Izrael területén folytatott ásatások közül az idén csak a
francia Jean Perrot kutatásaí érdemelnek említést; ő Bersaba éli
Dan környékén, az ország legészakibb részén miudeddig nem ir,;
sejtett kiter.iedésű kalkolita településeket tárt föl. Végül az. sem
érdektelen archeológiai szempontból, hogya sivatagban épített új
utak hozzáférhetökké tették azokat abizonci romvárosokat, ame
lvekről a régészek minfha évtizedek óta, megfeledkeztek volna.
Valószínűnek látszik, hogy a figyelem most majd úira ft>,léjük
fordul s megindul az öt nagy romváros rendszeres fölkutatása.

t-eher.
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FÖLFEDEZTÉK A LEPRA GYóGYSZERET? Szeptember vé
fJen került nyilvánosságra, hogy egy marinista apáca, M arie
Suzanne nővér, miután sikerült elkülönítenie a lepra kórokozóját,
fölfedezte e súlyos betegség gyógyszerét s erről beseamott a római
mikrobiológia.i kongresszuson. Penso professzor, a római egész
ségügyi intfizet vezetője is nyilatkozott a dologról. "Az Afrikában
kikisérletezett oltóanyag nem-leprás gyerekeknél pozitt1) reakciói
oáliott ld ~ mondia; - a reakció pedig csak ltZoknál POZití1',
akik leküzdték a leprát. Ebből az észlelésből arra lehetne követ
keztetni, hogy a beoltott gyerekek valóban immúnisalc lettek a
levrával szemben, Csak az ezuiáni tapaeetalotok fogják eldönteni,
helyes-e ez a kihietkeztetés, vagy nem. De egyébről is szó van,
Az oltás meoiordiiotta a reakciot a súlyos leprtlsoknál, akik ad
dig csak te.qaiívreakciót muiattak; ez pedig azt jelenti, hogy
az oltás folytán új védekezés lépett föl, lepraellenes allerina.
I/yes/ormán az oltást, ÚUlJ láiseik, m/óf}yításra is lehet alkalmazni",

A kfsérlPlek a betegség megelőzésére is, gyógyítására is ioutibh
/'Ij/JJtak mind ,"'zudánban, mind Új-Kaledóniában; az őszi mad
ridi leprolófJia'i uilágkongresszuson pedig ft. 'világ 1)ezető lepraku
tatái és orcosa! 'ismerkedtek mei) a találmánnyal és alkalmaeá
f';únak eddigi eredménsjeivei,

Ezen a kongresszuson részt vett Bianc doktor, a kameruni
N den nemréuiben. létesitit új, hatalmas leprakórházának főorvo

.~(1 is. (E Fizeni Mihályról elnevezett kórházról és keletkezésének
fl keresztény ezeretet megható hősiességét tanúsító történetéről
I'f/yik követke.ző naplónkban fogunk beszúmolni.) Madr'idból Nden
be utaztában Blanc doktor csak rövid időt töltött Párisban. Az
u~s~gírók kérdést intéztek hozzá Marie-Susanne nővér [elfedezé
8e,·ol.

"A lepra -- felelt II kérdésekre Bianc doklor ._- lényege ezerini
kroniku» betegség, vagyis önkéntes javulások és káros vissza
esések [ellemeik, Ezért tartózkodni kell minden elhamarkodott
itéleftől s oárnunk kell, mig kellő taolatot nyerünk a doloahoz.
Annyi azonban bieonsso«, hot/Y Murie-Susarcne nővér találmányá
cal igen 1Wll.1J l!'pést tettünk előre.

A nő1,á huszonöt ével töltött a Eidesi-szureteken, főként a hi-
res makogáji leprakárluizlmn, Ott kezdte tanulmányozni a rette
netes betegséget s onnét került a lyoni kaiolikus egyetm 01'1)Osi
íakultásán létesített leprakutaló intézetbe. Sikerűlt egy emberi
/f'pradaganat/)()l bacilust elkülönitenie; egyelöre nem tudjuk biz
tosan, oo.iion. u Hansen-féle bacilus-e; mindeneseire igen közel
áll hozu!' A madruii konttresseuson a nővér kutatásai' igen nagy
erdeklődé,~t keltettek. A lyoni intézet legilletékesebb tudásainak
bokteriolooia.; é:.; hisztológiai tanulmányai, melueket a kimaresz
-,Z1.l,~ meoiitatott, «zilártl tudomám/os alapot adnak a fölfedfzés
/I ek.

Jfagamis alkulmaztam. már olyan termékei, meluet Marie
.'1u;wnne nővér erről a mikroba-ienuéseetrtil állított elő. (Penso
professzor, a kiváló szakember eauébként azt java:wlta, nevezzék
el II bocilu»t microbncierium marianumnalc), Nem-élő tenyészetet
alkolmaztunk, udrodcrmilcus befecskendezés formájában. Ami a
-mll,qelőzést, immunizálást illeti, eddiy 1094 eyyénen végeztünk ki-
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sérleiet, s az immunitást a Micslldu-féle reakció klasszikus eljárá
sával tanulmányoztuk. A tesztek tanúsága döntő: allergiát jelez
nek. Hetvenöt százalékban fordaltak ncaatiobol pozitivra, mégpe
dig e hetvenöt százalékon belül tekintélyes arányban olyan rossz
indulatú esetekben, amelyek oolásáaos bacilusözönt hurcolnak él>
Micsuda-reakciójuk negatív. Ezeknél a betegeknél eddig a Mi
csuda-reakció sosem vált pozUívvá tíz százaléknál maaasabb
arányszámban. Marie-Suzanne nővér szérumával viszont 7.'J.3 szá
zalék a pozitívra fordulás.

Mindebből levonhatjuk a következtetést.· egyelőre mmyit, hogy
sikerült a szeroezetet ellenállóbbá tenni a lepráool. szemben. Ha
tudományosan nem is lehet ezidőszerínt felelős nyilatkozatot ten
ni M arie-Suzanne nővér találmányának gyógyító erejéről, a pro .
lilaxis, megelőzés szempontjából - 1500 eset tanúskodik róla-
máris ragyogó eredményeket muiatliat föl. Kisérleti alkalmazása
kiilönben már mind Bamakéban, mind Guyanríl)(Jn, mi.nd Oce
nniában megkez,dődött." (j. p.)

FeleUJs kiadó: S í k S á 71 fl o r
--------~._----------- -

Budai.nyOmua I. S~. telepe z.: F. \I.: Várnagy J(,zsd ig. 35985;. 800 dit..



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

P. P. Nem fogjuk megnyugtatni lelkiismeretét. Addig igaza
van, hogy valaminek az értékét minden időben a kínálat-kereslet
aránya határozta meg. Minél ritkább, művészibb kivitelű, érték
állóbb, tehát keresettebb valami, annál magasabb az ára. Ez igaz
ságos. De ha valaki - felebarátja meqszorult helyzetét seiuteleniil
'cihasználva - az élet fenntartására szükséges elsőrendű javakat
(élelem, ruha, lakás) a rendesnél, szokottnál, általánosnál maga
sabb áron juttatja csak a rászoru lókuak, az az uzsor-áskodás sú
lyos és gyalázatos bűnébe esik, ős nem érdemli meg a keresztény
nevet. Ne mondja: "kemény beszéd ez, ki hallgatja ezt!" Ez a
keresztény morál. Az nJ' Jézus az utolsó itéletnél attól tette" függő
vé a menuvországot vagy poklot, hogy adtunk-c ételt, ruhát, lakást
az arra sznruió fdelJarátunknak, vagy sem.

K. F. Leveléből néhány sort ide ikta tuuk. Olyan szépek ezek
a névtelen kis aldoaatok! "Mindig- nagy lelki gyönyörűség volt
számomra II szcntmixe, mert olvun szépen magvarázta a kis tisz
telendő úr prédikációjában II hittant, hogy megint gyereknek
éreztem magam. Siettem korán beülni, mert tetszik tudni, milyen
a mostani diák, nem adnak helyet egy öreg asszonynak. De most
belátom, hogy hiszen ez la gyerekek miséje, itt egyenesen nekik
prédikálnak, ide küldik őket a szülőik, itt tanulják az egyházi
énekeket, és mi öregasszonyok teleüljük a padokat, mikor mehet
nénk más misére is. A gyerekek meg ott áldogálnak. diílöngöznek
és nem tudnak leülni, letérrlepelu i a padba. Hát ezentúl elmegyek
lU nyolc órás misére, hadd férjen a helyembe egy kis vásott ne
buló.• annak még' szüksége van rá, hogy mesrtanulja mag-át jól

.érezni a templomban." Szép. Eljenek az; öreg: asszonyok.

Új zsoltúrok. Lrdnt érdeklődő. A kért köuyvhöz ma nehéz hoz
t.ájutni, mert magyar kiadása nincsen. Kérdésével tessék az Ecc1e
sia Szövetkezethez (Bp. V., Ferenciek-tere 1.) fordulni; ha egy
általán lehetséges, ott fognak tudni talán felvilágosítást adni. Az
új magyar zsoltárford ítás megjelenéséről egyelőre semmi határo
zottat nem lehet még mondani. Ha egyszer meg fog jelenni, ak
kor természetesen a hívek használatára fog- állani mindenekelőtt.

H. D. A Mamertini börtön Rómának legrégibb, még etruszk
eredetű épülete a Forum északi sarkán van. Két egymás fölötti
helyiségből áll. az; .alsóban van egy forrás, azért a régészek úgy
gondolják, hogy tulajdonképen 8 hegybe vájt kút volt. Hirhedt
börtöne volt ez a régi Rómának, innen csak a vesztőhelyre vitt
az út. Régi hagyomány szcrint Szent Pét'er és Szerit Pál is itt
élték utolsó napjaikat; a legenda szer-int a forrás- is Szent Péter
imájára fakadt a börtönben, mert az apostol meg akarta keresz
telni őrét, r. Sz ilveszter pápa Konstantin császár kérelmére a két
-apostolfejedelem tiszteletére szentelte a helyet.
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