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Kovách Zoltán

A MA HITOKTATÁSA
ÉS TEMPLOMI KATEKÉZISE

"Korunkban igen sokan vannak a keresztény nép körében, akik
teljesen tudatlanok azokban a kérdésekben, amelyeket az örök üd
vösséghez ismerniök kellene. Minthogy a keresztény népet említjük,
nemcsak a népet vagy az alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozó
embereket jelezzük ezzel a kifejezéssel, akiknek tudatlansága gyak
ran bizonyosfokú mentséget enged meg, mert midőn szígorú mun
kaadóiknak kénytelenek engedelmeskedni, alig marad a magukkal
való foglalkozáshoz idejük, hanem azokat és főként azokat, akik
tehetséggel és műveltséggel rendelkezve kellőképpen jártasak a vi
lági tudományosságban, ami pedig a vallásos életet illeti, teljesen
vakmerő és oktalan életet folytatnak" - állapította meg Szent X.
Pius pápa a századunk első éveiben, 1905.. április 15-én kiadott
"Acerbo nimis" kezdetű, a keresztény tanításról szóló enciklikájában.

A gyakorlati élet síkján az Eucharisztia mindennapi vételét
(Sacra Tridentina Synodus, 1905. XII. 20.) és a mindkét nembeli
ifjúság hét év körüli első szentgyónását és áldozását sürgette (Quam
singulari, 1910. VIII. 8.). XV. Benedek ,pápa az 1918. május 19-én
életbe lépett új Egyházi Törvénykönyvben fektette le a katekétika
alapjait: 1329-1336. kánonok a katekétikai oktatásról.

Az 1329. kánon szerirnt: "Sajátos és igen súlyos feladata főként a
'lelkipásztoroknak a keresztény nép katekétiJkai oktatásáról gondoskodni."
A plébános kötelessége a szentgyónásra és a bérmáláara évenként előké

szíteni a gyermekeket, továbbá főként nagyböjtben úgy oktatni őket,

hogy szentül vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Nem szabad rnegfe
ledkezníök a már első áldozáshoz járultakról, akiknek katekizmus-tudá
sát tovább kell mélyíteníök, Vasárnap és parancsolt ünnepeken ll. plé
bános a saját belátása szerinti időpontban a felnőttek értelmi világához
alkalmazott beszédben a katekizmust kifejteni köteles. A szülőket és
helyetteseiket a Kódex figyelmezteti, hogy kötelességeikről ne feledkez
zenek meg. Az egyházmegyében ezen a téren a döntő szó és ll. felelős
ség a püspöké, S ezzel a trienti zsinat intézkedéseit (Sessio 24. De refor
matione Caput 4,) és Szent X. Pius "Acerbo nimis" enciklikáját az új
Egyházi Törvénykönyv egységesítí és a kor követelményeinek megfelelő-

en intézkedik.

XI. Pius pápa kétízben is hallatta aggódó főpásztori szavát. Elő

ször 1923. június 29-én "Orbem catholicum" kezdetű motu proprio
jában, melyben a Szentatya a Zsinati Kongregáció keretében Hit
oktatási Hivatal szervezését jelenti be. Annak feladata az Egyház
ban a katekétikus oktatást szabályozni és előmozdítani. 1935. január
12-én a Zsinati Kongregáció "Provido sane" kezdetű dekrétuma a
katekétikai oktatás fokozottabb gondozásával és előmozdításával
foglalkozik.
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1950. október 10-13 között a Vatikánban a Cancelleria Aposto
licában a hitoktatásügyi nemzetközi kongresszus 10 előadásban fog
lalkozott a modern kérdésekkel. Az előadásokat a világ legkülönbö
zőbb részeiről származó egyháziak tartották. Már a.címek is elárul
ják, milyen átfogó jellegű témákkal foglalkoztak : A gyermekek és
a serdülő ifjúság plébániai hitoktatása. Az alsó-, közép- és felsőfokú

iskolai hitoktatás. A felnőttek hitoktatása. A hitoktató személye.
Az egyházmegyei hitoktatási hivatal. A keresztény oktatás társu
lata. A hitoktatás segédeszközeí, A laikusok közreműködése.

•
A hitoktatás. Hazánkban az 1949. augusztus 20-án életbe lépett

új alkotmány 54. §-a kimondja az állam és egyház különválasztását.
Ennek alapján az Elnöki Tanács 1949. szeptember 5-én kelt 5. szá
mú törvényerejű rendelete külön is kijelentette a kötelező iskolai
hitoktatás megszűnését az 1949-50. tanévtől kezdve. Azóta tehát a
hitoktatás elvben és lO'akorlatban fakultative történik. A kormány
legutóbb 1957. március 24-én kiadott 21/1957. számú rendelete meg
nyugtató módon szabályozta a vallásoktatást, s ez a rendelet 11 mű
velődésügyr miniszter 39/1957. számú végrehajtási utasításával
együtt a jelenleg érvényes szabályokat foglalja magában. Alapál
lásként hangsúlyozza a rendelet, hogya vallásoktatás magánügy, a
vallásoktatásban való részvétel vagy részt nem vétel szabadságát
míndenkínek tiszteletben kell tartania. A' vallástan szabadon vá
lasztható tárgyként tanítható a szülők akaratából az általános is
kolában és az általános gimnáziumokban a tanítási órák előtt vagy
után - váltakozó tanítás esetén esetleg váltás között is - heti két
órában szeptember IS-től május 31-ig.

A nyolc osztályos általános iskolák katolíkus tanulói számára az öt
hittankönyvet dr. Hamvas Endre csanádi püspök úr szerkesztette, A Kis
katekizmust a biblia elemeivel az I-II. osztály tanulja, a Bibliai törté
netek a katekizmus igazságaival címűt a III-IV. osztály. Az V. osztály
tankönyve a Szertartástan, a VI. osztályosok Az üdvösség története c.
könyvből szeréznek ismereteket, míg a VII-VIII. osztály Hit- és erkölcs
tant tanul. A két osztályra szóló tankönyvek (I-II., III-IV. és VII-VIII.)
koncentrikus körökben bővülő ismereteket nyujtanak nagyjából az előző

osztályokhoz viszonyítva, A négyosztályos általános gimnázium tan
könyvei szintén Hamvas püspök tollából kerültek ki: I. o. Katolikus ke
resztény hittan. II,- o. Katolikus keresztény erkölcstan. III. o. Katolikus
egyháztörténelem..IV. o. Alapvető híttan. Az anyagót rendes körűlmények

között évi 50 órára kell beosztani. Az előrehaladásban a tankönyvekhez
kell alkalmazkodní. Lehetőleg minden tanulónak legyen munkarfüzete.
Haladási napló, tanmenet és óravázlat készítendő.

Rendkívül sok függ a hitoktató egyéniségétől.A mindig mosoly
gó, a gyermekek iránt megértő, problémáikat nem felülről kezelő,

egyik kezével Istenbe, a másikkal a rábízott gyermekbe fogódzó pap
lesz az igazi katolikus életre nevelő. Már a legapróbb gyermekek
oktatásában, illetőleg attól kezdve arra kell törekedni, hogy egység
ben lássa a keresztény élet nagyszerűségét.A hittanóra imával kez-
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dődik és végződik: Miatyánk, üdvözlégy, Hiszekegy, úrangyala, Di
csőség stb. Utána a Szent Vagy Uramból egy az időszaknak megfe
lelő ismertebb éneket énekeltessünk el, de úgy, hogy előtte értelmét
néhány szóval megmagyarázzuk. Az óra első részében legyen rövid
utalás az előző órán végzett anyagra kérdés-felelet formájában,
majd az új anyag következzék. Ahogy az 1950-es római hitoktatás
ügyi kongresszuson elhangzott előadásokból is látható, a módszer
nem az u. n. deduktiv, levezető, hanem az induktiv, rávezető: azaz
.míg az előbbinél a katekizmus kérdéséhez a feleletet megadva ad
ták a megértést szolgáló bővebb magyarázátot a hitígazságról, ad
dig az utóbbinál egy mindenki által ismert érzéki képből kiindulva
a mondanivalót megértetjük a gyermekekkel, majd legfeljebb egy
két rövid mondatba foglaljuk össze az óra végén leckefeladáskor a
lényeget, amit esetleg a táblán is rögzítünk. Az induktiv módszer
mellett a jó hitoktatás intuitiv, aktiv és affektiv. Az intuició azt je
lentené, hogy a gyermekben meglévő természetes készségre és haj
lamra építve kell belső megismerés- és felismerés-élménnyé tenni
az alapvető igazságot. Az aktiv hitoktatás a cselekvésre nevelést, az
affektiv pedig az érzelmi élet vonalát és annak jelentőségét hang
súlyozza. Az 1950-es római hitoktatásügyi kongresszuson hangzott
el a következő mondat: "Jelenleg körülbelül mindenki előtt világos,
hogy a hittant intuitiv módon kell tanítanunk. Nem szöveggel kell
tehát kezdenünk, hanem konkrét esetekkel, régi vagy most élő em
berek életéből vett példákkal, melyek lehetnek vallásosak vagy vilá
giak. A hitoktatónak először a külső érzékekhez kell szólnia és a
képzelethez, hogy ezáltal könnyebben elérje az értelern és ítélőkész

ség működésbe indulását, ezenfelül még a szivet és az érzelmeket
is foglalkoztatnia kell, hogy megindíthassa az akaratot." Élményt
adó legyen a hitoktatás, azaz olyan tudatos külső vagy belső tárgy
ra irányuló lelki folyamat, mely a tárgyakat több-kevesebb tartós
sággal énünk alkotórészeivé, tartalmává teszi. Az élmény átélés
eredménye, s belőle mindig marad valami, ami lelkileg maradandó.
A mese kérdéséhez annyit, hogy csak mesélni nem lenne célravezető,

viszont a mesét mint érzéki képet a további előrehaladáshoz igen
ügyesen fel lehet és kell használni. A mese olya", elbeszélés, melynél
a főkövetelmény, hogy az esemény központilag magában foglalja a
magyarázatra szoruló igazságot, tehát benne kell lennie az elvont
igazságnak legfontosabb logikai jegyeivel együtt, nemcsak mint
szónak, hanem mint történetnek (pl. a tékozló fiú történetében ki
tapinthatóan benne van a bűnbánat szentségének öt része: lelkiis
meretvizsgálat, bánat, erős fogadás, gyónás, elégtétel, sőt az áldozás
is a lakoma eseményében).

Ami a keresztény élet egészét és teljességét illeti, illetőleg az
arra való neveléshez szükséges, rendkívül fontos az élő Egyházba, a
krisztusi titokzatos testbe való beletartozás tudatának elmélyítése
és kibontása. így a hittanórákon a szentmise és a szentségek szer
tartásukkal együtt, az imádságos könyv és annak kezelése a mísszá
Iéval, a szentek élete és tisztelete, az egyházi év állandó ünnepei, a
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vasárnapok, a parancsolt ünnepek, a nagy ünnepkörök, az elsőpéri
tek, az egyháztörténelem és az erkölcstan alapvető kérdései és nem
utolsó sorban a Szeritírás megismertetése és. megszerettetése stb.
kapjon helyen minden osztályban az értelmi foknak megfelelően,

Jó, ha alkalomadtán a gyermek szemei elé varázsoljuk azelmon
dandók vagy az elmondottak halvány visszfényét rajzban is, ,vagy
egy-két verssel illusztráljuk az anyagot, esetleg képekben vagy való
ságban bemutatjuk és a fontosabb dolgokat többször is elismételjük.
Igen jól bevált eszköz a dramatizálás is, amikor az erre a célra al
kalmas bibliai eseményeket vagy más anyagót a gyermekek maguk
adják elő szinte színjátszásszerüen. Segítséget nyujthatnak egyes
jól alkalmazott kézmozdulatok is az anyag elsajátittatásában. A [u-

. talmazásban a hitoktató ne legyen túlzó, de fukar sem, mindig az
önbizalom és a lelkesedés felkeltése legyen a cél. A pontozás és bi

. zonyos pontszám elérésének szentképpel történő jutalmazása, ki
emelkedő eredményesetén, melyet a hitoktató és az osztály együtte
sen állapít meg, év végén a könyvjutalom igen célravezető.

A módszer tekintetében a szövegelemzö, deduktiv módszer el
vontsága miatt szinte tilosnak mondható, talán csak az egész kicsi
nyeknél imádság tanításakor vehető elő. A müncheni módszer ujra
felfedezte a szeritágostoni hármas tagoltságot a tanításban: a pro
positio (pszichologikum), az explicatio (logikum) és az applícatio
(technikum) egymásutánját. A grafikai metódus főeszköze a hit
oktató rajza magyarázat közben. Eredménye: az óra hangulatos,
mert a dolgok megelevenednek a táblán magyarázat közben és a fi
gyelem is állandóan ébren van a gyermekek között. Az eucharisz
tikus módszer a kifejtett tant a gyermeki élet körülményeire alkal
mazza és a konkrét, táblára is felírt pontok közül választat a gyer
mekekkel egyet egy hétre vagy eg~ napra, mint cselekvési normát
a természetfeletti segítség befolyása alá helyezve. A munkaiskola a
cselekvés nyomán keletkező élményt és annak erejét állítja be a
pitoktatás eszközei közé. Itt a növendék lesz aktívvá, s ezért figye
lemre méltó. Eredménnyel kislétszámú osztályokban fejlettebb ér
telmi fokon alkalmazható. Az aktiv metódusnál a hitoktató benne
áll a liturgikus évben, innen veszi az érdeklődési központokat és
nagyon belevonja a vallási nevelésbe a vasárnapi szentmiséket.
Tiszteli a gyermek személyiségét, kikeresi belső érdeklődését és
spontán cselekvőképességeit foglalkoztatja. Az intuitív módszer - 
amint már fentebb láttuk - az élményt teszi meg az igazság hordo
zójává. Az élmény pszíchologíaí folyamatot hív létre az emberben
az igazságról, ezt a lélektani folyamatot az oktatás útján logikaivá
kell tennünk a magyarázat eszközeivel, de az élmény annyira moz
gósítja a növendék lelki világát, hogv amíg az élmény megmarad,
addig az igazság ellentmondást nem tűrő erővel él benne, mert az
élmény által nemcsak megértette, hanem át is élte az ember az igaz
ságot, sőt technikailag, a cselekvés rendjében is felhasználja. A ta
nításban követett módszert természetesen a hitoktató egyénisége
szabja meg, illetőleg dönti el. A lényeg az, hogy a lelki élet területén
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önállóan megálló, gyakorló katolikUs gyermekeket neveljen a· kü
lönböző adottságú és tehetségű rábízottakból.

A Paritásos Bizottság elvi jelentőségű döntése a következő: "Az
Egyháznak biztosított m1lködési szabadság alapján nincs akadálya
annak, hogy a lelkipásztorok az Egyházi Törvénykönyvben is kö
telezően előírt katekéziseket rendszeresen megtarthassák és ezeken
a hitoktatásra bejelentett és be nem jelentett gyermekek is megje
lenjenek." Itt hárul a szülőkre a legnagyobb feladat, mert nekik sze-:
mélyes példájukkal és ösztönzésükkel kell hatniok gyermekeikre,
hogy a templomi katekéziseken résztvegyenek. Az Egyházi Tör-:
vénykönyv 1113. kánonja erre nyomatékosan figyelmezteti a szülő

ket: "A szülők igen súlyos kötelessége, hogy gyermeküknek mínd a
vallási és erkölcsi, mind a fizikai és polgári neveléséről erejükhöz
mérten gondoskodjanak és anyagi ellátásukat is biztosítsák."

Az esztergomi fóegyházmegyében a templomi katekézisek:ről 1950~.ben

a következőképpen rendelkeztek: Egy héten kétszer (vasárnap és egy
hétköznap) ~egalább fél óráig tartó katekézist kell tartani, melyben Q

katekizmus egyes kérdéseit a szülőknek úgy magyarázzuk, hogy azok
gyermekeiket is oktathassák. A fonna tehát oktató beszéd, nem kimon
dottan hitoktatás Ieckefeladással és vlsszakérdezéssel, A vasárnapi ka-'
tekézist a díákmísén is meg lehet tartani, de más szentmisén is, ahogy ez'
a helyi körűlmények figyelembevételével a legjobbnak látszik. Alapul B
Római kis katekizmust tanácsos venni, mert az új hittankönyvek is ezt'
követik, mert ezt ismerik a szülők és így otthon tudnak segíteni gyer
mekeiknek. Jól felhasználható még a CatechismU8 ex decreto Concilii
Tridentini ad Parochos, a Gasparrl-féle Catechismu! CathoUcus, valamint
a külföldi irodalomból az 1955·ben megjelent Katholischer Katechismus
der Bistümer Deut!chlands mint ve:rkrfonál. Jó lenne erre a célra alkal
mas módon felhasználni a templomi hirdetőtáblát Tanit az Egyház vagy
Hétr6l-hétre Krisztussal cím alatt a katekizmus anyagából a soronkövet
kezó részt ügyesen összefoglalva, képekkel, ábrákkal díszítve, benne ka
lendáriummal, az ünnepek rövid magyarázatával, általános útmutatások-
kal stb. A hittantanítással kapcsolatban már előbb elmondottak mutatis.
mutandis ide is értendők és érvényesek, különösen az anyagköz1és méd
ját illetőleg, azaz a hármas megismeréslépcsőt (pszíchológíaí, logikai és
technikJai) még fokozottabban meg kell tartani, mert a legtöbb helyen
csak a szó erejére támaszkodva végezhetők a katekézisek a többi segéd
eszköz hiányában. A katekézisekrol vezethető haladási napló, hogy sze
mélyváltozás esetén az utód is tudta, mi volt az előző oktatások anyaga,
Egyes helyeken 2-3 évre beasztottan dolgozzák fel a katekizmus teljes
anyagát.

Mindenképpen biztosítanunk kell a katekézisek élményjellegét.
A templomi katekéziseknek a hitoktatás kötelező volta míatt' nem
voltak hagyományai hazánkban és éppen ezért sokan, a papok és
a hivek közül egyaránt, idegenkednek tőle, pedig meg kell érte
nünk, káros a gyermeklélekre az, ha a világi tudományosságban
messzire előrenyúló ismereteket szerezve, a hit igazságai előtt még
míndíg gyermekcipóben áll értelmetlenül, s nem tudja a hit és a
tudásvonalát önmagában harmóniába hozni.
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Az első szentgyónási és áldoZási oktatás. Az 1941-es esztergomi
f6egyházmegyei Zsinati Határozatok ezzel kapcsolatban a követke
zőket írják: "Az elsőáldozók előkészitése kiváló gondossággal tör
ténjék. (Can. 1330., 1331). Az elsőáldozás szertartását a Rituale és a
Praeorator útmutatása szerínt végezzék; tegyék minél ünnepélyeseb
bé és emlékezetesebbé. Minden elsőáldozónak adjanak a templom
pénztár terhére beszerezhető emlékképet. Amikor a lelkipásztor az
első áldozás napját kihirdeti, ismertesse a szentéletű X. Pius pápa
enciklikáját az első áldozásról. Hivja föl a szülőket, rokonokat és
keresztszülőket arra, hogy a gyermekekkel együtt a szentáldozás
hoz járuljanak.'! Akik először járulnak az áldozáshoz vagy jelen
vannak az első áldozáson, teljes búcsút nyerhetnek a szokott fel
tételekkel: gyónás, áldozás, szentséglátogatás és ima a pápa szán
dékára (l Miatyánk, üdvözlégy és Dicsőség). Mivel az Oltári
szentség nem praemium, ahogy a janzenisták állítják, hanem
antidotum, azaz ellenszer, melynek segitségével a mindennapi
hibáktól megszabadulunk és a halálos bűnöktől megóv6dunk,
hét év körül már kötelez, a szentgyónási és áldozási parancs.
Az oktatásra két hónapon át heti két óra, összesen 16 óra áll ren
delkezésre. Nem kell a keresztény tan teljes és tökéletes ismerete,
elég ha azokat az igazságokat tudja értelmi fokának megfelelően a
gyermek, melyek eszközszerű szükségességgel megkívántatnak - Is
ten léte, Gondviselés ténye, Szentháromság és Megtestesülés - és
meg tudja különböztetni a közönséges kenyértől az eucharisztikus
kenyeret. A szülők figyeImét jó felhivni arra, hogy a lehetőség sze
rint ők is vegyenek részt gyermekükkel együtt az oktatásokon, hogy
így az ott hallott tudnivalókat otthon elmélyíthessék. A gyakorlat
ban általában az általános iskolák első osztályos tanulói az első

áldozók, a szellemileg gyengéket II., esetleg III. osztályos korukban
visszük először az Úr asztalához. Túlzottan nagy létszámú csoportok
ne legyenek az oktatásnál. A gyülekezés alatt foglalkozzék valaki a
gyermekekkel, hogy a templomba betérők áhitatát ne zavarják. A
szülők, a nevelők és a lelkipásztorok feladata a gyermekek első

szentgyónásáról és áldozásáról időben gondoskodni, erre évente egy
szer vagy többször alkalmat nyujtani és előmozdítani a gyakori,
sőt mindennapi szentáldozást.

Szent X. Pius pápa a "Quam síngularí' dekrétumban lefektetett alap
elvei nyomán a Gasparri bíboros gondozásában megjelent Catechismus
Catholicus első része 26 kérdésben foglalja össze azokat a tudnivalókat,
melyeket az első áldozóknak el kell sajátítaníok: keresztvetés, MiatYánk,
üdvözlégy, Hiszekegy, Isten-fogalom, Krisztus megtestesülése és megvál
tói halála, szentségek, bűnbánat szentsége, Oltáriszentség. Jó, ha van en
nek alapján készített tananyagbeosztás, óravázlat és haladási napló. Ar
ra ügyelni kell, hogy a fontos tudnivalókból semmi se maradjon ki. Eze
ket esetleg Iegépelve egy fél vagy egy negyed ívre a gyermekek kezébe
is adhatjuk. Egy-egy énekkel, versíkével fűszerezhető az oktatás, melynél
legfontosabb a világosság és a szemléletesség. Az oktatás elején és végén
rövid szentségimádás a fóoltárnál, vagy fohászima a Mária oltárnál igen
megfogja a gyermeklelket. Az oktatás befejeztével jó egy kis vim~erú
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befejezés a szülők bevonásával s ez alkalommal meggyőződhetünk, vaj..
jon a gyermekek kellően jártasak-e az alapvető igazságokban. A gyón
tatáshoz, különösen ha sokan vannak, kérjünk segítségül oltártestvéreket,
s ezalatt is foglalkozzék valaki a gyermekekkel, hogy figyelmük kellő

képpen le legyen kötve. Szép, ha az elsőáldozás napján, mielőtt a gyer
mekek a templomba vonulnak, szüleik megáldják őket: "Űr Jézus, Aiki
ma először térsz gyermekern szívébe: áldd meg őt és szeresd. Ne engedd,
hogy elszakadjon Tőled, mert 'addig az enyém, amíg a Tiéd is. Vezesd őt

és az ő piciny kezükkel együtt fogjad szorosan a miénket is, hogy min
dig a Te utadon járjunk. Amen."

A szépen megrendezett elsőáldozás, az égő gyertya, a keresztségi
fogadás megújítása. a szeretetreggeli, a fényképezés, az emléklap
és nem utolsó sorban az ünneplő ruha maradandó lelki élményt
nyújt a kicsiknek arról a Jézusról, aki ezeket mondotta róluk:
"Hagyjátok, hadd jőjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok
vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa" (Mk. 10, 14.).

A bérmálási oktatás. Erre egy hónapon keresztül heti két órát
számítva 8 óra áll rendelkezésre. ügyelnünk kell arra, hogya ke
resztlevelek alapján pontosan állítsuk ki a bérrnacédulákat, és hogy
a bérrnaszülők, ha házasok, csak szentségí házasságban élő katoli
kusok lehetnek. A keresztlevelek kitöltésével sok adminisztrativ
munka takarítható meg és emellett az elmaradt keresztelési anya
könyvezésekre is fény derülhet. Minden lelkipásztornak szorgalmaz
nia kell, hogy a hetedik életévüket betöltött hívek, akik már gyón
tak és áldoztak, a bérmálás szentségében részesüljenek. A bérmálási
oktatás tehát magában foglalja az elsőáldozási oktatás anyagát és
azt sajátos céljának megfelelően kibővíti. A keresztény nagykorúság
és tanúságtétel szentsége a bérmálás. A bérmálással lesz teljes az
ember lelkileg. Anyagában megígérése, elrendelése, meghatározása,
elnevezései, karakter volta, az olajkenés szerepe és jelentősége, fel
vevője és kiszolgáltatója, valamint a szertartása kapnak helyet. Rá
kell nevelni a bérmálkozókat arra, hogy ne csak az ajándékot te
kintsék, hanem azt tartsák szem előtt, hogy ezzel a szentséggel tel
jesjogú egyház-tagok lesznek, illetőleg lettek és a tagsággal járó
kötelezettségeket és felelősséget tudatosan vállalniok kell.

A lelkigyakorlat. Elvben nincs akadálya annak, hogy a hitoktató
a templomban évente egyszer összevonja mind a hitoktatásra járó,
mind pedig. az elmaradott gyermekeket közös lelkigyakorlatra. Há
rom ádventi vagy nagyböjti este a gyermek lelkivilágához alkalma
zott nem túl hosszú szeritbeszéddel maradandó nyomot hagyhat a
kis hallgatókban.

A diákmise. Minden plébánián és lelkészségen legyen vasárnap
és parancsolt ünnepen reggel 8 vagy 9 órakor; ha a parancsolt ün
nep munkanapra, illetőleg tanítási napra esik, akkor lehetőleg este
tartsák. Ez legyen missa recitata ismert énekekkel, evangéliumkor
a napi evangélium után maximum 15 perces exhortációval vagy ka
tekézissel. Vezetője lehetőleg a hitoktató, káplán, vagy a jól kíok-
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tátott kántor. Alatta legyen gyóntatás, melynek keretében a gyer
mekek lelkivezetést kapnak.

A ministránsok oktatása. A ministránsok oktatása elvi nehéz
ségbe nem ütközik, de nem szabad hitoktatás jelleggel bírnia. Leg
jobb hetí egy-két órát tartaní a sekrestyében, s a ministráció tanu
lása közben szinte játszva ismerkednek meg az egyházi évvel és
annak szertartásaival a fiúk. Nem kell sajnálni az anyagi áldoza
tokat sem a különféle színű ministránsruhák beszerzésére. Pontos
beosztás szerint járjanak a fiúk ministrálni, s a hűségesek a pont
SZámok nagysága szerint jutalmazhatók. Nagyon szem előtt kell tar
tania a papságnak, hogy már hány és hány papi hivatás bontakozott
ki az egykori ministránsokból. A sekrestyéseket is rá kell nevelni
arra, hogy ne rendzavarókat lássanak a gyermekekben, hanem a
pajkosság mögött vegyék észre az isteni kegyelem láthatatlan mű

ködését a gyermeklélek mélyén.

A Szentségi Kongregáció 1949. október l-én kelt instrukciója szerint
mínístráns nélkül, néhány rendkívüli esetet leszámítva, tilos mísézní. A
Rituskongregáció 1957. február l-én kelt dekrétuma a mínístránsok elő

írt számát (virágvasárnap és nagycsütörtök legalább 3, nagypéntek és
nagyszombat legalább 4), valamint gondos kioktatáBukat teljességgel meg
kívánja ahhoz, hogya nagyheti szertartások egyszeru formában egyálta
lában elvégezhetők legyenek. E két feltétel megtartását a püspökök kö
telessége szígorúan ellenőrizni.

A hitoktatási nap. "Mivel a hitoktatás fontossága a hívek előtt

eléggé nem hangoztatható, minden esztendőben az Örangyalok ün
nepét (október 2.) követő vasárnapon hitoktatási nap (dies cate
chistica) tartandó. E vasárnapon a templomokban a hitoktatás fon
tosságát kiemelő szentbeszédet kell tartani. A szülőket és helyette
seiket figyelmeztetni kell az 1113., 1335. és 1372. (§. 2.) kánonokban
jelzett és a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó súlyos köte
lességükre, s buzdítani őket, hogy érdeklődjenekgyermekeik hittani
feladatai iránt, kérjék számon azokat, valamint vallási kötelessé
geik teljesítését is. A szülők ez alkalommal ajánlják fel imáikat,
szentáldozásaikat, erénygyakorlataikat és önmegtagadásaikat Jézus
szentséges Szívének oly szándékkal, hogy a hitoktatás gyermekeik
lelképen bőséges gyümölcsöt teremjen" - olvassuk az esztergom
főegyházmegyei 1941-es Zsinati Határozatokban. Az szinte biztosra
vehető, hogy lelki eredményekben igen gazdag lenne minden plé
báníán az évenként lelkiismeretesen megrendezett hitoktatás napja.

A családi hitoktatás. Faluhelyeken, de néhol még városi csalá
dokban is szokásban volt, hogy vasárnapokon és ünnepeken a kora
délutáni órákban megtartott litánia vagy vesperás után a családfő

maga köré gyüjtötte az apróságokat és elővéve a csatos képes Bib
liát vagy a Szentek Életét, egy-egy fejezetet olvasott fel nekik, a
maga tudása szerint magyarázatokat is fűzve hozzá. A család közös
imája a Kereszt, Jézus Szíve vagy Máría kép előtt, néhány helyen
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reggel is, a legtöbbön csak este, a reggeli, déli és esti harangszóra
a dolgozó férfiak fejéről is lekerülő kalap, a munkakezdés előtti fo
hászkodás, a jeles ünnepeken együtt végzett szentgyónás és szent
áldozás, a búcsújárás mínd-mínd maradandó emléket hagytak és
hagynak a gyermeklélekben. A papság feladata az, hogy amennyire
csak médjában áll, ne hagyja ezeket az ősi és tiszteletre méltö ha':'
gyományokat kiveszni a mai családok életéből sem. A gyermek
szívéből a templomi nagy élmény is a család melegénék hatása
alatt kél ki. Az esztendő folyamán mindig található mód arra, hogy
a szentbeszédekben a papság a családi hitoktatás fontosságát hang
súlyozza, pl. tanévkezdet, hitoktatási nap, elsőáldozás stb ...

A gyermekek lelkivilágában a családi nevelés révén helyes is
tenfogalomnak kell kialakulnia, ugyanakkor azonban aszülőknek

nem szabad elfelejteniök, hogy gyermekeik számára ők az Isten
helyettese, tükörképe. Az a szülő, aki korán elviszi gyermekét temp
lomba (először persze nem misére), ott halkan magyaráz neki, ké
sőbb a vasárnapi evangéliumot is kifejti, a régi szentképeket is
megmutatva egy-két gondolatot. füz hozzájuk, helyesen jár el. Az
imádságos életre való nevelésnél az ajakima mellett meg. kell taní
tani a gyermekeket saját szavaikkal imádkozni. Az egyházi év ün
nepkörei, a nagyobb ünnepekre való komoly készület révén a li...;
turgikus érzék nevelhető bele a kicsinyekbe. Az initium fidei igazi
magvetői a szülők s erre a kötelességre és felelősségre a lelkipász
toroknak kell őket ráeszméltetniök.

Az Apostoli Szentszék előírásait és a jelen lehetőségeket össz
hangba hozni a lelkipásztorkodó papság feladata, együttműködveaz
isteni kegyelemmel. A feladat· nagy és felelősségteljes. Szent Pál
apostol szavai: "a törvény Krisztushoz vezető nevelőnkké lett, hogy
a bit által igazuljunk meg" (Gal 3, 24), olyan értelemben érvényesek
a papságra és a hívekre egyaránt, hogy a gondjukra bízottaknak
Krisztushoz vezető nevelőjévé kell válniok élő törvényként.

HAJNALODIK

erik a hajnal. Ökreimnél
ez határ felé ballagok.

. E16ttem apró ezüst foltok;
az út pocsolyákkal ragyog.

Ablak kacsint rám, a jövő nap
bearanyozza vak szemét.
Kémény pipál: ez füstje lágyan
oszlik a párás légbe szét.

Fiatal férfi cammog át a
sáTon. Megáll éli rámkösZÖn.
A sarat szidja. Rámosolygok:
járunk testvér itt még kövön.

Kacagunk. Halkan fütyürészve
megsuhintom az ostorom.
A nap velem jön s a vetések
integetnek a dombokon •.•

Hegedüs Lászl6
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Sik Sándor

EMLÉKEZÉS ARANY JÁNOSRA

Arany János haláláról kell emlékeznem, - október 22-én volt
75. éve. Azt hiszem, sokan vagyunk, akik Aranyt annyira közel
érezzük magunkhoz, hogy az ilyen megemlékezések megszekott
szempontjai hidegek, élettelenek, hamisan hangzók volnának szá
munkra, ha rá akarnók alkalmazni őket. Ha felvetnénk a sokszor
emlegetett kérdést: egy puszta szigetre milyen könyvet vinnék ma
gammal? sokan felelnénk úgy, mint szegény Radnóti Miklós, aki
végzetes útjára az Ujszövetséget és Arany verseit vitte magával. Az
egész Arany-irodalomból az a mondat szól leginkább szívemből,

melyet egy mai esszéistánk írt le: "A magyarságnak lehetnek for
róbb szerelmei a költői kőzt, de nincs még egy költő, akinek az
ember őszülő fejjel is úgy szeretne kezet csókolni, mint Arany Já
nosnak." Ha róla kell szólnom, olyan nekem, mintha apámról be
szélnék. Az ember nem "elemzi" és nem "értékeli" az édesapját,
hanem emlékezik róla, nézi, csodálja, megindul és elérzékenyedik.
Az ünnepi emlékezés legszebb órája pedig az, mikor a fiú előveszi

az apjáról maradt képeket, írásokat, leveleket és olvassa őket, újra
meg újra, talán nem is egészen száraz szemmel. De mit vegyen elő

Arany ránkhagyott kincstárából emlékezésül az, aki ilyen alkalmak
nélkül is jóformán állandóan forgatja a sok olvasástól egyre kopot
tabbá .váló kedves köteteket. Talán olyan lapokat üssünk fel, ame
lyeket hihetőleg kevésbé ismernek kevesebb versolvasási idővel

rendelkező olvasóink.
Arany egyszer Shakespearere alkalmazta a Biblia szavát: nagy ő

a .nagyokban és nagy a kicsinyekben is. Hogy Arany milyen nagy
az ő nagy műveiben, az eposzokban, a balladákban, a nagy lírai
komnozíciókban, de még a műfordításokban és prózai írásokban is,
azt talán nem kell bizonyítani magyarulolvasóknak.

Gyönyörködjünk most a kicsinyekben való nagyságában; nem
kevésbé nagy azokban sem.

•
Ismeretes, hogy Arany igen sok töredéket hagyott maga után.

Nagy epikai tervei végighúzódnak egész életén. Toldi Szerelmét rög
tön Toldi Estéje befejezése után, még a szabadságharc alatt elkezdte,
és halála előtt három évvel fejezte be, - voltaképpen meg sem tud
juk számolni, hányszor fogott hozzá. A hún-eposzt már a szabad
ságharctól tervezgeti és sokféle tartalmi és formai kísérletezés után
még I881-ben, tehát egy évvel halála előtt, fél-vakon is újra elő

veszi és elkészít két új éneket. Honnan ez az ötletszerűnek, szinte
kapkodónak látszó munkamód ? - ez a "sok kerített óriás fenék" ?
Valójában éppen az ellenkezője dolgozik itt a kapkodásnak : a lel
kiismeretesség, az erkölcsi "tartozás"-nak egy végletes, szinte a
szentek elszánására emlékeztető ereje. Nemcsak Toldi szerelméről:

330



minden súlyosabb kompozícíójáröl úgy érzi, hogy "igazán tartozott"
vele. Ez az elszánás küzd szinte állandóan a külső és belső akadá
lyokkal: betegséggel, hypochondriával, energiahiánnyal, - "különös.
természetével" ... "tletem - irja 1855-ben Gyulainak - folytonos
küzdés, melyben én voltam a gyöngébb fél. Több eréllyel, szílárd
sággal, kitartással tán lett volna belőlem valami, de ez hiányzott
mindig. Tehetségem mindig előre tolt, erélyem hiánya mindig hátra
vetett, 8 lettem, mint munkáim nagyobb része, töredék." 19y látja
magát a világirodalom egyik legteljesebb és leggazdagabb írói élet
művének alkotója!

De van ennek a sok töredéknek egy más oka is. Erre egy
Lévayhoz írt levelében mutat rá. "Barátom! én nem tudom mit
adnék annyi önhittségért, mint ezen emberkék némelyikében van.
Ha én arról meg tudnék győződni, hogy amit írok, az mind jó, szép,
felséges: nálam termékenyebb író nem lenne a föld kerekségén. De
egyik szkepszisből a másikba esem: fúrok, faragok, ígazgatok 
rontok, bontok, megsemmisítek stb. Persze aztán sokszor az első

talán jobb volt, mint az utolsó: de hiába! nem tudok magammal
megelégedni. Innet az én meddőségem." A művészi lelkiismeretes
ségnek és .felelősségérzetnek páratlan példája ez. Hogy ez a művé

szi alkotás terén is - mint az erkölcsiekben - közel jár, sőt bele
beleesik az aggályosság betegségébe, az lehet gyötrelmes a művész

számára, lehet kerékkötője, ritkitója is a műveknek, de az is bizo
nyos, hogy serkentő is: a legmagasabb teljesítményre, a művészi

tökéletességre.
Ebből a fájdalmas, de dicsőséges kűzdelemből fakad nemcsak

az elkészült művek nagy részének remek volta, hanem a töredékben
maradt alkotások jelentősége is. Ez a szó: töredék, Aranynál más
értelmű, mint az átlagos írónál. Az ő töredékei nem félredobott je
lentéktelenségek, hanem legtöbbször félbemaradt - vagy, mint ToZdí
Szerelme esetében: félbe sem maradt - remekek. Remekek, amelye
ket nem tudott végigvinni; zseniális kísérletek; jók, amiket a még
jobb kedvéért tett félre. Mindezek a töredékek részleteikben tele
vannak kisebb-nagyobb remekművekkel.

•
A Daliás Időknek hatalmas, héténekes "első dolgozatából'

(amelyről Szász Károly azt mondta, hogy "e töredék talán a leg
szebb, ami magyarul íratott") akarok kiragadni egy példát. Arany
maga is szerethette ezt a néhány strófát, mert 1850 októberében a
Kőrösre látogató Gyulai Pálnak is felolvasta.

Megtörtént Rozgonyiéknál a bajvívás Piroska kezéért; Toldi
nem vett részt benne; a cseh Helubár (a Toldiban megölt cseh baj
nok testvére) a győztes, övé Piroska keze. Toldi ezt nem bírja el,
rárohan Holubárra és levágja, a király tilalma ellenére. Bün
tetése száműzés. Toldi azonban biztosra veszi, hogy az induló
olaszországi hadjáratban megszerzí a király kegyelmét. Elmegy Roz
gonyiékhoz, mindent megvall az öreg Rozgonyinak és eljegyzi Pi-
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roskát; az esküvő akkor lesz, ha Toldi "baja elmúlik". Itt következik
négy strófa, Toldi búcsúja, amely önmagában egy kis remekmíi. Egy
kis derűs - bár a mögötte rémlő itélet miatt nem is olyan teljesen
derűs - népballada. A párbeszédes forma, a búcsúzás népmeseies
hármas foka, a búcsúzó szavak refrénszeríi ismétlődése, a Pirkó
paripa szerepe, az egész míivészien népies nyelv, - mindez szinte
páratlanná teszi ezt a kis klenódiumot.

Megvacsorált Miklós, meg is é;tszakált ott,
Másnap a leánnyal még egy pár sz6t váltott,
Azaz, el se hagynák azt a pár sz6t soha:
De nyerít a Toldi nyughatatlan lova.

"Paripám nyergelve, lábam az kengyelbe:
Isten veled atyám és szívem szerelme l"
"Ald;on meg az I!lten, kedves fiam, téged:
De várd meg legalább a kenyérebédet."

Megfogadta Miklós, elkelt az ebéd is,
Beszéltek, beszéltek, több volt hátra mégis;
Jött azonban Toldi fegyverea szolgája,
Hogy nem áU a Pirk6, a földet kapálja.

"Paripám nyergelve, lábam az kengyelbe:
Isten· veled atyám és szívem szerelme 1"
,,Ald;on meg az Isten, kedves fiam, téged:
De várd meg legalább a déli. ebédet."

Megvárta, megevék azt is együtt, délben,
Jó-soká maradt még Toldi menő-féLben;

Benyitott azonban a fegyveres szolga:
Nem kell-e a lovat belWtni az 6lba?

"Paripám nyergelve, lábam az kengyelbe:
Megyek édes atyám és szívem surelme l"
"Hordozzon az Iaten, ;ó fiú, de már ma
Ugyan hová mennél, ilyen é;tszakára ?"

"Este, vagy éjtszaka: t6le nem irt6zom;
Hova, merre metruek: az is az én dolgom:
De tovább sehogy sincs maradásom itten,
Hogy eddig maradjak, bizony azt se' hittem.

Isten hozzád, szívem édes szép szerelme I
Addsza kicsiny kezed, borulj az ölemre;
Hadd szakítok rózsát gyenge r6zsafádr6l 
Egy cs6kot az útra piros két .orcádr61."

Elcsattant az a cs6k, nem is egyszer pedig,
Mint a földieper csattan· mikor szedik;
RiJvid vége lett a hosszasbúcsúzásnak:
Nem is integettek messzir6l egymás1l4k.

•
Egy másik példát vegyünk ugyancsak a Daliás Időkből, az első

dolgozat ötödik énekéből. Ebben az énekben van az a gyönyöríi idilli
rész, ahol Toldiné, megtudván Miklós jegyváltását, ellátogat Roz-
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gonyiékhoz megnézni: "kit ád a jó Isten vénségére menyül?" Az
ének elején két versszakban mutatja meg Toldínát és körülveszi, a
falusi szombat este fölségesen megrajzolt képeível. hangulatával. (A
Toldi Szerelme Anikója itt még Etelke néven szerepel.)

Toldiné pedig ült egy szombati napon
Este a. ház előtt, a kiülő padon;
Akkor jött dologból Bencze a vén szolga,
Es leereszkedik valami tusk6ra.

Tiszta, mint a pohár, volt az udvartájék,
Ht1vössé locsolva az esteli árnyék,
Lanyha szellő repked, bársonyos az égbolt,
Vére-vett arcával várt az éjre a hold.

Ft1, fa, madár csendes: csak egy rig6ének ...
Csak erős, mély hangja hallik Etelkének
Lent, az udvar lábján, ahol épen fejet,
Szt1ri habkezével a felhabro tejet.

. Jóllakott tehenek fanyalognak mélán,
Zöldszínt1, virágos, illatos új szénán,
Míg a sárga borjak, telhetetlen kéjjel,
Farkat billegetve, dőzsölnek a téjjel.

•
A kisebb töredékek is tele vannak remek részletekkel. A

Csanád-töredék első varsszaka csodálatos művészettel üti meg a
hangot; néhány sorban, egy-egy képpel, egy-egy jelzővel képes tö
kéletesen szuggerálni akorhangulatot.

űl Isztragomban ISTVAN szent király,
Pap- és parasztúr, mind körötte áll;
Fején az ékes újdon korona,
Vállán palástnak hímzett bársonya,
Kezében a bot, egy arany virág,
Gyönggyel rügyedzik rajta mi1tlien ág;
Mint támadó ttap, a tisztes nagyok
Arcán királyi fénye felragyog.

Minden szó "ragyogó" és korhangulatokkal teljes. "István szent
király" ül (nem székel vagy trónol) nem Esztergomban, hanem
Isztragomban; körülötte nem udvari emberek, hanem pap- és pa
raszturak állnak; a király fején az újdon korona, vállán (az -újori
nan hímzett) bársony palást, kezében bot, egy arany virág (nem
kormánypálca), stb.

•
Ha ez a stófa történelmet és krónikát lehel, a Rózsa és Ibolya

töredék első soraiból a népmese illata árad. Az ismert mesemondói
fordulatok (hol volt, hol nem, vagy - vagy se), a népies hasonlatok
(rózsa, napraforgó), nagyot-mondások (a nap megáll a csudára),
mind ezt szolgálja - az egészen elcseppentve pedig egy parányi
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humor, éppen csak annyi, amennyit a mesemondó fölényesen mo
solygó arca fejezne ki, aki tudja, nem is titkolja, hogy "csak mese",
-amít beszél.

Hajdanában, hol volt, hol nem,
Vagy valahol, vagy sehol sem,
Volt egy szép királYfi, Rózsa, ,
Gyenge, mint a nyílott rózsa.
Szem nem látott nála szebbet,
Olyat is vagy - vagy se többet;
A nap meg-megállt csudára.
Ráfelejtkezett sugára.
Hát a lyányok - napraforgók.
Véle forg6k, rámosolygók 1
De neki lyány egy se kellett,
Hagyta mind a fakép mellett•

•
A humor különben nagy szerepet visz a töredékekben, egyál

talán az öregebbkori Arany-versekben. Kisebb-nagyobb darabokban
rengeteg pompás ötlet van itt elszórva. Alljo~ itt néhány sor abból
a disztichonos Reggel-ből, amelynek a Természetrajz alcímet adta.
"Gáncsolják a költőket, hogya természetet még mindig a régi tu
datlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kíván
ná. Ebol egy kísérlet" - írja Arany jegyzetben.

Földünk mind hegyesebb szög alatt forditja keletnek
A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll

Szők,e világát már az egen terjeszti eMre
A Nap s jelzi mikép fordulok aTTa felé.

.. , Ez még nem Nap - ihol szemmel nézhetni beléje;
Am, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:

Égő gáztakarója körét meglátom a Napnak,
Mely a mi Földünknél (szám ide 1) - szorta nagyobb;

Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
Oly keskeny szög alatt éri sU{lára szemem.

•
Az öregedő Arany legsajátabb humora azonban - "Víg-szomor

kás, melyben játszi nedv (humor) nevettet s olykor szívre hat"
(Bolond Istók) - teremtett magának egy sajátos formát is: a Hátra
hagyott Versek kötete tele van apró, néhány soros strófákkal, ame
lyek hol töredéknek tűnnek, hol epigrammnak, hol egyszerűen öt
letes rögtönzésnek; a Hátrahagyott Műveket sajtó alá rendező Arany
László hol forgácsoknak, hol rögtönzéseknek, tréfáknak, sóhajok
nak mondja őket. Valójában a lírai epígramm egy sajátos, Arany
féle, sőt öreg-Arany-féle nemével állunk itt szemben: a mélysé
ges (öniróníáig menő) humor, a plasztikus ábrázolás zsenialitása, a
sziporkázó ötletgazdagság és a nagy mester abszolút ritmikai és rí
melő művészete egyezik ki ezekben a hirtelen fellobbanó, de hirte
len el is lobbanó ihlette!. Néha nem is többek ezek az apróságok,

~34



mint egy-egy szellemes ötlet kipattanásai. Lehet-e szellemesebben
üdvözölni valakit a névnapján, mint a Török Pálnak szóló epígramm:

Pál, f o l' d ú l á s o d f01'duljon mindig ÖTÖmre!
Pál, m e g t é l' é s e d hagyja sokára az eg.

De az ilyen ártatlan darabok meglehetősen ritkák. Feltör ben
nük sokszor némi keserűség, gúny, sőt bizonyos (igazságos) rossz
májúság is. A túlzó orthológus nyelvészekre egész sor bökverset ír.
Közte ezt:

Kisütik, hogya magyar nyelv
Nincs, nem is lesz, nem is vatt;
Ami új van benne, mind rossz,
Ami régi, az meg tót.

Gúnyolódásának éle azonban legtöbbször önmaga ellen irányul.
Szülővárosa, a föld közelében való élet utáni honvágya, öre
gedés, betegségek, írói hallgatása, halálsejtelme, az írói elieledtetés
gondolata: ezek bukkannak fel újra meg újra e sóhajokban. Tompa
sírkövére három epigrammot is ír. Az a hatsoros disztichon, amelyet
a sírkőre véstek, a maga nemében remek. De mi annak méltóságos
klasszicitása a Szegény Míska sírkövére feliratú megrendítő négy
verssor ereje mellett ?:

Hát jól van így, amice Tompa:
En skártba, te végnyugalomba;
S ha n'em pönög lantunk, gitárunk,
A varjú sem károg utánunk.

Van egy sereg ezek közt az apróságok közt, amely nem látszik
többnek, mint egy pillanat szeszélyes játékának, de ha jobban oda
figyelünk, kihalljuk a tréfás csilingelésból a lélek mélyének sóhaj
tását. Aki tudja, mennyire vágyódott az utolsó években a szalontai
elképzelt "kis független nyugalom" után, amelyben kertészkedhet,
de amelyben a "dal is megfoganhat", annak sokat mond ez a kis
rímjáték. - ahol különben maga a rímjáték éppen arra való, hogy
leplezze az elérzékenyedést.

Szülőhelyem, Szalonta,
Nem: szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba.

A következő kis sóhajtás talán nem is indult egyébnek, mint
szellemes ötletnek, de a harmadik sor, amelyben az ötletből szinte
szükségszerűen bukkan elő az Isten neve, egyszerre megmerítí a
verset a legmélyebb lelki-rétegekben: halál, Isten, feltámadás, örök
élet:

Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
en-Uram, légy én-szerkeszt6m,
Oj folyamban újra kezdőm.
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Ezeknek a kis remekeknek is fóremeke azonban a Sejtelem
címü, amelyet 66. születésnapján, tehát nem sokkal halála előtt írt.

Sletem hatvanhatodik évébe
Köt engemet a ;6 Isten kévébe,
Betakarít régí rakott csűrébe,

Vet helyemre más gabonát cserébe.

A felszín ennyit mutat: Egy öregúr a halálra gondol; úgy érzi,
hogy a következő évben meghal és az élet napirendre tér felette.
Első tekintetre feltűnik a költemény verstani különössége; minde
nekelőtt a négyes rím. Mire való ez a furcsa, elavult, különösen,
szinte komikusan ható forma? Ha engedem magamra hatni a verset
(természetesen hangosan olvasva), azonnal észre kell vennem, hogy
a költő éppen ezt a furcsa, ezt a komikus hatást akarja elérni. A
négyes rím ina mesterkélt játék; de hiszen a költő éppen ezt akar
ja: játszik a halál gondolatával. Négyes rímben írni költői tréfának
hat: a költő tréfálkozik a halállal. Ezt a [átékosságot jobban alá
húzzák a háromszótagos, kínrím felé hajló rímek: főképp a második
rímpár (csűrébe-cserébe)szinte bohócosan csilingel. Ez a játszi hang
azonban valami nagyon komoly dologra mutat rá. A költő avval
játszik, ami minden, csak nem játék. Avval tréfálkozik, ami a leg
komolyabb: a halállal. Ez a jókedv aszó betűszerinti értelmében
halálos komolyságot takar; ez az igazi "mosoly könnyek közt": a
mély humor.

Honnan ez a humor? Honnan meríti erejét az öregedő költő,

hogy ilyen felülről nézzen a halálra? Megfelel erre a kérdésre a
költemény képeinek jellege: a kévekötés, a csűr, a betakarítás, új
magvetés. Ezek a földmívelő, paraszti életképek ellenállhatatlanul
a falusi magyar lelki világának levegőjét éreztetik. Csakugyan a ma
gyar paraszt a maga józan. csendes, szemlélődő bölcselkedésével
ilyenféle rendületlen nyugalommal, tréfára hajló (de persze valójá
ban igen komoly) kicsinyléssel emlegeti a halált a maga közmon
dásaiban, tréfálja ki a maga meséiben. Arany, a "népi sarjadék",
vérében, gyermekkori emlékeiben, öregedő szüleinek tűzhelye mel
lől hozta magával ezt a fölényes-humoros halálfilozófiát. Ezért is
szól a halálról a népdal hangján, a népdal ritmusában, háromütemű
tizenegyes sorokban (betakarít Irégi rakott I csűrébe, mint: Az Al
földön juhászlegény vagyok én).

Azonban Arany gondolkodását, Arany lelkivilágát nyilván csak
csekély mértékben határozza meg népi származása. A Dante, a Bolond
Istók, az Enyhülés, az Oszikék költője természetesen egyebet is gon
dol, mást is érez a halál arca előtt, mint a falusi padkán pipáló, süt
kérező öreg paraszt. Ez a négysoros vers ebből a többől is megmu
tat valamit. A jó Isten kévébe köti: tehát nem lesz egyedül: ott, ahova
menni kell, mások is vannak, sokan vannak; régi, rakott csűrbe

takarítja; nem most történik először ez az eset és nem is utoljára;
vet helyére más gabonát cserébe; ez a más gabona, ha majd kisarjad,
nyilván megint csak így fog járni, az is csak kévébe köttetik és a
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régi csűrbe kerül. A cserébe szó, amely látszólag henyén, csak a
rím kedvéért áll a sor végén, talán a legfontosabb szava a versnek:
ez szuggerálja a dolog folytonosságának, nemzedékek kicserélődésé

nek, természetes megismétlődésének sejtését, Világtörvény munkál
itt: ugyanaz a vílágtörvény, amely a Magyarokhoz írt költemény vé
gén nyugtatja el Berzsenyi háborgását; a költő filozófiai nyugalom
mal érezteti velünk a halál nagy törvényében való megnyugvását.
Ami a nép emberénél veleszületett [ózanságból, vérében rejlő nem
izgulásból, talán ősöktől örökölt fatalizmusból, sőt némi érzéketlen
ségből és lomhaságból összetevődő naiv reakció, az a halálhoz kö
zeledő Arany Jánosban egy hosszú pálya gazdag tapasztalat-kincsé
ből, sokrétű európai kultúrából, egy kifelé szürke, de a mélyben an
nál gazdagabb, érzékenyebb, bonyolultabb belső élet elcsitult ten
germozgásából kialakult, felsőséges filqzófia, a szó nemes értelmé
ben vett életbölcseség.

De még ez a filozófia sem végső szava a versnek. Még ez a ré
teg is mélyebbre enged pillantani. Ennek a négysoros összetett mon
datnak egyetlen alanya van: a jó Isten. Arany életfilozófiája a val
lási gondolatba torkollik. Az Isten ebben a versben nemcsak a ké
pes kifejezés egyik eleme, hanem a mondanivaló legmélyebb rétege.
Az az Arany János, aki a zsoltárokon tanult írni-olvasni, aki rnínt
költő is első sorban a Bibliából táplálkozott, aki a Fiamnak szóló
verset, az Itthont, a Honnan és hová ?-t írta, a maga gondolatépüle
tének tornyáról nem felejtette el a keresztet; végső szava a nagy
kérdésekre, végső megnyugvása a nagy nyugtalanságole után, ha
néha félve, habozva, halkan is, de végül mégis csak mindig az Isten
neve. "Én azt meg nem tagadom. - Mit hisz a tudós? ó lássa" 
írta öt évvel halála előtt. Az örök élet gondolata, bár ebben a négy
sorban egy szóval sincs megemlítve, mégis ott rejlik ennek a kis
versnek a mélyén is. Halálsejtelem, elborongás, játsziság, humor,
rezignáció, filozófia, vallásos megnyugvás: négy rögtönzött sorban.
- kicsinyben a legnagyobb nagyság.

KEDVTELVE NÉZEK

De j6, hogy 1U!m tudom el6re
mi történhet velem,
hol lesz életem delel6je
- ezzel birk6zni nem tud d5re
félés, sem értelem.

Minden perc drága, szép ajándék
amit az élet ad,
veszélyes, titkos, furcsa játék
nem sejthetem, vajon mi vár még
reám a Nap alatt.

Eh, mi$degy, engem úgy sem érhet
csalódás már soha:
ha tőlem sajnálja az élet
az örömöt, kedvtelve nézek
boldognak másokat!

Tisza János
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REMETE SZENT ANTAL MEGKÍSÉRTETÉSE
(Folytatás.)

VI.

Irta Ijjas Antal

Ha azonban most visszatérünk; hozzá, ehhez az Antonioszhoz, nos, el
kell mondanunk róla, hogy a kereszténység kiégette belőle az egyiptomi
Iszap minden rontását. Osei között négyszáz évvel azelőtt fordult elő

utoljára testvérházasság s az ereibe ívakodott itáliai vér felfrissítette őt;

elődei sok nemzedéken át már keresztények voltak és szentül éltek s
ami a legfőbb, ifjúkora óta szentül élt ő maga. Azonkívül ideköltözve
a sivatagba: a reggeli órákban a Keserű Kút körüli földecskejét művel

ve erős testi munkával í'oglalkozott, majd imádkozott s a nap forró
szakát átaludta, este sás- és szittyófonatain dolgozott, az éj első felében
pedig imádkozott. A munka és imádság, tevékenység és bőjt: széles
vállú, vörösbőrű, szikár óriássá tették, s anélkül, hogy tudta vagy akarta
volna, őseihez hasonlóan nagyúrrá. Végre is egy napi járóföldnyi elrej
tett Völgy ura lett s akármilyen rendkívülinek is hangzik, odaérkezése
után senki sem kereste föl a helyet, áhol megtelepedett; hatalma majd
nem uralkodói volt; s .mindezeken kívül, úgy megszerezte az uralkodást
teste és lelke felett bőjttel, imádságaival, áhítatgyakorlataíval, alvásmeg
vonással, szentírás-olvasmányaival, hogy joggal hihette: elérte célját,
amiért a püspöke is küldte ide. A hajdan félénk if júból vasídegzetű, bá
tor férfíóríást nevelt a sivatag. S amik azonban rá vártak, azok most
már a kísértések voltak.

Igen, a kísértések !

Ezek által lett ő híressé: a kereszténységben és művészetben aligha
voltak ismertebb dolgok, mint az ő kísértései'! Megfestette ime Grüne
wáld is, a Rejtélyes; forrásait a maga módján nyilván ugyanonnét véve,
ahonnét mi is: közvetleriül magukból a történetekből. Aki akár csak
egyetlen-egyszer is Látta képét, sohasem feledi el a sárgában. zöldben,
li1ában, vörösben rémlő Démonokat, állatí és kísértő alakzataikban. Ami
arra a képre van festve, az démónia és iszonyat maga. De mit mondjunk
ezekről a dolgokról mi magunk: oly rettenetesek voltak-e ezek a kí
sértések?

Nos, valóban azok !
De nem azért, mintha külső valójukban a vadállatok jelentek volna

meg, aktket Grünewald festménye mutat, hanem azért, mert ezek a kí
sértések először egészen közönségesek,l,öznapiak voltak. Mindezeket a
kísértéseit is, ő maga beszélte el, már aggastyánkora táján, tanítványai
nak, Athanaziosz, az alexandríaí, meg is írt belőlük egyet-mást Antoni
oszról szóló ma is meglevő görög életrajzában. Amiket azonban itt mon
dunk el mi, azt abból vesszük, amit Athanáz nem írt meg róla, hanem
annak idején, mint titkot, megtartotta volt magának! Ime, ezt a titkot
tárjUik föl.

Ezekben a máig világhírű es rettenetes kísértésekben legeslegelőször
éppen a köznapiságuk volt borzalmas ! Már férfi volt, hozzáedződve a
Halottak Völgye hőségéhez, hozzáadva a magányhoz. a mumkához, imád
ságaíhoz, amikor a Halott Kormányzó Házának hálhatatlan freskói le
léptek a falról és élővé válva beleivakodtak életébe, emlékei közé. És
éppen ez volt a rendkívüli. A freskók közül képzeletének és lelkének
életébe lépett az a kép, amely például azt mutatta, hogyan megy el a
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kormányzó vadászni a Nilus mocsaraíba, vadászmacskáival, A csónak.
belehasít a halványzöld árba, az arany nádasba, ragyogóan sm:naragdnyakú
vadkacsák jelennek meg az íjj és a szemlélő előtt - s a képen szinte
ott úszik a Nilus nedvzöld levegője. Igen, zöld és nedves levegőt idéz
fel itt, az átoknak ésa hőségnek ebben a katlanában. Hűs és dús víz
ilLatát. És vadkacsák! Amióta itt volt Antoníosz és felgyógyult ideérkezte
napszúrásáből, nem evett mást, rnínt amit a kő- és homokvölgy adott,
gyökereket, néha kókusztejet, szittyókalászoknak és növélnykéregnek
lisztfélévé zúzott porából sütött kovásztalan lepényeket, azt a néhány
sovány és keserű tököt és uborkát, ami oly kínnal termett meg a forrás
mellett, de nem egyszer évek során el aszott minden tő a levegő tüzétől.

És soha nem érezte bő víz illatát. Most ezt érezte, ugyanúgy, ahogy ak
kor, amikor még az övé volt az ősi birtok s a Nilus megduzzadásakor a
zsilrpek belevezették az áradatot a vízárkokba s a víz illata egyszerre
úgy tünt föl előtte, mint maga a boldogság. Visszamenni Memfiszbe és
érezni ezt a víz-illatot! Látni párájának smaragdját a reggelben és az
estében, látni a Nilusról feltükröző halvány eget, a tejzöld, gyönge, édes
alkonyat estét!

S lelépett a Halott Kormányzó életének képei közül a falról egy
másik is - az, amely megmutatta őt éppen birtoka ügyeinek intézése
közben: gazdasági udvarát vigyázva mint óriás, míközben istállóiban a te
heneit fej ik, állatait gondozzák szolgáí és rabszolganői . .. S akkor neki,
Antoníosznak, emlékezetébe villant valami, valóban emlékezetébe, mert
egyébként nem tudta, valóban megtörtént-e vele ez a dolog, bár nyilván
valóban megtörtént. este van, a birtok belső tava és a külső csatornák
felől a víz illata árad és az istállók udvarán sötétedik És ekkor, a víz
és alkonyat illatában, az egyik istállóból kisurran egy fiatal rabszolga
lány, mindkét kezében tejes-sajtárral s utána mi vonszolódik? A nyers,
erjedő trágya szaga, a tej il1ata s a fiatal test izzadságáé. Az emlék,
amit felkeltett, félelmetesen egyszerű volt. Gyermekkora óta ugy emlé
kezett vissza magára, mint a birtok urára, aki parancsol és rendelkezik
s aki előtt elsurrannak a szolgák, mert így parancsolják ezt a szígorú
háznagyok. Igy például volt - ekkoriban ő tizennégy-tizenöt éves lehe
tett, tehát serdülő, ifjú nagyúr - a húgának egy szolgálólánya, féligmed
dig játszótársa, Meritaton nevű félénk, kedves kis teremtés. Antoniosz
éppen azon a napon, amikor átment a tó túlsó oldalára, az asszonyházba,
megmondani húgának, hogy megkérték. a házat üresen találta, húga, a
szolgálókkal együtt künn lehetett a kertben, egyedül csak ez a Merítaton
volt otthon, de hogyan? Antoniosz nővérének öltözőszobáíában volt, a
vörösréz nagy tükör előtt s abban a hitben, hogy senkisem látja, hol
elől, hol jobb-, hol baloldalt nézegette magát benne, emelt karokkal és
saruinak hegyére ágaskodva. Oly kedves, egyszerű volt, hogy ő nem is
zavarta, csak elnézte, anélkül, hogy akár gyönyörködött volna benne,
éppen csak nézte, amint forgott jobbra-balra és karjait emelgette, s ak
kor egyszerre csak észrevette őt Meritaton a tükörből és szégyenkezve,
mint valami űzött vad, elmenekült és utána soha nem mert ura elé ke
rülni. Tizenkét éves volt, telve a serdülés minden ártatlanságával, s a
kezei és lábai feltűnően nagyok, noha - igaz - a termete - elég ma
gas volt. S ime, most eszébe jutott ez a Meritato.n. Magának nevelhette
és el is vehette volna, oly csinos volt, tiszta és okos, keresztény lány
is volt, s igen, érezte, most érezte meg, hogy a kislány akkor gyermekesen
szerelmea is volt őbeléje, ezért kerülte őt, vad, hajadoni szeméremből!

És akkor egyszerre - pedig amíkornevelőrabszolgáítanították, közönyös
volt Homérosz iránt, és képtelen 'lUTa, hogy betanuljon belőle valamit -
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eszéhe jutott az Iliász néhány sora, az első ének elejéről, ahol Akhillesz
beszél' Brizeiszről, a .szépről:

"Agyarnon édes társ legyen ő, ki a rnessze öregség
napjaiig szövögessen kőháza.mban.•."

s ime ezt egyszerre kívánni kezdte. Mi rossz lett volna abban, ha fele
séget vett volna? És egyszerre sürgető, keserű vágyat érzett, hogy el
hagyja a Halottak Völgyét és visszamenjen Memfiszbe - vajjon meg
találja-e Meritatont? Számot vetett az évekkel. Tizenöt év telt el, a lány
szüleí azok közé tartoztak, akiknek néhány holdat kihasított abirtokból,
amikor szétajándékozta - majdnemhogy azonnal férjhez mehetett és
már unokái lehetnek. S ekkor úgy tűnt fel neki, hogy az lett volna a
dolga, hogy elvegye Meritatont.

VII.

A több és keserítöbb azonban egész hirtelen ugrott elő mindebből !
Mert a következő időkben egyszerre csak szakadatlanul előtte lebegett
az oázis Névnélküli Asszonya, s hozzá mostmár nemcsak emlékeiben,
hanem valóságos látomások szerint is - és itt kezdődtek el Antoniosz
látomásai!

Most, amikor leírjuk ezeket a látomásokat, senki ne gondolja, hogy
valótlan dolgokról van szó. Nagyon is valóság mindaz, ami itt áll, noha
szekatlan. Am csak szekatlan és egyetlen pillanatra sem hihetetlen.
Csakhogy itt már nem emlékezésekről van szó, hanem látomásokról, s
ezekben a látomásokban már egy valóságosan létező, de éppen nem em
beri lény is megjelent Antoniosznak:: maga a Démon.

S ez pedig így történt.
Tél volt. A tél itt a sivatagban is kemény, noha nappala! rettenetes

hőségűek. De éjszakái, különösen a tiszta telihold felé közelgőek, bor
zalmasan hidegek. Úgy hogy ilyenkor nemcsak még jobban el kell füg
gönyözní a nád- és szíttyöszőnyegekkel,hanem tüzet is kell rakni a kö
padlón, az alvósarok közelében, hogy a sírpalota lakóját ne rázza a hi
deg. Sőt ha az éjszakában az alvó felriad. akkor is rakni kell a tűzre,

hogy meglegyen az alvás melege. S a látomások ekkor és ilyenkor
történtek.

Azzal kezdődött, hogy a Névtelen sivatagi Asszonyra ugyanúgy, de
még többször kezdett vísszagondolní, mint Meritatonra. Először csak úgy
tünt föl, míntha sokkal jobb lett volna, ha akkor hallgat rá és elmegy
vele kunyhójába - s ekkor mintha csak valóban ott lett volna, úgy ki
rajzolódtak előtte a kunyhó belső falai, pedig életében sohasem járt
ilyesféle helyen, de most élesen látta milyen: agyagból épített méhkas
alakú kúp, bemeszelve kívülről is, de különös gonddal belülről, berende
zése egy nyoszolya, egy láda, néhány korsó, a középen pedig pislogó
tűz. S ennek a tűznek fényénél látta most a 'néger asszonyt. Amde egész
csodálatosan.

Elkergetve tudniillik magától ezeket a képeket s hosszú, nyugodt és
bölcs imádkozás után elaludt, de nem is rövid időre. A hidegtől didereg
ve ébredt föl, még a parázs vörhenyes derengésében, s föltápászkodni ké
szült, hogy a sivatagi. vadgaz ágait vesse oda lángnak. Félelmetes volt
az az érzése, hogy nincs egyedül. De amit akart, mégis megtette - s
ekkor történt a látomás.

A tűz fellobbant, csak nem úgy, ahogyan valójában volt, tőle macától
pár könyöknyi közelben, hanem egészen messze - valahol a látóhatáron.

340



Mert - s ez most úgy tűnt föl neki - ellátott fekvőhelyéről köröskörűl

a messze láthatárig. S a tűz ott égve felvilágított a titáni asszonyalakra,
aki akkora volt, hogy egy közönséges ember alig ért volna a bokájáig.
Mint szörnyű kőtornyok meredtek magasba lábai, a t\íz megvilágította
érdes, csiszolatlan felületüket, a gránitból vésettnek látszó óriás ágyék
kötőt s fölötte a felsőtestet, az árnyékba vesző csupasz kebleket - s a kes
keny vállak fölött vadul ragyogott föl a széles arc-csontú, alul és fölül
egyformán vastag ajkú fekete arc, olyan szépnek tünve, amilyen (ezt
tudta) valójában sohasem volt. Az arc, amely olyan óriás volt, hogy
talán elfért volna rajt egy város, maga Memfisz is, most gyönyörű, vak
merő arcként meredt a csillagok közé. S a szemei - két egyenes, sárga
vonal - meredten nézték őt.

Egészben véve inkább borzalmas volt, mint vonzó. Még borzalmasabb
volt egyrészt a Iátornásszerűsége, másrészt az az érzés, hogy nem üres
kép, hanem valóban valaki. A Démon volt, az f:gből letaszított. aki ezt
az alakzatot öltötte föl Antoniosz emlékeiből s ezt növelte öríássá és
sokáig, figyelmesen vizsgálva őt, a Memfiszből menekültet, így szólt,
lassan megmozduló, széles, óriás ajkaival; mégis hangtalanul:

- Szánlak, hogy nem szerezted meg akkor magadnak: azt az örömet !
Ebben a pillanatban úgy tünt föl, - s Antoniosz úgy érezte, és az

egészben ez a legborzalmasabb - míntha az, ami akkor történt volna,
egyrészt puszta semmiség lett volna, ami ma sem terhélné semmivel,
másrészt maga a boldogság lett volna, elszalasztása pedig maga a bol
dogtalanság. S a súlyos ajkak ujra ezt mondták:

- Szárilak benneteket mind!
Akármilyen visszataszító is volt, de. Antoniosz egész tisztán látta,

ahogyan ez az Ellenséges Lény Krisztust akarja utánozni, mintha pon
tosan utánaak.arná mondani: - Szánom e sereget! - Amikor eszébe
jutott, görcsösen kapaszkodott bele a kísértés ellen és tudta, hogy ez így
különös kegyelem.

A feketésszürke óriás kőalak pedig ott a látóhatáron: megvilágítva
meredt a csillagok közé, a szép és vad MC körül azok a fények ragyog
tak, amelyek közül letaszíttatott. Az egész olyan rendkívüli volt, hogy
Antonioszna!k: tovább kellett foglalkoznia vele. f:s még megrázóbb volt
az, ami eszébe jutott róla, egy másik hasonlatosság, amivel a testi vágy
ruháját öltött kísértés és Kísértő ugyanazt látszott mondaní, amit csak
a Háromszemélyű Isten mondhat Magáról: - f:n vagyok a Legfőbb Jó!
Én vagyok ate urad, istened, és csak nekem szolgálj !

Elgondolta ezt s az, mintha csak megharagudott volna, vagy meg
semmisítette volna az ellentmondás, kialudt a szikrázó csillagok között.

Ez azonban még mindig csak 'az elslS látomás volt arról, aki megkí
sértette őt! A többiek sorra következtek ezután, makacsul, élesen, le
rázhatatlanul. Sőt ami belőlük bennünket illet: majdnemhogy elrnondha
tatlanul és kifeje~hetetlenül. Mert ahogyan ez az első látomás széthaso
gatta körülötte az ölvastag gránit- és obszidiánfalakat s a látóhatárra me
resztette a csillagok villő tüzei közé a Kísértőt, ugyanúgy a többiek: kö
zelbe hozták és eltörpítették. és - hogyan lehetne ezt kifejezni? - a
szem és szemhéj közé vonták a Retteneteset. S nemcsak ebben az alak
ban.

Azt mondtuk, hogy a szem és szemhéj közé! S ez nem henye kife
jezés vagy képzelgés. Meg kell magyaráznunk. A dolog ugyanis az volt,
hogy Antoniosz harcolt a látások ellen. S mikor rájött, hogy akár az
éji tűzfényben, akár a sötétben felvíllennak előtte, lobogó élességgel: ak
kor behunyta szemeit. De a Kísérltó üldözte őt s mintegy a lezárt szem-
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ben magában, a szemgolyó és szemhéj között villogtatta föl képeit. Éppen
azért, mert csak magában a szemben tette ezt, az ott megjelenő képek
nem voltak nagyobbak a míndössze mogyorónagyságnál t A lehunyt
szemben magában. jelent meg a kiskőrömujjnyí derengés, valamiféle hal
vány fény világította meg valahonnét. Legeslegelőször ugyanaz a kép,
amit óriás-nagyban látott. Antoniosz a Névnélküli Asszonynak a csilla
gok közé meredő alakjáról. De éppen az volt a rendkívüli és szömyü,
hogy az egészen parányi alak mínden részletében oly látható és kidolgo
zott volt, akár a nagy. S feje köré lobogván a csillagok, Antoniosz meg
értette azt a gyalázatos akaratot is, amit a Kísértő tulajdonított magának:
hogy nemcsak a Szentháromság; s abban külön az Atya, az Ige és a
Szentlélek hamis mása kívánt lenni, a Törvényhoz6, a Megváltó és a
Vigasztaló, hanern azonkívül az a Csillagkoszorús Asszony is, akit János
ír meg Jelenéseinek Könyvében. A Kísértő egyszerre aJkart lenni nem
csak a három i6teni Személy, hanem az az Asszony is, akiben az Isteni
Lét az emberivel hiposztázisra lépett ...

Mindezeken a dolgokon még míndíg keresztülesett valahogy. Am
azon, ami következett, sokkal nehezebb volt átjutnia, mert a Kísértő a
továbbiakban nem Istent vagy az Isteni Személyeket vagy Isten tün
döklő Anyját igyekezett megjeleníteni, hanem neki, a megkísértettnek
önmagába vetett bizalmát.

Megjelent neki - aludt-e vagy ébren volt, lehunyta-e szemét vagy
kinyitotta - megjelent neki minden alakban: a Szep-Szu oázis asszo
nyának képében, vagy a Halott Kormányzó oly ismert vonásaival, vagy
Meritaton bájába öltözötten és gúnyosan megkérdezte őt: - Nohát ki
vagy te, hogy erre az életre szántad magadat? - Antoniosz látta önma
gát, mint tájékozatlan, tudatlan ifjút, aki nekivág az ismeretlen sivatag
nak és még ismeretlenebb magánynak.

- Vajjon nem az enyémhez hasonló gőg volt-e az, ami feltámadt
benned? Hát azt hitted, kibirod ?

S a Sivatagi Férfiú látta önnön elhatározását valóban fellobbanni
gőgnek és belecsüggedt. Valóban' az lett volna?

- Nem én csallak meg, hanem te csaltad meg önmagadat! - mond-:
ta neki a jelenés, és vonásai sorra olvadtak át a Sivatagi Asszony, a Kor
mányzó és Merítaton arcává.

- Ebben vagy bűnös mindazóta, hogy itt vagy! - vádolta ujból a
Kísértő, Antoniosz pedig látta az eltelt éveket bűneinek halmazává ros
kadni és feketülní, mint valami hamuvá és korommá eső tűzrakást. Ere
je sokkal elhasználtabb és megviseltebb volt akkor, semhogy mással tu
dott volna védekezni, mint azzal, hogy ő nem ezt akarta, amikor a siva
tagba jött, hanem jót. A Démon erre félelmében bosszús lett, színte
dühöngövé vált:

- Hogy már előbb is nem lettél volna bűnös? És éppen te? 
vágta Antoniosz arcába. S miközben 'az zokogva kuporgott a földön 
akarta-e vagy sem - látnia kellett, hogyan vonulnak el előtte ifjúsága
gyarlóságai sötét bűnökként. Minden, még csak oly kevéssé végiggondolt
gondolat is, amely valaha bármi emberi gyöngeségre vonatkozott, most
bűnként feketéllett előtte. Látta önmagát bűnökkel elborítva, mint szeny
nyel, sebekkel, hullafoltokkal. F..s egészen tehetetlen volt a szörnyeteg
képpel szemben. Amikor később tanítványainak - s köztük a legna-.
gyebbnak. Athanaziosznak, a niceai zsinat Oriásának, a későbbi alexand
riai pátriárchának, s éppen élete megírójának - elmondott kísértései
szömyetegeíről, az leginkább ez volt: az önmagát a bűnök szörnyeként
való látás, az így megingatott önbizalom, és Istenben megingatott biza-
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lom. Mert 'a Démon olyan vakmerő volt, hogy ezeket a vonásokat ráve
títette Istenre, s azt sugallta: ...:... Lehet-e más, mint Szőrnyeteg az, aki
téged ilyenné teremtett? Lehet-e most ezekután, hogy ezt felismered, az
életed Törvényadója, Megváltája és Vigasztalója más legyen, mint én?

VIII.

Ez a bonyolult, egyben páratlanul egyszerű kísértés felülmúlni lát
szott mímdazt, amit Antoniosz eddig megért. Úgy tünt fel előtte, hogy
minden ereje, legyen az bár értelemé, legyen bármi másé, ami eddig
átélt érzelmi édesség volt Istennel szemben: kevés arra, hogy kiállja ezt
a megrendülést. S önkéntelenül - azért, hogy megőrizze mind Istenbe
vetett bizalmát. mind az önmagába vetetett - vizsgálódásaival visszahát
rált 'a multba, mert (amint képzelte) bármennyire elborították már mint
ifjút a bűnök, de mégiscsak kellett lennie egy bizonyos időnek, amikor
még egészen tiszta és bűntelen, egészen tiszta és mintegy szent, ama
egészen ártatlan és tiszta kisfiú, akinek Merua nevelte.

Ebbe kapaszkodott bele s ekkor ime úgy tünt fel neki, hogy ebben
megnyugodott (bár később, tapasztalatai alapján, felismerte, hogy ez
nem volt más, mint a lelkiekben annyira gyakorlott Sátán csele), a meg
nyugvásba azért ment bele egyidőre és azért nem ostromolta azonnal,
hogy a magabiztosság védtelenségébe ringassa. S akkor egyszerre, arány
lag békés napok után egészen magától ébredt fel álmából, mint {l;ddig
akármikor, a szokott téli-időszakban, a hidegtől, az óriási szarkofág
terem kihűlő jégbarlangjában; felébresztette a hideg s az óvatosság, hogy
az előre felhalmozott tüzelőből ismét egy csomót dobjon: a tűzre és me
Jeget gerjesszen és hogy felmelegedve - el tudjon aludni. A láng béké
sen fel is lobbant, átvilágította meleg aranyvörös fényével a termet.
Oly békés és nyugodt volt minden, míntha sohasem [átszódtak volna
le itt az elmult hónapok szörnyüségeí. A falakon halhatatlan szépségük
ben csillogtak a honi élet képei, de most ezek sem nyugtalanították, in
kább bátorító és baráti volt a tarkaságuk, s a színeikből a sok vörös és
arany es a zőld: még csak otthonosobbá tették lakóhelyét. Ezek a csont
keménnyé szikkadt és száradt sivatagi rőzsefüvek - villámgyorsan Iö
veJJik szét melegüket s azután sokáig izzanak még hamujok alól is és
meleget tartanak maguk körül jódarabig. Most is így történt. A didergő

hamarosan főlmelegedett, s ujra átjárni készült őt az álom langyossága,
amelybe vissza kívánt merülni, hisz volt neki mit kipihennie, az elmult
időkből, amelyek testileg is megviselték és gyöngévé tették. Hátra ké
szült dőlni, hogy beburkolódzzék magafonta takaróíba, amikor a még
fehéren csapkodó láng éles világításában megpillantott a tűz tulsó olda
lán álldogálni egy kisfiút. Szótalan, bájos gyermek volt, szelídnek ~

okosnak látszó arcvonásokkal, semmi ijesztő nem volt benne - holott
eddigi látomásainak alakjaiban mindig volt valami démonian ijesztő.

Úgyhogy Antoniosz első érzése inkább oa meglepődés és kíváncsiság volt,
hogy ki és mi lehet ez a kép - mert hogy csak kép és nem valóság,
azt azonnal tudta. Ám azért szororigás is volt benne, mert arra is azon
nal rájött, hogy mínden kezdődik ujra előlről. S már bele is hasított a
bizonyosság, mert a tűz tulsó oldalán csöndesen és nyugodtan álldogáló
egészen életteljes, néha-néha meg-meg is mozduló kisfiúban önmaaát
ismerte föl. Az azután következő pillanatban pedig sötétes csíllogást
látott mögötte. Káprázó szemekkel nézte egy darabig s akkor látta, hogy
az - ugyanolyan életteljességgel és valóságoal, akárcsak a kisfiú 
nem más, mint a szep-szui oázis Asszonya. Ugyanúgy állt, mint akkor,



ott a karavánszerály tüze mellett, nem volt rajta más, mint ágyékkötője

s bokájától a.rcáig felvilágított rá a tűzfény, amelyben kinyujtotta kar
ját és szólJani készült. Sokszor szólt már Antonioszhoz, de mindig az volt
a különös, hogy ra hangja sohasem kívülről hangzott, hanem Antoniosz
belül, önmagában fogta föl - gyakran nem is szava!k.ként, hanem pusz
tán értelmükben - a mondsanivalóit. Most azonban oly irtózat és féle
lem fogta el, megkísérelte még hevesebben ellökni, mint máskor. Azon
nal megragadta azt a faágakból összecsiszolt keresztet, amit maga csi
nált régen, még amikor idejött és ami most oda volt készítve fekvőhe

lye mellé. A kereszt ágain át határozatlanabbá vált a sötét csillogás,
amint azt a Démon felé tartotta, de a kísfíú alakját még élesebbé emelte
ki 'a láng, amint az előbbre jött még egy lépéssel, A szelídség és okosság
helyett azonban mostmár mintha valami. bárgyu tompaság és aljas ra
vaszság kezdett volna tükröződni vonásaín, Antoniosz behunyta szemeit,
hogy elutasítsa a képet és visszalökje a Sátán varázslatait, mert tudta,
mi következik: az, hogy a Démon el akarja venni tőle az utolsó szik
ráját is annak a bizalomnak, amelyet Istenbe és önmagába vetett, hogy
bármely gyarló lehetett volna is, vagy volt is talán, de egyszer valamikor
mégiscsak volt tiszta és ártatlan, legalábbis kisfiú korában ez volt, ak
kori benső 'arca bár emberi tökéletlenséggel. de mégiscsak tükrözte az
isteni jóság vonásait. A Démon most ezt akarta tőle elvenni, tudta, hogy
ha ezt elveszi, akkor számára nincs tovább.

A többi úgy jött, mint a vihar. Az eddigi kísértések, szorongattatások
és n.:egfélemlitések 'között igyekezett míndig megőrizni lelkének egyensú
lyát, bátorságát és nyugalmát. Most azonban úgy tünt föl előtte, hogy
nincs más hátra, nekirohanni az obszidián szarkofágnak - az ott volt
tőle vagy húsz könyöknyire s ugyanolyan feketén csillogott a tűzfény

ben, ahogyan azelőtt a szep-szuí oázis Asszonyának bőre, csakhogy éle
sen, valami halálos kristály üvegkeménységével - nos, most nincs más
hátra, mint felugraní, nekírohanní fejjel és szétzúzní koponyáját annak
valamelyik élén! De azután visszarántotta önmagát ettől a gondolattól,
pedig már fel is emelte valami, a kezdetében öntudatlan belső erő, amit
azonban tudatosan fölismerve: villámgyorsan földre vetette magát. Fel
indulásában mégsem tudott ellenállni annak, hogy a földet ne verje fe
jével, a sokezeréves szürke porfirkockákat, amelyek szintén olyan ke
mények, mint az üveg. És így szólt, lehet hogy nem is magában, hanem
hangosan kiáltva: - Uram, szüntesd meg ezt nekem! Távolítsd ezt el
tőlem! Mert valami bízalmam, amit nem elsősorban magamba, hanem
elsősorban Beléd vetek, mégiscsak kell, hogy maradjon! Utolsó erő

met üresítené ki, ha látnám, hogy a Sátán eléri ennek a kis gyermeknek
vonásain azt, amit alkar.

Valószínű is volt, hogy valóban kiáltott, mert a szaekofágterem rneny
nyezete, padlója, oldalfalai és a benyíló festett fülkék emberi hangokat
vertek. vissza, s ez csak az ő hangja lehetett, - a látomásaiban megje
lenő képeknek idáig még sohasem volt hangjuk. És akkor egyszerre néma
csönd lett. Olyan páratlan csönd kívül és belül, amit idáig nem érzett
soha egész eddigi életében. Csak most értette meg az Evangéliumnak
ama helyét, amely arról szól, hogy amikor Krisztus lecsillapította a vi
hart a Genezárett Tengeren: " ... akkor egyszerre nagy csöndesség lőn ..."
- Megértette az Evangéliumnak ebből a helyéből azt, amire ez vonat
kozik: hogy ugyanolyan a kísértés, mint a víz és szelek vihara, ugyan
olyan éj fekete, rémületes, örvénylő, életveszélyes és kiáltó! De most,
hogy ez egyszerre végetért es az ő lelkében is - ugyanúgy, mint a
Genezáréti Tavon - "nagy csöndesség lőn": megérezte, hogy valami
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rendkivüli fog következni. Ez nem jött azonnal.' hanem egy, darabig még
lebegtette és ringatta őt az a csodálatos csend, úgyhogy körül is mert
nézni és látta, hogy a már parázzsá omlott tűz fényében a terem üres,
nem tanyázik benne semmiféle rémkép. S ekkor gyorsan behunyta a
szemét, hogy tisztábban hallja a hangot, amely édesen és gyöngéden
suttogni kezdett benne és amelyről tudta, hogy ez magának Krlsztus
nak hangja:

- ... Látod? ... - mondta neki a nevető és dédelgető suttogás 
Látod, milyen szörnyű lett volna, neked csak magadat és képzeletben
látnod bűnökkel elboritottnak? Milyen rettenetes lett volna ez neked és
amint láttad, elviselhetetlen? Idézd föl, milyen lehetett az Nekem, ak
kor, ott az Olajfák Hegyén, amikor láttam magam előtt a világ kezdeté
tól annak végezetéig minden ember valóban volt és valóban megtörté
nendő bűnét... Rajtam nyüzsgő tömkelegét az én Szentségemet sértő

förtelemnek ! S idézd csak föi, mit jelenthetett ez Magamra vennem, és
értetek emberek helyett, ott a Kereszten, elhagyatva feküdnöm az Atya
irántatok való jogos haragjának tengerében, úgyhogy ama keserű sza
vakat kellett akkor kiáltanom ...

Antoniosz emlékezett. Mint a villám, járta át az "Éli, Éli lamma
szabbaktani !" keserűségének megértése. De a suttogás, most már halkab
ban, tovább folytatódott benne valahogy így: - Nem én hagytalak el ...
te hagyatkoztál 'a saját erőidre a kísértésekben ... bár azokat én enged-
tem Ellenségemnek De hogyha ezután rníndig velem akarsz maradni,
fm is veled maradok most azonban elég volt ebből a magányból. és
mení egy időre társak közé... - s ekkor elhalt a Hang, de tovább is
nagy csend maradt helyette.

Ime, így ment Antoniosz társak közé. Amik azonban köztük történ
tek vele, már más történetek !

NOVEMBER

Az életünk egy évre emlékeztet,
amelyben persze március a kezdet,
s hat esztendl5ig tart el egy hónapja,
és szűken mérve két hónap a napja;
de bárhogy is számitja ezt az ember,

,az "ötven év" már mindenképp: november.

Pár éve még szavaltuk hetyke polcról,
hogy nem, nem engedünk a negyvennyolcból,
de szívünk bár konok dacot melenget,
negyvenkilencbl5l is hát végül enged,
s egy szép napon (vajha szép nap?) aTTa döbben,
kérlelhetetlenül már itt az "ötven"!
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Az életúton ez biz jó kétharmad,
olyan vidék, hol hűvös dér a harmat,
s a fának nincs itt zöldes, lombos ága,
s nem rózsa, csak krizantém a virága;
rövid napok és egyre hosszabb esték ...
Nem vénség ez; ez még - és már - öregség.

Madárhangverseny múlt emléke már csak,
a szél, a szél, a szél, az orgonál csak;
elvész a harsogó szinek hatalma,
két árnyalat van: sziirke és a barna;
s a köd miatt szemünk csak alig láthat,
s a zord nyirok a bőrön, csonton áthat.

Lefelé tart az egyre szűkebb ösvény,
s egyetlen hű, kitartó társ a köszvény;
lassúbb mozgású már a láb, a kéz is;
s új múszavak: dioptria, protézis ...
S míg éltünk útján botladozva mászunk,
erőnk apad, és nő a vérnyomásunk.

S a testünkkel a lélek együtt ernyed:
nem olvasunk regényt, csak történelmet,
áhitozunk a halk, nyugalmas csendre,
költőnk Arany lett, már nem Ady Endre;
az élménylángok perzselése megszünt,
begyujtunk, s emlék-kályhánál melegszünk.

Novemberünk sötét hollója károg:
egy ,,-ember" még csak, s aztán már az ,,-ár"-ok,
s majd februárban vége évnek, dalnak,
igy rendelék titokzatos hatalmak;
s figyelmeztet e szánandó ada t ra
november élén bús Halottak-napja.

Am nékünk, kiket kereszténnyé kentek,
más ünnep is van: fénylő Mindenszentek;
nemcsak halál és bűn és sír, de más is:
van bűnbocsánat és föltámadás is;
s el nem riaszt a földi pálya vége,
mert szetit hitünk a "szentek egyessége"!

Kunszery Gyula



ESTELEDIK Irta Sinkó Ferenc

A ragyás kővel keretezett sekrestye ablakából eltünt az utolsó nap
sugár is. Hályogos szemével bóbiskolva bámul a csöndbe, mely az öreg
gesztenyefák alatt hűsöl, várakozva, hogy majd ha a hold felér a torony
gombjáig, lassacskán elindulhasson végig a falun eloltogatní a nappali
tüzek még füstölgő parazsait. Hallgatnak a gesztenyefák, csak az egyik
tetejéből, egyetlen egy gályacskáról pereg alá lombról lombra egy anyjára
váró éhes kis madár szava.

Éjszakára készülődik a sekrestye is. A zöldre festett szekrény neki
támasztja vállát a boltivnek, a gyóntatószék behúzódik a homályos sa
rokba, Jézus Urunk is mintha tikkadtan elszunnyadt volna szenvedésé
ben a körmeneti kereszten a zöld papírlevelekből és piros papírrózsákból
összedrótozott koszorú közepéri. És a kézmosó csapjából úgy koppan a
víz a zöld rozsdás tartóba, mint ahogy az éjszakai eső után szokott az
elkésett esőcsepp a padlásdeszkán-

A sekrestyenek is megvan a maga madárkája: a kakukkos órában
fészkel fából kifaragva. A cifra szerkezet a boltiv túlsó végében lóg a
falon. Mikor a nagy csöndben hirtelen abbahagyja a ketyégést és ber
regni kezd, míntha torkát köszörülné, kicsapódik a homlokán egy kis
ajtó, kídugja rajta fejét a madár és elkiáltja magát. S az ajtócska újra
becsukódik.

Vince, az öreg plebános, már befejezte a litániát. Bent áll a szekrény
előtt, de még rajta van a karing. Ahogy a madár megszólal, Józsefre san
dít, a harangozóra. S előhúzza az óráját reverendájazsebéből.

- Elkésett a madara - mondja. - Itt az ideje, hogy kihajítsa a
fészkéből. Vigye haza Viktór néninek. Süssék meg.

József is előhúzza a maga kronométerét - akkora az, hogy elég
lenne serpenyőnek a madárka számára - és komolyan beletekint. Való
igaz ! A famadár öt egész perccel később kiáltja a nyolcat, mint ahogy
kötelessége volna. Holott a mutató is túlhaladt a római nyolcason. Fi
gyelmesen megvárja. amíg a pontatlan jószág elsorolja mind a nyolc
kakukkját. Nem szól semmit, csak rosszalólag megcsóválja a fejét. Vince
főtisztelendő nem hagyja annyiban:

- Nem is nyolcat szólt! Csak hetet.
Elfordul és eloldozza a zsinórt a karing nyakán. József nyel egyet és

segíteni kezd a vetkőzésben. Ami nem könnyű lecke. A főtisztelendő

úrnak: csak a nyelve fürge. Most fel kellene emelnie a karját, de ez már
nem rnegy. Sziszeg, nyög, a vidámság eltűnik napsütötte orcájáról. Még
a homloka is beleizzad. József gyöngéden megfogja a beteg tagot és
megemeli, hogy az ing lekerülhessen róla.

- Köszönöm! - fúj a főtisztelendő. - Ez is hiába lóg itt a válla-
mon t Rosszabb, mint a maga madara!

József bólogat:
- Megöregszünk. plébános úr.
- Kend csak ne széljon még semmit!
Bizony, ne is! Igaz, hogy Isten segítségével József ís a nyolcvanadik

ba fordul, mint a gazdája, de fürge, mint az evet. Most is feljár a to-
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ronyba a harangkötelekhez, ha az óraszerkezet elromlik, a harangok alá
Egész életében keményen dolgozott. Földet szerzett, házat épített, öt
gyereket felnevelt, hála érte a Teremtőnek, mindezt két keze munkájá
ból. Az ő brja mégse ment annyira tönkre, mint Vince főúré.

- Biztosan azért, mert főtisztelendő plébános úr annyit írt életében!
A sok matrikula ! •• i

- Korhadt már itt minden! Annyi a különbség köztem, meg a kend
famadara között, hogy nem tudok olyan vékonyán kakukkoini !

József leveszi a fogasról a fekete lüszter köpenyt, fel:segíti szépen, a
botot is a pap kezébe nyomja.

- Nyugalom kellene! ...
Az öreg pap akkorát bólint, hogy ezüst hajából egy tincs a homlokába

hull.
- Legszívesebben már ma éjszaka ... ! Hogy megszabaduljon kend

is tőlem l
József ijedten emeli tiltakozásra csentos kezét. Még mintha a szeme

sarkában is felfakadna egy csöpp nedvesség:
- Hogy mondhat ilyet, plébános úr ! ?
- Ugyan, József! Csak nem pityereg!? - dohog az öreg pap. -

Tudom jól, terhére vagyok én már mindenkinek!... Kinek kell ilyen
vén pap a faluban?.. Unnak! Mindenki un!... ~n is magamat .
Mennem illenék! Atadni a helyemet egy fiatalnak .•. Dehát ... nehéz .

József mondana valamit. De a pap türelmetlenül int, hogy hallgasson,
és ahogy csak két lábától - no meg a harmadiktól: a botjától kitelik,
elindul a szentélynek. Nótára kopog a két nagy cipó, ahogy siet. Egyszerű
a nóta, mint a madaraké és a csöpögő esapé a kézmosón. A két patkós
sarka szüntelen és szaporán mondogatja:

- Kipi kopí ...
A görcsös bot pedig komolyan rábizonyít:
- Kopp - kopp!
Az öröklámpa alatt megáll. Bólogat, nézi a szentségházat, melynek

ajtajára egy hajdani mester kelyhet faragott, felette ostyával, búzakalász
és szőlőlevél koszorúban. Aztán két kézzel kapaszkodva a görcsös botba,
térdre ereszkedik.

József akaringetakarja elrakni, de hogya ktpí-kopí járás elhallgat,
hátrafordul. Látja, mire vállalkozott elkopott térdével makacs gazdája
s még erősebben megcsóválja fejét, mint elébb megtévedt madara felett.

*
Estefelé az árnyékoknak nagyobb a súlyuk. Amíg az ember fiatal,

átmegy közöttük, anélkül, hogy észrevenné őket. Mire vállára hullaná
nak, már tovahaladt: mögötte zuhannak a földre. De eljön az idő, mikor
lassú lesz a járása. S ekkor mind elérik őt. Rádőlnek, elborítják, gáncsot
vetnek, fülébe ásítanak. sírokat rajzolnak lába elé és sajgást okoznak
a szívben, mint a távoli nagybőgő duruzsolása . ; ;

Az öreg pap jól ismeri az árnyékokat. Az éjféliek, melyek a gyertya
világánál a bútorok mögött silbakolnak, dídergetőbbek, De ezek az al
konyatiak jobban fájnak. Awkból a félelem dohos lehelete száll, a csont-
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ember leselkedik mögöttük, ezekből a vágyakozás lepi meg a vén tagokat
az aranykert békéje után, ahová a nap pihenni száll, ha belefárad a ra
gyogásba.

Vince főtisztelendő lelkét, mely egyébként derűs, rnínt odafent a
hegyek között ősszel a két tavak - ki tudja, talán attól, hogy estét ka
kukkolt a famadár, - nagyon megkísérti az egyedülvalóság. Rátekeredik
a bokájára, a térdeire, alig bir előre gázolni benne; a bot sem elég, bele
kell kapaszkodnia a szuvas padokba, hogy előre tudja vonszolni magát.
Lehet, hogy büntetésből, mert megríkatta a hűséges Józsefet, védekezni
is elfelejt ellene.

A templomküszöbön nagyot koppan a görcsös bot. A koppanáara
egy kócos kiskutya rugtat elő a bodzabokrok közül. Vigyázzba vágja
magát Vince előtt és vakkant.

- Buff!
Ami azt jelenti, hogy itt vagyok, édes gazdám.
Csavargó még Józsefnél is hűségesebb. Azóta, hogy egy litánia után

innen a bokrok közül a paphoz csatlakozott, sem éjjel, se nappal el nem
hagyja. Akkor nagyon züllött volt szegény. Bundája cafatokban lógott,
az éhségtől és szomjúságtól már tántorgott. Mikor meglátta a botot,
vínnyogva könyörgött:

- Ne bánts, hosszúruhás ember. Én nem vagyok rossz, csak elté
vedtem. És nincs, akihez hozzátartoznám.

A plébániára sem mert bemenni. Félt, hogy csapdába kerűl. Három
napig hordta ki neki Vince az ennivalót az utcára a nagy hársfa alá.
Csak akkor óvakodott be, mikor meggyőződött, hogy bent, az udvarban
-és a hűvös folyosón semmi sem fenyegeti. Azóta a küszöböt őrzi, amíg
gazdája otthon van, s hűségesen elkíséri mindenüvé, ha kimegy. A temp
lomig is. Senki se magyarázta, hogy oda nem szabad bemenni, de ő azt
magától is tudja. Lefekszik a küszöbön és megvárja, míg gazdája kijön.

*
A templom fent áll a falu közepéri a dombon. A gesztenyefák alól

végiglátni a házsoron. A tetők pirosába már szürkeség vegyül és kémé
nyek kontyán vacsorai fátyol lebeg. Estét mutatnak a hangok is, melyek
innen is, onnan is felhangzanak: tejért bőg valamelyik istállóban a kis
borjú, máshol disznók dörömbölnek a hidas ajtaján a moslékért, ismét
másutt sajnálkozva kárál a tyúk, amelyiknek nem jutott elég szem. A
közeli kamra ablakából hangos és hosszú nótát ásít végig 'az alváshoz
készülő öreg, pitvarajtó nyikorog és egy kislányaltatót énekel síró test
vérének.

Vince elindul lefelé a lépcsős, kavicsos úton. A bodza és a bürök
kesernyés szaga üli meg a levegőt, csak itt-ott tudja áttörni a jázmin
illata. A domb tövében, terebélyes hárs alatt apró kőkereszt áll. Kerítése
előtt töpörödött öregasszony csörgetí olvasóját.

- Vajon kiért, miért imádkozik még itt is? - tűnődik a pap.
Nem is tudja megállni, mikor leér, hogy oda ne szóljon:
- Fent nem tudja kend befejezni, Apol?
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A néne először befejezi az üdvözlégyet, amit megkezdett, aztán ke
resztet vet és a főtisztelendőhöz csatlakozik.

- Tudja aranyom, plébános úr - mondja, mínt aki titkot közöl -,
itt a Krisztuska előtt mindíg elmondok egy míatyánkot meg egy üd
vözlégyet édesapámért. Isten nyugosztalja . .. Mert egyszer, még lányka
koromban nagyon megvert itt.

Vince főtisztelendő megáll és csak annyit mond:
-No?
- Bizony! - folytatja a néne. - Sokat megvert l Isten panaszon

ne vegye, hogy haló 'porában is megemlegetern. Igaz, hogy nem ő volt
volt az egyetlen... Anyám is derűre-borúra zsupolt!... Aztán hozzá
törtek az uramhoz. Az volt csak rossz igazán! Ott ütött, ahol ért.

Nagyot sóhajt.
- Ez az én életem! A gyerekeim is csak bántanak... Krisztus

Urunknak kellett annyit hordani a keresztet, mint nekem... Erre vá
lasztott ki a jó Isten. S ennyi ideig itt hagy! Mintha, elfelejtette volna,
hogy vagyok. Legyen meg az akarata... Én meg csak mondom a mi
atyánkot, meg az üdvözlegyet ...

Csavargó egyre bolondabb karikákba rohan körülöttük körbe-körbe.
Közben megpillant egy el kószált tyúket. Utána veti magát és megker
geti, hogy az rémült kodácsolással menekül a legközelebbi sövény tete
jére.

Vince utána rikkant:
- Csavargó!
A kutya alázatosan sompolyog hozzá. Fejét a földre nyomja és mint

az engedelmes rossz gyerek, feltartja fenekét a bot alá.
- No, nem bántalak! - dörmögi a pap. Az emberek se különbek,

mint te!
Apol néne rábizonyít:
- Bizony nem különbek! ... Rosszabbak. Ha csak meg nem könyö

rül rajtuk a jóságos Jézus ...
Hallgatva lépegetnek egymás mellett a plébáníálg. A nagy hársfa

előtt megszólal Vince főtisztelendő:

És mindegyíkért imádkozik?
- Mindenkiért! Élőkért, holtakért egyformán.
- Értem is?
- Jaj, de mennyit! ... Még a kis unokámat is imádkoztatom, a kis

Apolkát ...
Egy pillanatig hallgatnak. Apol néne akadozva folytatja:
- Ne vegye dicsekvésnek, hogy elmondtam ...
Vince főtisztelendő a fejét rázza. Nem, dehogy is veszi annak ...

Csak ... mondani kellene valamit rá ... Tűnődve nézi a nénit.
- Hallotta kend már Szent Efrém hírét? - kérdezi végül.
- Nem igen, kérem szépen!
- Remete volt, nagyon régen egy messzi országban. És mikor az

emberek közé kellett mennie, mindig azon imádkozott, hogy küldjön
neki Isten hasznos tanításokat azok által, akikkel találkozik... No, most
nekem is küldött ilyet a maga száján keresztül, Apol.
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A néne az ajkához emeli ujját és megtapogatja. Motyog.
- Altalam ? .. Kegyes Jézusom! ... És mit?
A szeme ragyog a boldogságtól.
Vince plébános nem felel az utolsó kérdésére. Csak annyit mond:
- Isten áldja meg érte ...
Elfordul és megbékélten lépked befelé. Mikor kinyitja a kertajtót,

Csavargó úgy viharzik el bokája mellett, hogy majd lesodorja lábáról.

*
A szobára egészen ráborul a homály. Csak a nyitott ablakon világít

be az ég kristályos kékje. Vince pap már bent fekszik az ágyban. Elvé
gezte a szokásos esti tusakodását Mariska húgával, aki tíz évvel fiatalabb
nála és házvezetőnője, védőangyala és zsandárja egyszemélyben.

Este, mikor hazaér a litániáról, a kávécska már ott az asztalon,
mellette a puha kenyér is, amit beaprítva szokott megenni. Az ablak
persze becsukva... O meg egyenest megy és kinyitja. Mariska már is
villogtatja szemét:

- Minek nyitja ki megint az ablakot ?
- Buta kérdés!... Hogy bejőjjön a friss levegő! Öreg embernek

talán nem kell ?
- Az öreg ember éjjel megfázik és tüdőgyulladást kap, ha nyitva az

ablak ...
- Ha meg csukva, akkor megfullad.
- És bemászik egyszer valaki.
- Bűnös lélek, be félsz a haláltól!
Mariska legyint. Minek vitatkozni? Majd elalszik az öreg, akkor be

oson a szobába és bezárja az ablakot.
Öreg Vince pedig jóízűen megeszi a kávét a beaprított puha kenyér

rel és közben kuncog, mint egy gyerek. Majd ha bejön az a zsandár,
megijeszti! Akkorát horkol rá az ágyból, hogy összeesik ijedtében ...
Össze bizony, a bestia! .

Aztán elfújja a gyertyát. A sötétben l~ugja cipőit és lerángatja
magáról a ruhát is és bebújik az öreg nyoszolyába a nagy dunyha alá.

Csönd van. Fehér haja egybeolvad a homályban a vánkos fehérségé
vel. Kintről a kertből mézes virágillat ömlik be. Csavargó az ab1ak alá
fekszik. Megkapta a konyhán a vacsoráját, tele van apocakja, nyögve, s
dünnyögve adja át magát az emésztés gyönyörűségének. Aztán nagyot
koppan a foga, jelezve, hogy kószáló éji bogár után kapott, de ered
ménytelenül.

Vince pap esti imádságát suttogja, félig álomban már: a szent sebek
olvasóját, tűnődve, közben-közben elgondolkozva:

- Asszonyunk Szűz Mária... Ez az Apol, ez az Apol!... Zokszó
nélkül szenved... Én meg pap létemre nyáfogok neked, Uramisten ...
Köszönöm, hogy megszégyenítettél általa ...



ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

A francia "spiritualité" szö he
lyes értelmét mindig csak az ösz
szefüggésekből hámozhatjuk ki, ak
kor sem bizonyos azonban, hogy le
is tudjuk fordítani. Azon, hogy "lel
kiség" vagy ,,szellemiség", rendsze
rint túlmegy a tartalma. A nehéz
séget csak látszólag kerülhetjük
meg azzal, hogy egyszerűen a ,,spi
rrtualitás" kifejezést használjuk,
mert akkor meg ez a kifejezés ki
ván magyarazatot. Nem csoda, ha
Henri Holstein, aki ,,Mai francia
spízitualitás" címmel írt tanul
mányt az Études részére, maga is
a fogalom elemzésével kezdi. A
"spiritualitás" szó, úgymond, "ké
nyelmes ésörömest pontatlan", ab
ban az értelemben azonban, ame
lyet ő tulajdonít neki, mindazok
nak a belső és külső magatartások
nak összességét jelenti, amelyekkel
a keresztény hívő fogadja Krisztus
hívását és válaszol arra. Bizalmas
kapcsolatra utal tehát Krisztussal,
olyan kapcsolatra, amelyről a ta
nítványok megismerhetik egymást.

Ha ezzel a meghatározással élünk,
akkor természetes lenne, hogy csak
egyféle spíritualításról, azaz maga
tartásról beszéljünk, mert hiszen
egy Krísztus van, aki felé az ősz

szes keresztények tekintenek. Am
a valóság mégis az, hogy többféle
snírrtualítással találkozunk. Kérdés:
mi az oka ennek? Holstein szerint
sem vitás, hogy alapvetőerr csak
egyféle keresztény magatartást kép
zelhetünk, azt, amelyet a Szentlé
lek sugall és az evangélium szab
meg. Miként azonban a prizma több
színre töri a rajta áthaladó egyet
len fénysugarát, a megközelítés irá
nya szerint különböznek az egyet
len Krisztusra vetett tekintetek s
különböznek a módok is, ahogyan
fogadluk üzenetét és viseljük igá
ját. Mindenegyes keresztény hívő

nek egyéni személyes hivatása van,
ami saiátos, eredeti spiritualitást
teremt, amelyben benne van a vér-
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mérséklet, a szellemi érdeklődés, a
kor befolyása s méginkább rnínd
azoknak a mérhetetlen dolgoknak
élő köteléke, amelyek azzá tesznek
mínket, amik vagyunk: a kegyelem
szólítása,

Assisi Szerit Ferenc, a XII. szá
zad embere, nem úgy szemléli pon
tosan a szegény Krisztust, ahogyan
Foucauld atya látja sivatagi ván
dorlása közben, s tekintetüket mégis
Krisztus szegénysége nyűgőzí le,
aki nem tudta, hová hajtsa le a
fejét. Loyolai Szent Ignác viszont,
akit Isten országának eljövetele
foglalkoztat, azoknál a zsinagógák
nál, városoknál és falvaknál idő

zik hosszasan, amelyekben Krisz
tus hirdette igéit, s azért a kegye
lemért '}l:önyörog hozzá, hogy "ne
maradjon süket a hívására, hanem
azonnal és híven teljesítse akara
tát". Követni Krisztust: azonos el
határozás, lényegében ugyanaz a ne
kiindulás, de a hangsúly különbö
zősége miatt sajátos külön spiri
tualitások adódnak.

Mindezek a spkitualitások azon
ban - fejti ki Holstein - néhány
alapvető tipus köré csoportosulnak.
Ezeket a tipusokat legtöbbször egy
egy szent eredeti élménye határoz
za meg, akit Isten arra késztetett.
hogy sokaknak "szellemi atyja" le
gyen. Azt például, hogy Szent Bo
naventura, Sienai Szent Bernardin
és Boldog DUIlB Scotus ugyanazon
atyának tanítványai, épp úgy felis
merhetjük, mínt azt, hogy Aquinói
Szent Tamás, Sienai Szent Katalin
és Ohardon atya a domonkos isko
lába. avaev Boldog Pierre Favre,
Boldog Colombíere Kolozs és Lal
lemand atya Szent Ignác család
jába tartozik.

Ahogyan min,den szerzetes közös
ség őrzi a maga spiritualitásának
eredeti vonásait, ugyanúgy minden
kor a saját módíán nézi az üdvö
zítőt. a saját problémáira kéri a vá
laszát s ujból felteszi neki az ül-



döző Saul kérdését: ,,Mit kell ten
nem, Uram?" l,gy született meg a
janzenizmus és a bontakozó" raci
onalizmus légkörében Paray-le-Mo
nial jámborsági gyakorlata, amely
a kereszténytelenedő XIX. század
légkörében fejlődött tovább a Szent
Szív engesztelésének kultuszává.
Most meg bizonyára úgy van rend
jén, hogy a XX. század embere,
mint a mult évi "Haurietis aquas"
enciklika is kívánja, méginkább
igyekezzék felfedezni Jézus szívé
ben a szeretetnek azt a kifejezését,
amelyet a megtestesüléssei az Atya
tanúsított irántunk: "Örök szerétet
tel szerettelek téged ..."

A spírrtualttásokat - állapítja
meg Holstein egységesiti az
egyetlen Mester tényleges szeretete,
de szétkülönítik őket a nagy szen
tek és rendalapítók, a korok és a
kegyelem szövevényes vonzásal. Mi
több azonban: a mi világunkban
azt is számításba kell vennünk,
hogy a közlekedés könnyűség~

szinte ellentmondásos módon, csak
érzékelhetőbbé teszi az etnikai cso
portok eltéréseit. a nemzeti sajá
tosságokat és mindenegyes ország
hagyományainak befolyását. Na
gyon is beszélhetünk napjainkban
német, angol, amerikai, spanyol és
egyéb spiritua~ásról és megjelöl
hetjük azok uralkodó vonásait.

*
A mai francia spirítualításra tér

ve át, Holstein mindenekelőtt azt
emeli ki, hogy ez a spiritualitás az
élet egészét igényli. A keresztény
embemek, akinek az evangélium a
kovász szerepét szánja, nem sza
bad darabokra töredeznie. Nem le
hetséges, hogy bizonyos órákban
hívő legyen, más órákban ke
reskedő, mérnök vagy egyéb fog
lalkozások betöltóje. Krisztus szel
lemének kell őt minden tevékeny
ségében vezetnie. Ez a szellem kell,
hogy biztosítsa cselekedeteinek egy
ségét és áthassa azokat sugalmazó
ereiével. A francia katolikusok úgy
vélik, hogy lelkt életükre a saját

személyes küldetésnek kell rányom
nia bélyegét.

A titokzatos Testről szóló tanítás
olyan dogmatikus igazság, amely
egyházias és apostoli terjedelmét
ad minden keresztény ember val
lási tudatának. Ebben a Testben
különbözők a tagok és különbözők

a feladatok. Isten, aiki mindenkit
hív és mindenkinek helyet jelöl iki
az egyházban, azt akarja, hogy mín
denki ott szentelődjék meg, ahová
szólította. Az élet-állapotnak, a
"szituációnak" kell tehát meghatá
roznia a spiritualitást. Semmi szük
ség arra, hogy ez a spíeitualítás a
mása vagy alacsonyabb fokú után
zata legyen a papokénak vagy szer
zetesekének. Ezek azáltal szeritelőd

nek meg, hogy eleget tesznek an
naik a hívásnak, amelyet Isten hal
latott meg velük: az a vonal, ame
lyen haladniok kell, korántsem a
világíaké, akiknek maguknak kell
rnegtalálníokaz evangéliumhoz való
hűségük médját. Nem akként, hogy
kimenekülnek körülményeik közül,
hogy elfelejtik emberi kötelezettsé
geiket, hanem akként, hogy hitük
alapján kapcsolódnak hozzá ahhoz
az ezer dologhoz, amiből létük szö
vődík össze. Úgy, aihogy nemrégi
ben a Katolikus Akció egyik meg
beszélésén mondta valaki: számára
a megváltó kereszt értelme elsősor

ban az, hogy amennyiben nem tud
segíteni rajtuk, zúgolódás nélkül
viseli mindazokat a terheket és
megpróbáltatásokat, amelyeket az
élet mér reá. Elfogadás és felaján
lás tehát - magyarázza Holstein -,
ami döntőbbnek látszik előttük,

mint az ima va~ az önkéntes ve
zeklés. A míndennapok élete az,
amiben a mai keresztény ember rá
talál a Krisztus mutatta útra, hogy
nyomában haladhasson.

Fel kell ísmemünk ebben a val
lásos szellemben a reallzmust, azt,
hogy szerencsésen viszi át a való
ságba a helyes eszmét, amely sze
rint Isten akaratának őszinte elfo
gadása szentel meg minket. Ez a
magatartás azonban - jegyzi meg
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míndjárt Holstein - előidézhet egy
veszedelmet is: azt nevezetesen,
hogy nem domborítja ki eléggé a
Ireresztény hívatás transzcendens
voltát. Ez a hívatás ugyanis más,
mint az emberi helyzetek "istenesi
tése" a tiszta és egyszerű elfogadás
útján. Utóbbi azt jelenthetné, hogy
a szellemi erőfeszítés beéri csupán
az emberi feladat teljesítésével.

Elesík persze ez a veszedelem,
ha az "emberi feladatot" úgy fog
juk fel, mint annak a szeretetnek
kíváltságos érvényesülési területét.
amelyet Krisztus hirdetett meg
nagy parancsolatában. mert hiszen
ebben az esetben nem választhat
juk szét Istent és felebarátainkat.

A keresztény embernek ott kell
tanúságot tennie, ahová Isten he
lyezte. Konkrét életében egybe kell
fonódnia keresztényi felelősségének

és annak az elhatározásának, hogy
valóban hű lesz hívatásához. Egész
tevékenységével valóra kell válta
nia az Úr szavait: "Hogy lássák
műveiteket és dicsőítsék Atyátokat,
aki a mennyekben van." Realista
és igényes program, amely magá
ba foglalja az összes hétköznapi
cselekedeteket és folyvást előbbre

sarkall azzal; hogy emlékeztet a
Krisztus-hírdetés . kötelességére,
amihez a keresztség biztosítja a ke
gyelmet. A!kik ebben a szellemben
igyekeznek eljárni, tapasztalatból
fedezik föl, hogy mennyire közelé
be jutnak Krisztusnak. "Éljetek sze
retetben, amiként Jézus is szerétett
minket s odaadta magát érettünk
áldozatul" - intette Szerit Pál az
efezusiakat. A megtestesülés az
emberek közé helyezte az Isten
Fiát: ismerjék fel őt a maiak is
munkatársaíkban, lakótársaíkban,
azokban, and'k társaik a szórakozás
ban vagy a szenvedésben.

A vílágikatollkusok zöme számá
ra kűlönleges hivatás a házas álla
pot is s ebből foly6an a keresztény
otthon nemességének apostoli kísu
gároztatása, Innen a házastársi spi
rítualitás kidomborodása a mai
f,rarnc:ia spiritualitásban. Ennek a
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házastársi spiritualításnak szílárd
alapja a házasság szentségének
megértése. Kegyelmek forrása ez a
szentség, amelyet a házasfelek ma
guk szolgáltattak ki egymásnak.
Miként Feltin bíboros hangoztatta
idei nagyböjti pásztorlevelében: "A
házasság az az eszköz, amelyet az
Úr használ, hogy megazentelje fri
gyüket és közölje velük a termé
szetfölötti erőket, amelyekre szük
ségük van, hogy teljesíthessék hit
vesi és szűlőí feladatukat.'

Megelégedéssel utal itt Holstein
arra, hogy szembetűnő kedveltség
nek örvendenek azok a "lelkd na
pok", amelyeket a Katolíkus Akció
rendez házastársak részére. Egyre
gyakoribb jelenség, hogy zárthelyi
lelkigyakorlatok fejlődnek belőlük.

Csupán két egyházmegyében, ahon
nan pontos adatokat kapott, az el
múlt télen közel 1400 pár vonult
vissza két-három napos lelkigya
korlatra.

•
Enrnek a mai francia sptrituali

tásnak, amely - dívatos kifejezés
szerint - "elkötelezettség az élet
ben", a Biblia és a liturgia a l~g

főbb táplálója. Minden könyvikiadás
kiemelkedő sikere évek óta a Bib
lia, amely ,,.3 nagy leLki könyvet",
sokak kezében az egyetlen. lelki
könyvet jelenti. Alapjában örülhe
tünk ennek, mert hiszen a Biblia
Isten szava - írja Holstein -, de
azért meglehetősen gondolkodóba
ejthet azoknak a fiatal leányoknak
merészsége, akik ajándékul mit
sem s6hajtanakjobban, rnínt a
"Jeruzsálemi Bibliát", amely ki
csínységénél fogva oly szépen elifér
a kézításkáiukban. Irányítás és
többayíre kellő felkészültség nél
kül a teljes Biblia nem a legalkal
masabb olvasmány egy olyan ifjú
ságnak, amely felebbezhetetlenül
szerét dönteni és ítélkezni mínden
ben.

Nem a "szabad vízsgálódásra"
célzok: én itt, ami nevetséges lenne
ebben az esetben fűzi hozzá



Holstein -, csupán arra, hogy ez a
függetlenségre vágyó és a hiteles
séget saját tapasztalásaival mérle
gelö fiatalság, amely visszavet
mindent, ami előbbről való 1945-nél
- ez a szélső időpont, ameddig
hajlandó visszamenni -, ma még
olyan forrongásban van, amely
nem tisztult meg eléggé a kissé za
varos buzgóságtól. Semmi sem bo
nyolultabb tehát, mint ez a biblikus
hév, amelyben összekeveredik a
Szentírás vonzása, a sznobizmus s
az a kívánság, hogy egyedül ve
gyék fontolóra Isten szavait. Re
mélni kell azonban, hogy az idő

majd kirostálja a kevésbé jót és
megóvja, ami érték. Istennek nem
sietős ...

A francia katolikusok minden
esetre felfedeztékaz Ószövetséget
s ez egészen csodálatos - folytatja
Holstein. Baj lenne azonban, ha ez
a felfedezés csupán az esztétizmus
valami válfaját sarjasztaná ki,
vagyelfelejtetné, hogy az Ószövet
ség szükségszerűenKrisztushoz ve
zet, aki egyedül adja meg annak
teljes értelmét. S Krisztus nemcsak
a kulcsa az Irásoknak. hanem sze
mélyének és követeléseinek reaHz
musában mindenekelőtt az a va
laki, aki adottság számunkra és
nem ,,magyará2Jható". Nem egy tör
ténet megérthetőségénekelve, nem
valami vallási archetípus. Hanem
Isten Igéjének konkrét arca, tár
gyias és személyes jelenléte közöt
tünk. Túlzott erősködés -a Szent
írás ,,spirituális értelme" irányá
ban, akárcsak Krisztus túlzott hang
súlyozása a testvéreinkben - bár
egyik is, másik is vitathatatlan
igazság -, azzal a kockázattal jár
hat, hogy valamelyest feladjuk
Krisztus élő személyét.

A Biblia nem spirituális képek
és minták gyűjteménye. Mindenek
előtt történelem, "Isten ama nagy
tetteinek" története, amelyek, míg
kiteljesednek Krisztusban, fokoza
tosan végrehajtják az isteni hűség

üdvösség-tervét. S a megváltás tör
ténetének ezek a fönséges tényei

Illem a mult eseményei számunk
ra, sem á puszta visszaemlékezés
tárgyai. Aktuálisak maradnak:
Krisztus, akit minden évben vá
runk Advent idején, mint "azt, aki
eljön", Karácsonykor megszületík
számunkra; résztveszünk halálában
Nagypénteken, feltámadunk vele a
Húsvétra virradó éjjelen.

Krisztus rnísatéríumaínak ez az
aktualitása az, amit a liturgia való
sít meg. S lelki életünknek ezt a
"liturgilkus dimenzíóját' megint
csak "felfedezték" a mai franciák.
Mutatja az a bámulatos buzgóság,
amely különösen a "szent napokon"
és Husvétkor nyilvánul meg a
templomokban, de a liturgikus "uj
[ászületés" óta, amely a hit és a
jámborság valami ujjongó lendü
letét indította meg, általában is
megfigyelhető minden szentmisén
az egész év folyamán. A liturgia
megértése feltételezi Isten szavá
nak: átelmélkedését, a Szeritírás
imádságos olvasását, mert ez a szó
hallatszik a liturgiában s ezt hir
detiaz egyház. A Bibliának és a
liturgiának ez a kapcsolódása a
mai francia katolicizmus egyik mar
káns vonása. Ez a kapcsolódás sze
rencsésen állítja rá a francia Kato
licizmust a tiszteletre legméltóbb
hagyomány vonalára. "Az egyház
ban kell olvasni az Irást - jelen
tette ki Szent Irén -, cs-akis ott és
egyedül ott jótékony és veszélyte
len ez az olvasás."

Az a spiritualitás, amelyet a Bib
lia sugalmáz és a liturgia táplál,
mondhatní, inkább az "esemény"
spiritualitása, mint az elszigetelt
aszloétíkus erőfeszítésé és a pszi
chológiai elmélyülésé, A líturgíkus
év egyházi ütemezése szerint újból
és újból megtalálja Krisztust az ő

misztériumaiban, inkább és jobban,
rníntha csak arra törekednék, hogy
módszeresen előrehaladjon az eré
nyek szerzésében. Nem is olyan ré
gen még akik a keresztényeket en
gedelmességre akarták serkenteni,
főleg pszichológiai vagy szocíoló
gíaí indítékokra hivatkoztak: a
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rendnek, az összetartásnak, a ve
zető aikaratok követésének szüksé
gére; alkalomszerűen hangsúlyoz
ták a közös munka eredményessé
gének kellékeít, az önmegtagadást
és az áldozatosságót. Ma szíveseb
ben hallgatnak meg a hívek egy
szeritbeszédet Ábrahám apánk pél
dás engedelmességéről.aki nem ta
gadta meg az Úrtól fiának felál
dozását- arról az engedelmesség
ről, amely jelzi és előképezi Krísz
tusét, aki "engedelmes volt a ha
lálig, és pedig a kereszthalálig".

..
A biblikus és liturgikus forrás

alakítja ki a mai francia spirituali
tás eredeti, sajátos arculatát. Há
rom vonás rajzolódik ki rajta: dog
matikus, realista, optimista.

Teológia és spiritualitás benső
séges közösségre lépett Franciaor
szágban. A teológia is hasznára kí
ván lenni a lelki életnek és - ta
lán ez a gyöngéje is - kevésbé
a dogma tulajdonképeni spekulatív
oldalára, mínt inkább élet-értékére
irányítja figyeImét. A teológiai ok
tatás, amely mindjobban átnyúli:k
az egyetemi hallgatókra s általá
ban a világíakra is, tanfolyamok és
csevegések formájában, annak a ke
resztény magatartásnak kidolgozá
sára helyezi a súlyt, amelyet Isten
ajándékának elfogadása követel
meg tőlünk. Elég itt utalni az egye
.temí hallgatók chartresi zarándok
latainak témáíra: tavaly "a Szent
lélek, mínt az egyház lelke" I idén
,,a szentmise, mint a keresztény
misztéríum és a keresztény élet
középpontja". A spiritualitás vi
szont áhítja és megkívánja, hogy
teológiai alapja legyen. A mai
francia fiatalok spontán elfordul
nak az' érzelgős jámborsálrtól és áj
tatos najongástől, sőt kífeíezett bi
zalmatlansággal viseltetnek irán
tuk. Legyen bár szó buzgósági gya
korlatról, énekről, művészí ábrá
zolásról vagy szellemi magatartás
Tól, irtóznak a merev meeterkélt-
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ségtől, a hangzatos szólamoktól, a
hatásvadászó szenvedélyességtől,

amíkben - kissé elhamarkodottan.
- nagyszüleik jámborságának sajá
tos jegyeit látják Innen a viszoly
gás is, amelyet a "romantikusan
egyszínű" elmélkedések és épüle-
tességek keltenek bennük. .

Ezzel szemben ha valamely szel
lemi magatartást, vagy akár vala
mely áhítatgyakorlatot is' bibliai
megalapozással. teológiai igazolás
sal és a liturgiával egybehangzóan
ajánlanak nekik, akkor szívesen
hajlanak az őszinte csatlakozásra,
Jellemző erre a Szent Szív tiszte
lete: a "Haurietis aquas" enciklika
sokaknak lehetövé tette, hogy meg
értsenek és felkaroljanak egy olyan
kultuszt, amely azelőtt szentímen
tálísnak, szűkrevontnak, nyögdé
cselőnek tünt fel előttük, olyannak,
amely rárögződík a szenvedő Krísz
tus "vi~ztalására", megfeledkez
ve a feltámadásról. A Szeritatya
magának az üdvösség-tervnek di
menzióira szélesítette ki a Megvál
tó emberi szívének szóló hódolatot,
amely szívben kínyilvánul és köz
lődik az Atya végtelen nagylelkű

sége és szeretete az emberek iránt,
Mondhatjuk idézi helyeslően

egy más írótól Holstein -, hogy ez
az enciklika igazi forrásába iktatta
vissza a Szent Szfv-kultuszt, JézuS'
Krisztusban emberi szíve van Is
tennek, aki így emberi érzülettel és
érzékenységgel szerét minket. Krisz
tus szívét, amelyen keresztül isteni
szerétet szeret bennünket, ugyan
azzal az imádással imádhatjuk és
kell is imádnunk, mínt amelyre
joga van Krisztus az Istenség ál
tal magára vett emberségének. Ez
az imádás nem felejti el, hogy bű

neink annak a szerétetnek világos
és tudatos visszautasítását jelentik,
amellyel Isten "a bűneink okából
átdöfött" szívében üldöz minket.
Ennek az imádásnak tónusát tehát
a bánat adja meg, benne az elha
tározással, hogy [óvátecvük a sér
tést, amelyetszembeállítottunk a
szeretettel.



Amennyire dogmatikus ez a mai
francia spirítualítás, annyira realis
ta is. Olyan hatásos cselekedetekre
törekszik, amelyek "szolgáInak va
Iamíre", Nem utasítja vissza az
aszkézist, de feltétele, hogy észre
vegye benne a hasznosságet. Egy
szemínáriumi előljáró jegyezte fel,
hogy a lemondás két formája vonz
za a fiatal növendékeket, akik
egyébként süketek az őnsanyarga

tás hagyományos gyakorlatai iránt.
Az ezvik a messzemenő szegénység,
amely lehetövé teszi számukra,
hogy megosszák az élet kitagadott
jainak sorsát, szakítsanak azzal a
bizonyos "burzsoá" tkényelemmel,
'amelyet gyakran szemére vetnek a
papságnak. A másik a tanulmányi
szünetek aliatt a személyes szolgá
lat a szegény embereknek, akiket
segítenek abban, hogy kítatarozzák
ósdi házacskájukat vagy megfelelő

hajlékot építsenek. S az előljáró

hozzáteszi: "A teremtő erőt kere
sik, még az áldozatban is." Nyil
vánvalóan a kor gondolkodásának
befolyása ez, a [elenkorénak, ame
lyet a hasznos cselekedetek kívá
logatása, a hatásosság pragmatíz
musa jellemez s amely - nem túl
zás nélkül - annyira könyörtelen
minden iránt, 'ami nélkülözni lát
szik a "hitelességet".

Abból az igyekezetból, hogy csak
olyasmibe fogjanak bele, ami "tel
jesítményeket" igér, következik az
a fontosság, amellyel ma a feleba
ráti szeretetre néznek. Szent János
tétele: "Aki azt állítja, hogy sze
retí Istent, aJkit nem lát, anélkül,
hogy szeretné testvérét, akit lát, az
hazug" - egyike azoknak az igaz
ságoknak, amelyek mélységes vissz
hangra találnak a lelkekben. A
francia katolikusok nagyon komo
lyan veszik az Úr parancsát és a
tettekben megnyilatkozó felebaráti
szeretetet tekintik az igazi vallá
sosság próbakövének. El kell is
mernünk az evangéliumit ebben a
magatartásban állapítja meg
Holstein -, hibáznánk azonban,
ha megfeledkeznénk azokról a két-

értelműségekről. amelyekre alkal
mat adhat. Ilyenek: a teológiában
tárgyalt szeretet összetévesztése az
egyszerű fílantrópíával, a könnyű

s~,amellyel jó lelkiismeretet te
remtüti:k magunknak azáltal, hogy
Jllé'n'ri. s2lOlgálatokattettünk, a cse
Iekvőkészséggel szemben az ima
kevésre becsülése. "Anélkül, hogy
osztanók azoknak a zsémbes lelkek
nek panaszát, akik szerint a fele
baráti szelgálatok jelenlegi azorgal
mázása megölte a lelki életet, nem
tagadhatjuk, hogy káros túlzások
érvényesültek ra felszabadulást kö
vető években. A legutóbbi ankétek
mutatják azonban, hogy a helyes
szemlélet egyre üdvösebben bon
takozik ki és hogy a legharcosabb
aktívisták is ráébredtek az ima
szükségére."

A francia spiritualitás harmadik
vonása Holstein szerint azoknak a
keresztényeknek optimizmusa, akik
a feltámadott KlI"isztusra tekinte
nek és elevenen átélik az ő diadal
mas uralkodásának hitét. "A di
csőséges Krisztus, a teremtés tel
jessége az, akit a mai ember sze
retne elérni" - írta a minap egy
jól tájékozott teológus a kortársaik
vágyairól.

A Husvét dicsőséges Krisztusa
az a Krisztus, aki egyházán keresz
tül jelen van a világban s aki egy
házát a paruzia, a második eljöve
tel felé vezeti. O az, aki táplálékul
adta magát nekünk és ima-hódola
tunkat fogadja az Eucharisztiában.
"Jó teológiai és hitoktatói munka
eredménye, hogy a Husvét míszté
rfuma mind a liturgia, mind a lé
lekgondozás síkján visszakapta ér
tékét s ezzel újból Jézus feltáma
dása .került a keresztény élet kö
zéppontjába - írja Holstein. Innen
a mai spiritualitás örömteli, derű

látó, vonzó jellege, ellentétben az
zal a siránkozó és szorongó, hol vé
dekező, hol támadó állapottal, amely
részben megülte az előző nemzedé
ket. Nagyon úgy látszik, hogy a
mai katolikusok összességükben
megszabadultak attól a kisebbren-
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dúségi komplexustól, amelyet Ni
etzsche terhükre rótt. Szép az apos
toli szárnyalásuk. S7JéP 'akkor is, ba
egyesek naivságukban kis~ gyor
san oldják meg a hitetlenek üdvö
zülésének kérdését, feltételezve a
jóhiszeműséget és az őszinteséget,

'ahol csak nagylelkűségük kívánja.
Akkor is szép tanúságtétel az eg
zisztencialista· pesszimizmus mai
légkörében a fiJatal katolikusok'
örömteli hite, s kár lenne megnyes
ni szárnyaikat."

Nem szabad azonban elhallgat
nunk - folytatja Holstein -, hogy
a kereszt megértése, a bűn és a ve
zeklés megértése határozottan visz
szaesett a fiataloknál. Egy nagy
szeminárium igazgatója mondta
nemrégiben, hogy "nem könnyű el
fogadtatní a lemondást és annak
szükségét a függetlenség megszáll
ta ifj,akkal, akik csak személyísé
gük kiterjesztésére gondolnak és
hozzáférhétetlenek az aszkétikus
fejtegetések számára". Szerencse,
hogy ezt a diagnózíst, amelyet sok
nevelő aláírna, kedvezőbbre színezi
az a levelező-ankét, amelyet a Ka
tolikus Akció rendezett a mínap az
érettebb korosztálybeliek között.
"A kereszt evangéliumi szeretetét
nem választhatjuk el a keresztnek
magunkhoz ölelésétől - jelentette
ki egy bölcsészetkari magántanár.
Egy orvosnő pedig ezt a szép for
mulát használta: "Az igazi keresz
tény buzgóságot nem érheti kudarc.
Amire azonban késznek kell lenni:
a kemény küzdelem. Ezt viszont át
ragyogja a győzelem bizonyossága,
agyőzeleméabban az órában, ame
lyik Istennek tetszik."

*

Ez a vázlatos kép túlságosan hi
ányos lenne - írja Holstein -, ha
nem ejtene néhány szót az imáról.
Napjainknak nem a legkisebb pa
radoxona, hogy a bizonytalanságok,
viták, aktivizmus és pogányság kö
zepette milyen eredeti, gyakran
meglepő szerepet visz az ima.
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A .,Vie Spirituelle" folyóiIrat meg
·kérdezte olvasóit: szükségét érzik-e
,,8 csendes és imádó imának" ? "Is
ten van a mélyén minden életnek
- felelte az egyik -, rá kell ta
lálni mindenütt. Rátalálni a hit út
ján. Bele kell tehát gyökereztetni
az imát az életbe. Nem lehet az.
életnek egyetlen mozzanata sem,
amely alkalmat ne adna az imára:
jövés és rnenés, utazás villamosen
és autóbuszon, szünet a munkában,
észlelése valami nyomorúságnak,
sérelemnek, lázongásnak. Emlékez
ni Istenre, aki nem feledkezik meg
gyermekeiről..." Másik válasz: "A
keresztény buzgóság hamar tiszta
aktívízmussá válik, ha szakadatla
nul hozzá nem kapcsolódik Ahhoz.
aki igazolja és élteti."

Az imádság egyik nagy jótétemé
nye, hogy mai zaIcl:atott és enervált
életünkben biztosítja a kegyelem
elfogadását és a készséget Isten
rendelései iránt. Az ima titkát iga
zában csak Isten ismeri - mondja
Holstein. Ismeri eredményeiben, is
meri főleg kegyelmének ösztönzé
sében; kegyelme "a szívhez szól"
és a Vele való egységesülésre in
dít, hogy teljesedlék akarata. Az
összes ankétek, sőt a bizalmas val
lomások is megáUnakaz imádságos
csönd ama körzete előtt, ahol a ke
gyelem a szívekbe hatol. A lelkí
élet igazi áramai olyan mélységek
ben futnak, ahová el nem érhet
illek a mi kutatásaínk.

Kétségtelennek mondja Holstein,
hogy az a lelki élet, amelyet né
hány jellemző vonás kiemelésével
csak szegényesen ábrázolhatott,
nem mentes minden illuziótól. Le
selkednek bizonyos veszedelmek.
Köztük a legnagyobbnak látszik az.
hogy a kortársak könnyen megelé
gednek a jó szándékokkal s beérik
egy olyan spontánsággal, amely
nem változik át állhatatos és mód
szeres erőfeszítéssé, Annak ellené
re, hogy elfordul az érzelgősségtől.

ez a mcstaní spiritualitás kockáz
tatja, hogy pillanatnyi felbuzdulá
sok indulata marad: mozgatja aa



embereket ide vagy oda egy vagy
két napon át, de utána gyorsan más
irányba vág. "Magvak esének köves
helyekre, ahol nem volt sok föld
jük, és hamar kikelének, mert nem
voltak: mélyen a földben. De a for
ró napon megcsapván azokat a hő

ség, minthogy nem vala gyökerük,
elszáradtak." Amire szükségük van
a francia katolikusoknak: az alá
zatos kitartás. Nem annyira újítani
meg sérelinezni, hanem inkább
azon lenni, hogy életük mínden
egyes napján tanúsítsák hűségüket.

Tanúsítsák az önmegtagadásban,
amely elengedhetetlen feltétele az
erőfeszítés folyamatosságának, és
tanúsítsák abban, hogy bíznak a
kegyelemben, mert enélkül nem
lesz türelmes bátorságuk. "Vannak:
fiatalok, akik gyorsan feltámadnak

A KIS ÚT

KrisztUSISal· - irja egy szeminári
umí vezető. Megragadtok egy gyer
tyát a husvéti vigílián s azt hiszi
tek, feltámadtatok. O csodálatos és
kedves nemzedék, amely megtalál
ta a módját, hogy mindent felajánl
jon és semmit se áldozzon l"~

Am, hogy ekként beszélhessünk
hozzá, nagyon kell szeretnünk ezt
a nemzedéket - fejezi be Holstein.
Meg is érdemli a szeretetet, mert
nemes és nagylelkű, és mert dolgo
zik benne a Szentlélek, hogy a
szeritség gyümölcseit teremje. A
Szeritléleknek ez a jelenléte nyil
vánvalóság lesz az előtt, aki fi
gyelmesen szernlélí őket. S mível
hogy a Szentlélek irányítja, ez a
mai spiritualitás valódi és hiteles
is. Rokonszenvvel kell néznünk és
bíznunk kell benne.

"Egy vállalatnál dolgozom barátnőm férjével. Házasságuk igen har
monikus volt eddig. Külső látszatra most is az. Egy idő 6ta azonban azt
veszem észre, hogy a férj vállalatunk egyik. náalkalmazottjával., enyhén
szólva: barátságosabb a kelleténél. Az ember aszemekből, pillantásokból
sokat lát. De azon túl is nem egyszer leptem meg őket, hogy bizalmasan
suttogtak. Együtt mennek el munkaidő után . . . Az a kérdésem, sz6ljak-e
a feleségnek, amíg nem késő, és a férfi annyira bele nem bonyolódik a
flörtbe, hogy bolondságot követ el?"

A levél olyan problémát érint,
mely messze túlnő két, illetve há
rom ember egyéni ügyének körén,
Egyrészt katolikus keresztény er
kölcstanunk egyik fontos kérdése:
beleavatkozzunk-e, bele avatkozha
tunk-e és ha igen, hogyan avatkoz
hatunk mások tévedéseibe. Más
részről éppen ilyen, házassági
ügyekben hol egyáltalán nem, hol
rosszul nyúlnak a közelebbi és tá
volabbi környezet tagjai két em
ber életébe.

A fenti eset számtalanszor meg
történik. Különösen a közös mun
kahelyen. Könnyen találkozik a
férfi is, a nő is olyan egyénisé
gekkel a másneműek között, akik
ben megvannak azok a vonások,

amelyek hiányoznak az élettársuk
ból. Az ember gyarló, megfeledke
zik cóía, hogy az ujonnan megis
mert egyéniség nem értékesebb
élettársánál, csupán más. A megis
mert új hiányérzetet kelt benne a
régivel szemben. S minthogy álta
lában mindennel fel szekták sze
relni a házasokat, csak lélekisme
rettel nem, ami az efféle érzéseket
kellő értékükre szállítja le, meg
indul a folyamat, mely szerenesés
esetben újabb meg újabb csalódás
sal, de rnegtörténhetík, hogy tragé
diával, szakadással, összeroppanás
sal végződik.

:Éppen itt kezdődik a környezet
szerepe, azok felelőssége, akik ész
reveszik a meginduló folyamatot.
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Egy okos mondat gyakran tragé
diáJrnt akadályozhat meg. Annak,
aki az ilyesmit, egy férfi és egy
nő veszedelmes barátkozasát észre
veszi, kötelessége mindkettőt hoz
zásegítení a felocsúdáshoz. Ez hoz
zátartozik az irgalmasság lelki cse
lekedeteihez, a tudatlanok felvilá
gosításához, megtévelyedettek meg
intéséhez.
Először a férfihez kell fordulni

és a nőhöz, aki a bűnre vezető al
kalmat szolgáltatja. Nem rögtön aj
tóstól, ahogyan az aszténíás alkatú
goromba jámborok szokták, mert
ezzel a helyzetet csak mérgesítení
lehet. Igen sokszor segített viszont
ilyen esetben, hogy valaki a férfi
figyelmét felhívta a feleség olyan
értékére, amelyet az vagy nem is
vett észre, vagy nem vett komo
lyan, vagy annyira megszekta már,
hogy meg is feledkezett róla. Múl
hatatlanul fontos, hogy ugyanakkor
egy másik valaki megmagyarázza
a férfinek, amit fentebb fejteget
tünk : az a másik asszony csak más,
de nem értékesebb a feleségnél
Ismét egy harmadik valaki figyel
meztesse: figyelje önmagát, érzel
mei hullámzását, bíráló és józan
szemmel. És hogy valamely érze
lem belső értékét. tartósságát egy
általán nem lehet megállapítani ab
ból, hogy pillanatnyilag mily ma
gasan lobog.

A kísértés tárgyául szolgáló mun
katarsnőt ugyanllyen módon kell
.Jcezelésbe venni", Ha mindez meg
történt, akkor vállalkozzék egy va
laki, akinek feddhetetlen élete, a
munkahelyen elfoglalt helyzete és
állása komoly erkölcsi tekintélyt
ad, intse meg őket, úgy, ahogyan
azt az evangéliumban olvassuk:
"Ha vétkezik ellened testvéred,
menj, fedd meg őt négyszemközt."
(Mt. 18, 15.)

Gyakorlatiasan megfogalmazva
valahogyan így kell beavatkoznia
keresztény katolíkus embernek fe
lebarátja nehéz kérdéseibe, botla
dozásaíba, Tudjuk, ez a mi nemze
dékünknek, amely oly találékony
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és szorgalrnas tud lenni, ha embe
rek elválasztásáról. összeveszítésé
ről van szó, szerfelett bonyolultnak
és kínosnak tűnilk fel. Azok, akik
mások becsületének rágásában oly
szemérmetlenek, ha azok tisztessé
gét kell megóvni, egyszeriben szé
gyenlősekké, tehetetlenné válnak.

Avagy azt a megoldást választ
ják,amit intrikálásaikban leggyak
rabban használnak és amit ott meg
szoktak: rögtön a feleséghez' sza
ladnak. Eljöhet ugyan olyan pilla
nat, amikor figyelmeztetni kell a
másik felet, amikor egészen
nyilvánvaló és veszedelmes botrány
történik - de ez csak legvégső

eszköz legyen. Addig a feleséggel
kapcsolatban is egész sor közbeeső

tennivaló van.
Az efféle flörtökben a feleség is

hibás szokott lenni. Valamit elmu
laszt. Nem öltözik ízlésesen, vagy
nem készíti el az ételt ízesen, vagy
nem tartja a lakást rendben, meg
feledikezik róla, hogy a másik fél
nek és neki egyaránt szükséges
időnként a szórakozás, okos, szel
lemes emberek társasága. Vagy
egyszerűen nem mutat érdeklődest

azok iránt a problémá!k iránt, me
lyek a férfit foglalkoztatják, Ilyes
mire, igenis, rá kell vezetni, füg
getlenül 'attól, hogy kiváltotta-e
már a bajt vagy sem. A rokoni és
baráti társaságok, összejövetelek,
Iátogatások beszélgetéseinek rné
lyebb erkölcsi értelme és értéke
keresztény szempontból éppen ezek
ben rejlik. Itt adhatják át az idő

sebb házasok a fiatalabbaknak csa
lódásaik, örömeik, botlásaik sok ta
nulságát, itt lehet megvitatni és ki
alakítani azt a szellemet, azt az is
meretet és tudást, mely a fiatalab
halkat kísértések esetén megóvja at
tól, hogy 'belső ingadozásaikat tö
réssé engedjék fajulni. E sorok Író
ja nem egyszer tapasztalta, hogy
idősebb, tapasztalt, és a maguk kö
telességéhez hű házastársakkal való
eszmecsere, vita, beszélgetés meg
fordította a viszonyt elhidegülní
kezdő fiatalabb párnál.



Az itt felsoroltakból minden
ajánlható a veszedelem környékez
te házasok esetében. De a feleség
figyelmeztetése megoldásnak csak
akkor, ha a férj kimondottan gyön
ge jellem, az asszony pedig erős,

ügyes diplomata, aki nem veszti el
a fejét, de megvan benne a képes
sée, hogy vissza tudja terelni a he
lyes útra a megtévedt. vagy téved
ni induló férfit. Sajnos, Jegtöbb
ször a feleség nem ilyen. Felzak
Latja a közlés. még nagyobbnak
látja a veszedelmet, mint amilyen
a valóságban, meggondolatlansá
gokra ragadtatja magát, veszekszik,
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jeleneteket rendez, megfagy, sér
tett büszkeségében és hiúságában
megalázkodást követel a férfitől.

Azaz - még jobban elvadftja ma
gától.

Baráti és barátnői kötelességein
ket úgy kell teljesítenünk, hogy ne
ártsunk azoknak, akiknek használ
ni akarunk!

Az erkölcsi elvek érvényesítésé
nek megvan a maga díplomáciája,
Amikor az ember rosszat tesz, nem
kell hozzá sok gondolkozás. De ha
jót akar tenni, ahhoz előbb való':'
ségos stratégiai és taktikai tervet
kell felállítani. (S. F.)

ORSzAGOS LITURGIKUS KONFERENCIA. A több mint háromszáz
éves budapesti Központi Papnevelő Intézet falai között az idei esztendő

augusztus havában 21-23. között Liturgikus Konferenciára gyűltek össze
dir. Emdrey Mihály püspök, esztergomi delegátus meghívására főpászto

raink megbízásából az ország egyházmegyéinek liturgikus szakértőí,

számszerint mintegy huszan, hogy dr. Gigler Károly esztergomi protono
tarius-kanonok vezetésével három napon keresztül tanácskozzanak két
igen fontos kérdésről: az egységes népnyelvű szertartáskönyvről és a
megújított Nagyhétről. Az egységes népnyeívű szertartáskönyvvel (Ritu
ale, Collectio Rituum) az idén tíz esztendős Mediator Dei et hominum li
turgikus körlevélben foglalt irányelv valósulna meg: "Bizonyos szertar
tásoknál a népi nyelv használata nagyon hasznos lehet a hívek számára,
de ennek eldöntése egyesegyedül az apostoli Sfentsrek feladata, tehát
megkérdezése és jóváhagyása nélkül ezen a téren semminemű újítást be
hozni nem szabad" (n. 59.). A megújított Nagyhéttel kapcsolatban felve
tődött hazai problémák (pl. a szeritsíron szentségkitétel) míatt szükségessé
vált az egységes álláspont kialakítása és a szentszékí előírások és szán
dékok maradéktalan megvalósításához né1külözhetetlen intézkedések meg
beszélése.

A bevezető előadást dr. Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia
dékánja és tanszékvezető tanára tartotta "Egységes népnyeívű Collectio
Ritu'/tm" címen. Az első pontban feltett kérdésre: "Miben áll az egység a
Collectio Rituum terén ?" így adta meg a választ a professzor: Mivel je
lenleg hazánkban a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának litur
giája nem egységes, mert az ország nagyobb része az esztergomi rituálét
használja, mellette azonban van kalocsai, egri és veszprémi rituálé is,
az egység abban állna, hogy ezek az egyházmegyei rituálék megszűnné

nek és helyettük egy új Collectio Rituum keletkeznék a Szentszék jóvá
hagyásával, amelynek címe lenne: "Collectio Rituum ad instar appendicis
Ritualís Romani ad usum dioecesium et parochiarum linguae hungaricae",
azaz A római rituálé függelékeként a magyarnyelvű egyházmegyék és
plébániák használatára szolgáló szertartások gyűjteménye. A római [óvá-,
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hagyás után a szartartásokat e szerínt végeznék. minden más szertar- .
tás, ami ebben nincs meg, a római rituálé szerint végzendő. Természete
sen nincs arról szó, hogy az ősi, drága, szívünkhöz nőtt rítusok megszün
nének: (pl a keresztelésnél, a házasságnál és a temetésnél), hanem rész
ben újabb, világosabb és áttekinthetőbb csoportosításban, magyar, gyöke
resen magyar, műfordításban, amelynek pasztorális vhaszna kiszámítha
tatlan, és némely újabb rítussal (pl. a házasságnál és a temetésnél) bő

'riilve, amely már másutt engedélyezést nyert és modern pasztorális
szempontból nagy nyereséget jelent, látnának ujra napvilágot.

A második pont kérdéséhez. "Miért szükséges az egységes Collectio
Rituum ?" a felelet hét érv felsorolásával adható meg: l. A Mediator Dei
óta engedélyezett egységes külföldi népnyelvű rituálék: francia, német,
hindu, kínai, japán, angol. Nagyon különös lenne, ha mi egyházmegyei
felterjesztéssel élnénk, esetleg egyidőben több egyházmegye részére, vagy
ha erre engedélyt nem kapva, megelegednénk az eddig használatos színte
teljesen latin nyelvű és különböző rituálékkal és Igy a hinduk, a kínaiak
és a japánok mögött maradnánk. - 2. Hazai liturgiánk történetének el
fogulatlan tanulmányozása is az egységet javaíja. mert a szentségekkel és
szentelményekkel foglalkozó könyvek mind a nagy minta, az esztergomi
főegyházmegye részéről maradtak ránk, amely a szentmise és a zsolozs
ma területén is mindent elsöprő módon dominált a középkorban Iíturgíkus
kézirataival és nyomtatott kíadványaíval. Az újabbkori egymázmegyeí
rituálék (Győri 1636, Egri 1702, Veszprémi 1750 és Kalocsai 1758) Lénye
gükben az esztergomi rníntát követik. így tehát az egységes szentségí ritus
bevezetése magyar multunknak teljesen megfelelő volna. - 3. A Szerit
írás és Szenthagyomány is az egység barátja. - 4. A modern életritmus
is követe1ően sürgeti egy nyelvterületen belül a teljes rítus egységet.
Rengeteg embert helyeznek át, az emberek könnyen, gyakran és gyorsan
utaznak és akárhányszor megütközést kelt a rituskülönb,ség éppen a
leghasználatosabb aktusoknál (keresztség, házasság, temetés). - 5. Az
egységes Collectio Rituum bevezethető volna nemcsak hazánkban, hanem
míndenütt, ahol magyarnyelvű plébániák vannak: Csehszlovákia, Romá
nia stb. Ha több volna, vajon melyiket választanák? - 6. A gazdasági
megfontolás is az egységet javalja. hogyan lehetne ily csekély lélekszámú
népnek több rituáléja, hiszen egy rituálé kiadás igen drága dolog. - 7.
A liturgikus anarchia, mely az egységes népnyelvű rituálé hiányában vi
lágszerte tapasztalható volt: engedély nélküli változtatások, népnyelvesi
tések stb. A legnagyobb anarchia az lenne, ha netalán többféle ritus ma
radna hazánk területén.

Dr. Gígler Károly esztergomi protonotarius-kanonok terjesztette elő

ezután "A latin-magyar Collectio Rituum tervezetét". Előljáróban elmond
ta, hogy Esztergomban 1946-ban Rituálé Bizottságót hivtak életre. Ez a
bizottság a francia rituáléval kapcsolatban kiadott alapelvek szerínt dol
gozott. A munka 1950-ben nagyjából kész volt, de a Rómával felvett
érintkezési fonál időközben megszakadt. 1956-ban újabb megbízást ka
potta bizottság a munka befejezésére. Ekkor már előnyösebb helyzetben
voltak, mert figyelembe vehették a többi, addig már jóváhagyott két
nyelvű, hilinguisrituálékat. A munkával 1957. nyarán elkészültek. Anyag
szempontjából a tervezet az eddigi esztergomi rituálé első. szentségekkel
és szentelményekkel foglalikozó részét foglalja magában. A második rész
(körmenetek és áldások) eddig még egy honi nyelven sem jelent meg
és nem is annyira sürgős. A szentségí formák, exorcízmusok és néhány
más kisebb rész kivételével minden magyarul lenne végezhető. A magyar
különlegességek (keresztségnél az evangélium: Mt. 19, 13-15, házasság-
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nál az eskü és temetésnél a Circumdederunt me és a Venite exsultemus
94. zsoltár) megmaradtak. Új részletek a házasságnál és a temetés befe
jező részében vannak: az új német rituálé sikerült helyei. Az egyes litur
gikus ténykedéseket allokuciók vezetik be és zárják le, közben pe
dig magyarázó mondatok mutatnak rá a lényegre. Forma szempontjából
a tervezet a Latin zsoltárokat Sík Sándor 1955-ben megjelent új fordítá
sában közll, rníg az ujszövetségí szentírásí helyeket a Békés-Dallos-féle
1955-ös fordítás alapján hozza. A fordítás szöveghez alkalmazkodó, ért
hető, magyaros, egyszerű és modern irodalmi. nyelvű.

A konferencia második témájáról az első előadást dr. Angeli Ottó
kalocsai tb. kanonok, teológiai tanár tartotta "A megújított Nagyhét tör
téneti háttere, felépítése és szertartésaí' címmel. Hitünk alapvető tit
kainak évről-évre való megünneplése a keresztény közősség keretében
az eredeti időpontoktólvaló eltolódás míatt elnéptelenedett és a szertartá
sok az évszázadok folyamán rájuk akasztott sallángok következtében el
veszítették eredeti szépségüket és mély mondanívalójukat. Ezért mind
annyian örvendeztünk. amikor 1951-ben először engedélyezte a Szentszék
a megújított nagyszombati vígtlíát. 1955. november 16-án jelent meg a
nagyjelentőségű "Maxima Redemptionis nostrae mysteria" dekrétum a
hozzá csatlakozó Instrukcióval együtt, mely alapjaiban megújította a
Nagyhét rendjét a modern élet körülményeit és kívánalmait szemmel
tartva Krisztus kínszenvedésének kettős oldala van: a keserves kín
szenvedés (passio amara) és a boldog szenvedés (passio beata). Az ősegy

ház a megváltói művet totális egészben nézte: pascha nostrum immolatus
est Christus: a mi husvéti bárányunkat, Krisztust megölték (l Kor. 5, 7);
ez a husvéti titok, a mysterium paschale később részekre bomlott: ke
reszthalál, sirban nyugvás, feltámadás és ehhez jáJrult Krisztus jeruzsá
lemi bevonulásának megünneplése. A Nagyhét szertartásaí két gyökér
ből fakadtak: az ősi római és a gallikán Iíturgiából, mely utóbbi minden
kétséget kizáróan keleti forrásokból táplálkozott.

Kiss István tb. kanonok, esztergom-belvárosi plébános "A megújított
Nagyhét pasztorális feladatai" c. előadásában hangsúlyozta, hogy meny
nyire fontos mind a pap, mind a hívő számára a megfelelő előkészítés'

a szent negyvennap folyamán a Nagyhétre: lelkigyakorlat, triduum, nagy
böjti beszédsorozat. A lelkipásztort feladat a kórus, a mínistránsok és a
sekrestyés betanítása. A kínálkozó pasztorális lehetőségeket mindenben
ki kell használni: virágvasárnapi körmenet a barkaágat tartó hívősereg

gel, a nagycsütörtöki éjfélig tartó szentségímádás, a nagypénteki kereszt
előtti hódolat, a nagyszombati keresztségi fogadás megújítása égő gyer
tyával, szentsírlátogatás és feltámadási körmenet. Nagyon fontos a jó
konferálás, hogy a hívek előtt a Iíturgta mondanivalója egészen világos
tegyen. ,

A konferencia utolsó előadójaként dr. Paritol Márton budapesti hit
tanár "A megújított Nagyhét egyházzenei vonatkozásait" ismertette. Az
egyházi éneknek és zenének megvan a maga szerepe a hívek lelkiségének
elmélyítésében. Lehetőleg mínden plébáníán kell szervezni kis' énekkart
és ez necsak a hangversenyekre készüljön szívesen, hanem a liturgikus
éneklésre is. Bizonyos részeket a megújított rend előírásai szerínt fel1tét
lenül latinul kell énekelni, a virágvasárnapi körmenetnél a rubrikában
jelölt "alius cantus", azaz más ének hivatalos liturgikus kiadványban elő

ször jelenti a népnyelvű éneket. A Szent Vagy Uram megfelelő énekei
nagyon szépen felhasználhatók. A passió továbbra is énekelhető a virág
vasárnapi nagymísén és nagypénteken a nép nyelvén a kóruson. Virág-
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vasárnap mínden más mísén felolvasandó, esetleg szerepek szerint el
osztva, a turbák pedig szavalókórusszerűen.

A konferencia a következő határozati javaslatokat fogadta el a ma
gyar püspöki kar elé terjesztésre:

1. Szükségesnek látja az egységes népnyeívű Collectio Rituum mi
előbbi megvalósulását éppen dr. Radó Polikárp előadásában lefektetett
okok miatt. .

2. Elfogadja a dr. Gigler Károly által beterjesztett tervezetet kisebb
módosításokkal.

3. Kéri, hogy a Szentsíron a Szentségkitétel ne szűnjék meg.
4. Egy háromtagú bizottságet jelöl ki, hogy az ezáltal benyújtandó ja

vaslat alapján a püspöki kar kérje a Rítuskongregáclótol a nagyszombati
vigilia szertartás megrövidítését.

5. Megbízza a bizottság két tagját, hogy dolgozzák ki a Nagyhét
rendjének ritus simplex, medius és solemnis változatát, a ministrálás
módját, a pasztorális előkészítést és a konferálés szövegét magyarul a
Ielkípásztorkodó papság számára

6. Javasolja a római asszisztencia általános bevezetését az egész
országban.

7. Kívánatosnak mondja Budapest székhellyel az esztergomi Ordíriá
rius oldala mellett az Országos Központi Liturgikus Bizottság alakítását,'

A konferencia résztvevői azzal a biztos tudattal hagyhatták el a
Szeminárium ősi falait, hogy az elnöki megnyitóban hangoztatott alap
elvet: minél többet használni Anyaszentegyházunknak és hívő magyar
népünknek, sikerült szolgálniok e három napos tanácskozás alatt. Re
méljük, hogy nemsokára kezünkben tarthatjuk az egységes népnyeívű

rituálét és hogya megújított Nagyhét minden kincsét már a közeljövő

ben maradéktalanul élvezhetjük. (Kovách Zoltán)

HOSZ ÉVE halt meg József Attila Szársz6n. Aki olvasta azt a meg
rendítő könyvet, melyet testvére, Jolán írt a költő életéről, sosem fogja
elfelejteni ezeknek a szárszói utolsó hónapoknak a leírását, amikor Jó
zsef Attila didergető belső magányban, a kísértő őrület Héttornyába zár
va élt, a lángelmének valami egészen szívet szoritóan emberi elesettsé
gében. Jolán, mint leghitelesebb, legközvetLenebb tanú jegyezte föl a
dolgokat. Egy nagy költő életére vonatkozólag azonban minden apró adat,
mindJen törmelék, minden tanúság értékes. Éppen nemrégiben emléke
zett meg a Vigilia Dienes András Petőfi-könyvéről. Milyen fáradságosan
kellett összegyüjtenie azt a maroknyi emléket, amelyet hőséről a szem
tanúk unokáinak és dédunokáinak emlékezete még őriz! S milyen ér
tékesek ezek az adatok számunkra! A következőkben egy kortárs, egy
szemtanú fog szólani ismert eseményről: József Attila utolsó napjairól.
Nem tud meglepő, sosem hallott dolgokat; csak azt mondja el, ő hogyan
emlékszik arra, ami történt, s hogyan él benne annak az alakja, akivel
a tragédia történt.

Mikor József Attilán egyre nyugtalanítóbban kezdett elhatalmasodni
betegsége, testvérei óvatosságból fölköltöztek vele a. Balaton partjáról a
faluba, emberek közé. "A villasoron a Horváth-kert nevű nyaral6ban, ta
láltunk két tágas szobát" - irja József Jolán. Azelőtt Keleti Villasornak
hivták ezt az utcát, most József Attila nevét viseli. Széles út, egyik fe
lén villák sora, másikon a lejjebb fekvő park (azelőtt Erzsébet liget, most
József Attila park) nagy fáinak lombtengere; ebben a parkban áll a köLtő
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szobra. A Horváth-villa két szobájában a nyár végén nyitották meg a.
József Attila múzeu17Wt; összegyüjtötték a két szobában a köUó meg
maradt bútordarabjait, használati tárgyait, emlékeit.

Horváth néni még emlékszik a költő utolsó napjaira. Igy foglalja.
össze élményeit:

- Három hónapig lakott nálam, de rendszerint csak olyankor láttam,
mikor kiment a ház mögé fát vágni. Alig birta a nehéz fejszét, de ha
segíteni akartunk, sosem engedte, sőt ilyenkor néha nagyon mérges lett,
előfordult, hog még a fejszét is ránk emelte. Később már csak a kony
haablakból figyeltük, amint eltorzult arccal ki-kiejti kezéből a szerszá
17Wt. Az utcára csak ritkán ment ki, olyankor is mindig kisérte valaki,
rendszerint valamelyik gyerek. Altalában otthon ült s írt, irt fáradha
tatlanul.

Halála előtt két vagy három nappal társaság jött hozzá Pestről. Et
töl fölélénkült, vidáman járt-kelt, egészen visszanyerte életkedvét. Ami
kor délután elmentek, kiment velük az autóhoz, kérte, vigyék magukkal.
De nem volt hely, maguk is alig fértek be. Az egyik még visszakiabált:
"Hamarosan érted jövünk l" O sokáig az autó után nézet.t; mikor visz
szament a házba, nagyon szomorú volt az arca; megsajnáltuk.

Két napig nem láttuk utána. Aztán egy alkonyattájt végigment az
udvaron, de csak vánszorgott, s olyan sápadt volt, hogy rettenetes. Fát
akarhatott vágni, de meg se birta emelni már a fejszét. Fejét rázta és
visszament.

Besötétedett. Hallottuk nyolckor a kanizsai gyorsot. .Utána vagy tiz
perccel mindig egy gyorsított teher jött Siófok felől. Már a zaját is hal
lottuk; elhagyta Földvárt. A kertkapu csattant elől; akkor rohanhatatt el
szegény.

Később avasútasok mesélték, éppen akkor ért oda, mikor a vonat.
Nekivetette magát arccal az egyik kocsinak; nem a mozdony vágta el,
hanem az egyik teherkocsinak vágódott neki. Eltörött a csigol'jjája. Rög
tön meghalt.

Ezt persze csak később tudtuk meg. Akkor este, mikor elment a te
her, utána vagy tíz perccel, negyedórával iszonyú sikoltást hallottunk a
szobából. Mire odaszaladtunk, az ajtó tárva-nyitva állt, csak a két gyerek
kucorgott bent, sírtak keservesen.

A temetésen nem voltak sokan, de mindenki sírt.
. . . Eddig Horváth néni elbeszélése. E sorok írója, mint kisgyerek,

szárszói nuarakon, még látta a falu temetőjében, nem messze a fJldvári
országúttól, József Attila szerény, kopjafás sirját. (Nem kereszt volt a
sírján, hanem kopjafa). Az omladozó sírdombon jobbára csak fű 'fI,őtt,

ritkásan, s nyár derekára az is kipörkölődött. De a kopjafa tövében rend
szerint ott virított egy-egy szerény mezei csokor, váza helyett üres kon
zervdobozban. S katicabogár mászkált a síron rengeteg; az a temető

nyáron tele van katicabogárral.
Ismertem még Feketét, a falu bolondját is, aki a családnak megvitte

a költő halálhírét. Nagy bottal járt, de nem bántott senkit; nyakában,
madzagra fűzve, mint valami groteszk olvasó, száraz kenyérdarabak.
Kicsit dülöngélve járt, mintha berugott volna; nyakában csörgött a szá-
raz kenyér. (R. L.) .

RONAY GYÖRGY verseskötetének megjelenése kedves meglepetés
a Vigilia olvasóínak, hiszen tizenöt éve, hogy első verseskönyve (Te mondj
el engem l) megjelent; azóta csak a Vigiliában olvashattunk tőle eredeti
verseket. Most megjelent Nyár c. kötete 193B-tól 1956-iJg írt verseinek
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nagy írói tudatossággal és mértéktartással kiválasztott legjavát, száz
egynéhány verset tartalmaz. Már maga a cím elgondclkodásra indítja
az embert, és amírit a verseket egymás után olvassuk, egyre viJágasabbá
válik, mílyen jól megválasztott szimbolum ez a cím. Első sorban abban
az értelemben illik rá a szépen kiállított kötetre, hogy a költőt a1Jkotó
erejének nyári teljességében mutatia be; a költőnek ezt az emberi és
írói nyarát kétségtelenné teszi az utóbbi években való gazdag termése is:
nemrég megjelent regénye (A nábob halála), több kötetnyi, főleg fran
ciából készült kitűnő műfordítása, részben a Vigiliában, részben az íro
dalomtörténeti szakfolyóiratokbim megjelent jelentős tanulmányai (a
francia műfordításokJhoz írt bevezető tanulmányok maguk is egy-egy kis
kötetet tesznek ki). De szimbólumnak érezzük ezt a címet a versek mü
vészi lényegének megsejtetésére is: ezeknek a verseknek legjava nem
csak tartalmilag, hanem formailag is a kíérettségnek, a művészí egyen
súlynak, a kompozícíóbeli és zenei szempontból való tökéletességnek olyan
fokát mutatja, amelyet legjobban a klasszicitás szóval lehet jellemezni.
Ezt a szót itt nem értékjelző értelemben használjuk, hanem annak ki
fejezésére, hogy a költő elérte bennük saját lehetőségeinek teljes kíbon
takozását. Ezt a nyári ki érettséget csak imitt-amott előzi meg a könnyed
optímízmusnak, vagy a fanyar-édes fiaJtalságnak: egy-egy tavaszias ak!kord
ja, ellenben nem egyszer árnyalja a hangot egy-egy édesen vagy borúsan
lankatag őszies, vagy legalábbis nyárutól hangulat.

Az effajta költészetet szinte természetszerűleg jellemzi - és a költ6
a válogatásban tudatosan is ebben az irányban iparkodik jellemezni
magát - bizonyos előkelő tartózkodás. Nyoma sincs itt a mindenféle
romantikát jellemző szenvedélyes önkítárulásnak, maga-megmutatásnak.
Milyen jellemző pl., hogy a költő ritkán szól első személyben, szívesebben
szólítja magát a tárgyiasabb második személyben. Persze, ha fátyol ta.
karja is, hamarosan megismerjük a versekből és egyre jobban magun
kénak érezzük a diszkréten rejtőzködő, tiszta és nemes férfiegyéniséget,
aki a munkának, a természetnek és a családnak hármas valóságában
éli emberi és művészí életét. Erről az utóbbiról minél ritkábban szól, an
nál tisztább és meghatöbb a hangja. Ime egy ilyen kedves hang A töl
gyek alatt c. verséból:

Ki futva, vigan
já1szott ma tíz éve,
ránőtt a fiam
az apja fejére,
mozgása komoly,
felnőtt a beszéde,
s már-már lehajol,
hogy szavamat értse.

Tíz éve kezén
még apja vezette,
s olykor bizony én
botlom ma helyette,
aggódva, nehogy
megszidjanak érte,
s már én akarok
fogódzni kezébe.

Ott van körülötte az élet egész valósága, a magyar valóság is: "Ne
panaszold, hogy puszta és szegény: a te munkádtól lesz majd televény."
Egy új hangú hazafias költészet bontakozik itt ki hatalmas ódákban
(újévre, Tavasz felé): a hűségnek, a munkás félrfiasságnak és bizonyos
szemérmes haza- és föld-szeretetnek költészete. Nyoma sincs itt a nagy
patetikus vágyaknak, tengerek és havasok után: Budai rajzok, Szársz6,
Kiskunság, Mátria képek, - ilyen ciklus-címekkel találkozunk, s a ef..
mek alatt versekkel, amelyek a magyar táj:kö1Jtészet legjavához tartoz
nak. A tájak közt legtöbbször bukkannak föl a pesti képek, a Pesten é16
költő legsűrűbb és leghitelesebb élményei.
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Nézd ezt a várost: ez volt ifjúságod.
Hallod a Duna pergő könnyeit?
Aza kék köd az alföldi lapály ott;
porában szenderegnek óseid ...

Kemény paranccsal ide köt a hűség.

Világnézetről, filozófiáról, morálról alig ejt el egy-egy hangot: a sze
mérmes férfi ösztönös tartózkodása ez. De az érzékeny fül kihallja egy
sokat szenvedett és sokat gondolkodott embernek olykor sötét, olykor"
szomorkás, de mégis megbékült világszemléletét. "Békémet én a léttel
megkötöttem. a bölcs mosoly lett puszta fegyverem." A remek Szomorú
fűz árnYán így végződik:

így esett, hogy negyven évemen
kívül bizony ma sincs egyebem,
mint a tiszta kék ég, amely amott
s idebent a szívemben ragyog.

Ez a kék ég ott ragyog, mintegy szimbóluma annak a keresztény
sztoicizmus-félének, amelyet nemcsak ebből a könyvből, harnem a Vigi
liában megjelent nagy-lendületű, katolikus ihletű verseiből is ismerünk.
Ez adja meg a törhetetlen erőt a művésznek is, az embernek is.

No ihullj, eső ! Ha rügy nincs, mosd az ágat !
No csörgedezz csak, ének!

Nehéz a szó, nem vágtat a világnak,
. s nem éget úgy, de mélyebb,

Gyönge vagy már a vakmerő futáshoz
s kifullaszt a hegyoldal ?

Költözz föl a tetőre és barátkozz
az ál16csillagokkal !

Mindez azonban többnyire gondosan el van rejtve a mú, a képek, a
dallamok mögé, mégpedig úgy tetszik, hogy tudatosan és szándékosan
VIa11 elrejtve, Ami Rónayt legjobban foglalkoztatja, sőt áhítatra készti,
az maga az alkotás. Nagy tudatossággal - színte kedvem volna azt mon
dani: dacosan - különítí el magát a könnyű fajsúlyú, odavetett munká
jú költőktől. mintha szembe akarna szállni a számos kortársát jellemző,

olykor tehetetlenségből. olykor tudatos megfontolásból származó pon
gyolasággal. Valami effélét nemzedékének számos költőjéről el lehetne
mondaní, de alig némelyiknél olyan tudatos és erőteljes és a törekvés,
mínt Rónaynál. Egyenesen feltűnő, hogy mennyi versében foglalkozik
magának a vers születésének problémájával, Van olyan verse is, amely
megpróbálja ezt az irracionális folyamatot mintegy 1efényképezni (Orfe
usz vagy a költemények születése.) Jellemző az is, hogy mintegy Arany
Vojtiriáját folytatva megírja a maga Ars poeticáját. Ebben az érdekes
versben különben szembeszáll a költői szürrealízrnussal, - ebben egy
kicsit a maga kezdeteivel is (egy-két ilyen szürrealista vers ebben a
könyvben is van, köztük az érdekes Sj). Abban sem lehet észre nem
venni bizonyos elvi szándékosságot, ahogyan a nagy klasszikus költők

motívumaít, vagy dallamait próbálja magáévá tenni, vagy továbbfejlesz
teni; persze nincs' itt szó utánzásról, hanem valami eg'észen eredeti bele
élésről: a felidézett Arany, Apollinaire, Hölderlin vagy Nietzshe-sejtel
mek egy-egy finom ihletárnyalattal gazdagítják, egy-egy színárnyalattal
teszik csillogóbbá, egy-egy kedves hangütéssal biztosabb Indulásúvá az
egyébként teljesen eredeti verset. Hatásról, a szó irodalomtörténeti érteí-



mébentalán osak Berzsenyivel és Va1éryvel kapcsolatban lehetne beszél
ni. Berzsenyi fegyelmét, Valéry és a poésie pure iskoláját nagy odaadás
sal tanulta ki. (Talán legszembetűnőbb ez az utóbbi hatás a Kígyó ke
mény kovácsolású strófáin.) Ujra meg ujra visszatér pl. Berzsenyi stró
faszerkezeteihez, egészen odáig, hogy a Majláth-óda hangütésével induló
versében Berzsenyinek egy különc és nem is egészen szerenesés formai
újítását is megtartja (az alkaiosí strófa második sorában az alkaiosi dal
lamotasklepiadesivel cseréli föl). Arany Tölgyek alatt írt verse többször
is visszatér dallamával is, motivumaival is. Nagyon érdekesek a zenei
motívumokra írt versek, köztük leghatalmasabb a Bartók.

K1Ja8szicizmust emlegettem Rónay stílusával kapcsolatban. Nem az
irodalomtörténet klasszikus korszakairól van itt szó, hanem az örök
klasszícízmusról, amely stílusban törnörséget. egyszerűséget és mégis mo
numentalítást jelent, - "a trombita visszatartott hangját", mint Berzse
nyire mondták. Ime a klasszikus egyszerűség!

Egy gyermeksírra így ír:

Egy láda, semmi több. És benne egy
parányi test.

A véred vére volt. S amint a rög
zuhogní kezd,

úgy érzed, életed szebbik felét
búcsúztatod.

Te lettél .azzal, akit eltemetsz,
félig halott.

Négy ásó, láda, kis gödör,
és pap se mond vigaszt:
aki úgy élt, hogy nem is élt,
így hantolják el azt.

S amíg előtted szaporán
parányi hantja nő,

azon tűnődsz: ki tudja, tán
helyetted balt meg ő.

Itt fekszík: poklos sorsodért
a tiszta áldozat.
Helyette élsz, ameddig élsz,
hát úgy őrizd magad.

Ide tartozik a balladák tömör egyszerűsége is. Rónay ezen a regisz
terén is tud [átszaní. Egy háromstrófás vers, mely egy budai lövészárok
maradványról szól, így fejeződik be

Mozdul a kő, kel a halott.
Mindannyian fiatalok.
Bámulják a hideg holdat.
Ma sem tudják, miért holtak.

Ez a klasszicitás nemcsak monumentálís tud lenni, hanem bensősé

ges is. Egy másik budai vers, amely katonasírokról szól, így végződik:

Egy lányka jön, megáll, letép egy szál vírágot,
mellére tűzi, megy tovább.

Ha álmodtok. álmodjátok lenn ezt az álmot,
tizenhatéves katonák.
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Anagy klasszikus költők azonban ugyanakkor realisták is. Hűséges

tanítványuk, Rónay ebben is követi őket. Éspedig követi elvszerűen. A
Rózsadomb c. töredékben leírja, "hogy lesz a valóságból költemény": a
léleknek reális táplálék kell, addig kóstolja a valóságot, míg megkedveli
és esülogni kezd előtte. Az érzékletes valóság képe minduntalan felüti
fejét; a szímbólikus, a szürreálísta, a monumentális versekben is. A'Z.
ég kéken csiholja egyre bátrabb szikrái csillagos tüzét; a szálló kék lepke
egy darab libegő ég az égen; a halak véres szeme kocsonyásan néz a ví
zen át az égre. A'Z. éj sársásvörös stigmáiról beszél és az élet őszéről, mely
szelíden lekaszálja tűdónk lombjait és szívünk virágait.

Valódi szerelmese a valóságnak, csak úgy önti a pompásan fényké
perett leírásokat. Varrnak versei, amelyekben jóformán nincs is más,
mínt gazdag, áradó, de rníndig hiteles leírás. (Kert, Szárszó 1955.) Nem
szabad azonban azt hinni, hogy ezek a leírások egyhangúak. Kettő teszi
őket -Ievenekké: az egyik a buja szingazdagság, a másik a természeti ké
pek élő volta, a sokszor meglepő leleményű megszernélyesítés. A Nyárutó
így kezdődik:

Kis lila tenger ez a rét,
s benne itt-ott, elvétve sárga
szígetek s lengő kicsi kék
foltok játszanak a mába.

A Medárd után c. versből:

Az ég nevet, kímosdva tiszta kékre,
szivárványt kezd s elunva hagyja félbe;

kis szellő rebben, aztán mint ijedt
pulíkölyök, a bokorba siet,

elhever ott, lábát fejére hajtja
és úgy tesz, mintha aludni akarna,

de azért fel-felsandit néha: így
tartja szemmel égi bárányait ...

Aztán a hegy mögül pár óra mulva
kikönyökölnek a fellegek ujra,

előbb egy-kettő, majd egész csapat,
összedugott fejjel tanakszanak;

s egyszerre hajdá! vad hejehujával
megint birokra kelnek a világgal,

legurítjákaz égről a napot;
zúgva ömlenek a zuhatagole.

Ez a mámoros természetélmény talán legerősebb ihletője; a kötet
verseinek tekintélyes része ide tartozik. Minden egyéb mondanivalója en
nek színeibe szeret öltözni. Ime a Tücsökdal vége, ezé a kis remeké,
amelyben együtt van szín, dallam, filozófia, egyszerűség és monumen
talitás:

. ; . Ringass. domb, nyájas menedék.
Nyugodt szívnek tücsök is elég.
Halkan húzza, alig hallhatod.
Mégis kicsal egy-két csillagot.
Máris ülnek az ég peremén.
Szólj csak, tücsök; s szólok veled én.
Zengjük együtt, szerény hegedűk:

"Mennél mélyebb, annál egyszerűbb." (Sík Sáw.dor)
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AKI APAsZTOROK pASZTORARA VIGYAz. A legnagyobb fran
cia fo'yóirat, a "Marie-Claire" a közelmuLtban nem mindennapi témájú
riporttal lepte meg olvasóit. Hőse Mater Pasqualina, a Szetuatua. házve
zetőnője vou. Bár neve a külvilág elott ismereUen, ez a bajor apáca kö
zel negyven éve gondozója, szakacsnoie és orvosa a pápának. Sőt mond
hatni, hogy bizonyos mértékig "főnöke" is. Ragaszkodása és önfeláldo
zása őrizte meg a pápa gyakran tc.irékeny eqészseaét.

Mater Pasqualina az egyetlen ember a vUágon, aki megengedheti
magának, hogy szuggerálja a Szentatuának, mit kett tennie. A pápa maga
adott neki erre instrukciókat. Munkaképessége ugyanis akkora volt, hogy
megfeledkezett az alvásról és a táptálkozásról. 1.1agára hagyatva addig
dolgozott volna, míg feje a kimerültsÉlgtől az aktákra bukik. Ezért bízta
meg Mater Pasqualinát, ellenőrizze napi beosztását. Az meg is teszi ezt,
méghozzá olyan szigorral, amely néha már udvariatlanságnak hat. Nem
habozik, hogy félbeszakítsa a Legfontosabb beszélqetéseket, Sok bíboros
és nevezetes látogató hökkent már meg azon, hogy az audencia kellős

közepén berontott egyapácaruhás nő, mérgesen zsörtöLődve:

- Via! Via! Il Papa é stanco. (A pápa fáradt. Menjen el.)
Három apáca segítségével, akik gyakran változnak, Mater Pasqualina

irányítja a pápa háztartását. A pápa irtózik a rendetlenségtől, a legki
sebb porszemecske is zavarja. Mater Pasqualina a legtökéletesebb tiszta
ságot követeli meg. A pápa irtózik a zajtól. Mater Pasqualina olyan csend
ben jár, mint egy árnyék. A Szentatya legkisebb kívánságát is megelőzi.

Elegendő kinyujtania a kezét, hogy megtalálja a tollat, a levelet, az aktát,
a dossziét, amit keres. Miközben dolgozik, kézeLőt visel. Ezeket Mater
Pasqualina úgy cseréli ki, hogy a Szeniatua észre sem veszi.

Elkészíti a pápa ételeit. Ujabban gépeli a pápa privát levelezéseit. A
nyilvános audienciák után a Szenuuua kezét alkoholos vattával törli meg.
Felügyel a pápa tekintélyes ruhatárára. Van egy ritka és nélkülözhetet
len tulajdonsága: mindig éber, meg tud lenni alvás nélkül is.

Vacsora után, amely mindig nagyon egyszerű, a pápa visszavonul
könyvtárába, ott megfeledkezik a világról. Sóma fényei egymás után
hunynak ki, de a könyvtár ablaka fényes marad. Ekkor könnyű kopo
gást hall:

- Santita ... Szentatya, egy óra van!
Megismeri a tekintély hangját és felkel, hogy pihenőre térjen. Hat

órakor reggel Mater Pasqualina ujból megjelenik majd.
Csak rövid idő óta ismerik ennek az apácának jelentős szerepét.

Csak egy ősrégi útlevélfénykép van róla, 1920-ból. Lassacskán azonban
a világ is megtudja, hogy a Szeniatua szolgálatába állította önfeláldozó
lelkének hatalmas erejét. Gyönge vállaira vette mind a másodrangú gon
dokat, a kevésbé fontos problémákat; a pápa így mentesüLt ezektől.

Mater Pasqualina Ebersbachban született, Bajorországban, 1894-ben.
Eredeti neve Josejine Lehnert. Szülei jómódú parasztok. Számos fiú- és
lánytestvére volt. Tizenötéves korában elhatározta, hogy Isten szolgála
tának szenteli életét. Nagyon határozott, élénk, jókedélyű fiatal lány volt,
intellígenciája mindenkit meglepett. Miután elhatározta, hogy felveszi a
fátyolt, a szerzetesrendek közül elszántan a legszerényebbet választotta:
a Szent Kereszt-ferencesek tanítórendjét Menzingenben, Zürich mellett.
Ennek a rendnek a nővérei arra készülnek, hogy szakácsnők, házvezető

nők, szobalányok legyenek. Tanulmányaik végeztével elküldik őket plé
bániákra és vallásos intézményekhez. Josefine Lehnert gyorsan emelke
dett a rend legmagasabb tisztségeire. Alig több húszévesnél, amikor már
főnökasszony. Egy szép napon más megbízatást kapott: "szolgáló" lett a
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Stella Maris bencésapátságban, Einsiedeln-ben, Svájcban. Ide küldték
üdülni a beteg papokat.

Ebben az időben - 1914 husvét táján - Einsiedelnbe érkezett egy
sovány, vékony csontozatú pap, Don Eugenio Pacelli. Akkor még csak
kis tisztsége volt a Vatikánban, de az egyházi személyiségek azon a né-
zeten voltak, hogy igen magasra fog emelkedni. '

Don Eugenio Pacelli hivatását annak idején apja akadályozta, ügy
védet szerétett volna belőle faragni; édesanyja azonban támogatta el
határozását. Mater Pasqualina jelleme édesanyjára emlékeztette: ugyan
olyan tekintély, ugyanaz a szellemi élénkség, ugyanaz az intelligencia
jellemezte.

Mater Pasqualina hamarosan felfedezte: Don Eugenio Pacelli telje
sen képtelen arra, hogy foglalkozzék a Mt anyagi probMmáival. Törő

dött veZe, vigyázott étrendjére, megszervezte munkáját és a megszabott
időben mindig ott volt, hogy kényszerítse orvosságainak szedésére. Ami
kor kitört a háború, Don Pacelli visszatért a Vatikánba; Mater Pasqualina
csak három év mulva látta viszont. 1917-ben apostoli nunciussá nevezték
ki Münchenbe. Ekkor irt a bajor Mater Pasqualinának, hogy legyen
gazdasszonya. Ű a hívásnak azonnal engedelmeskedett.

Don Eugenko Pacellinak németországi megbízatása igen megnövelte
tekintélyét. Személyének fontossága állandóan növekedett. 1929-ben bí
borossá nevezték ki, azután ujMl látogatást tett az einsiedelni üdülőben,

ahol találkozott Mater Pasqualinával. Két hónappal később vatikáni ál
lamtitkár lett. Pályafutása 1939-ben ért csúcspontjára: pápává választot
ták.

Az évek hosszú során át ,Mater Pasqualina sohasem mulasztotta el
kötelességét. Szemére vetették, hogy szülőhazája, Németország [elé rész
rehajló. Az apácák, akiket alkalmaz, mindig bajorok, mint ő. A privát
életben a Szentatya németül beszélget vele. A szelídített madarak, ame
lyek a pápa magánlakosztályában röpködnek, a "Dompfaff" és "Gretchen"
nevekre hallgatnak. A pápa éveken keresztül tipikusan német kosztot
.euett, amelyet Mater Pasqualina készitett el. Egyik betegsége után azon
ban az olasz orvosok bizalmasan tudtára adták, hogy máSfajta kosztot
sokkal könnyebben tudna emészteni. Mater Pasqualina ekkor az étrend
ben a disznóhúst felcserélte a borjúval.

1952. novemberében, amikor a pápának az ebédet vitte, beleakadt egy
szőnyegbe, elesett és eltörte a bokáját. Az elegáns Salvator Mundi kli
nikára szállitották olyan helyre, amely jelezte személyének fontosságát.
Az ujságírók éberen figyelték. A klinikának erélyes rends;;;abályokat kel
lett foganatosítania, hogy elkeTÜlje az indiszkréciókat. Sikerült is lelep
lezni egy álbeteget, egy fényképészt, aki Pater Pasqualináról felvételt
akart készíteni.

Ez volt az első eset, hogy a pápa nélkülözte szolgálatait. Mi lesz
vele? - aggódott Mater Pasqualina. Ki fog vigyázni egészségére? Stefa
nari nevű szobainasára volt bízva és sofőrjére, Mario Stoppára, két be
vált alkalmazottra.

Mielőtt még megengedték neki, hogy mozogjon, már elhagyta ágyát.
Tolószéket kért.

- A Vatikánba! Gyorsan 1
S rögtön hozzá is látott munkakÖTének betöltéséhez.
Mater Pasqualina nem félelemből, és nem a magányosság szereteté

,ból választotta azt, hogy árnyékban legyen. Sletét olyan feladatnak szán
ta, amelyet nem akar a nyilvánosság elé tárni.
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Még egy vonás arcképéhez: időnként egy német katolikus folyóirat
ban római régészeti cikkeket ír. Ezeket szerényen P. Le-lei szignálja.

AZ OLVASO NAPLOJA. Tollforgatók gyüjtőcímmel jelent meg, nem
sokkal halála előtt, Heltai Jenőnek három kisregénye: Az utolsó bohém.
a Jaguár és a Hét sovány esztendő. A cím arra utal, hogy mind a három
tollforgatókról, azaz írókról és ujságírókról szól. Habkönnyű bohém-tör
ténetek a "boldog békeidőkből", amikoris - hogy magát Heltait idézzük.
az ő Ferenc József korából való balladácskáját -

Természetesen nem vitás,
Hogy ez a halk sopánkodás
A legszebb földi jónak:
Az ifjúságnak szól ma csak,
És nem az átkos, rút reak
ciónak.

Az első történet arról szól, hogy "azokban a legendás időkben, amikor a
magyar írók életéhez még hozzátartozott egy kis párizsi nyomorgás".
Mák István, az' alanyi költő hazaérkezik, elfoglalja barátja lakását, el
szereti barátja szerelmét, aki mellesleg egy arisztokrata kitartottja, egy
nem éppen magas erkölcsi fölfogású anya lánya, s az Oroszországban
turnézó "The Five Sisters Rákóczí-s-Kossuth« nővére. A szerelern végülis,
Mák István 'bohém nemtörődömségének jóvoltából zátonyra fut, s a
"Sisters" mamástul visszautaznak Oroszországba; csupán annyi a válto
zás, hogya legkisebbik lány itthon marad, Csontos Szigfrid, a jóbarát
feleségeként, s helyette Panni megy Moszkvába. Egész kompáníájuk ki
kíséri őket a pályaudvarra; csak Mák István érkezik későn, akkor, ami
kor a vonat már messze jár. - Mese habbal; naivabb széplelkek sóhajt
hatnak egyet utána: szép volt, igaz se volt talán. Igy egészen biztosan
nem volt igaz; mert itt az éhkoppos napok egén mindig szívárvány ra
gyog, humorból, igaz, de néha veszedelmesen a limonádéhoz hasonló hu
morbóL Az a szerencse, hogy azért mégsem lesz belőle egészen limonádé.

Alighanem azért, mert az író okosabb annál, semhogy ne tudná: bi
zony amit ír, az végeredményben mégiscsak limonádé. Az anyaga, a szö
vete az. Mi a Hét sovány esztendő például? Mosolyogva előadott szentí
mentális történetke bohémekről. szininövendék lányról, hórihorgas fes
töröl, szőrösszívű gazdagról. bohém-tréfákról s végülis jövégre jutó sze
relemről. Nagyítóval sem találni itt olyasmit, amire ráfoghatnánk, hogy
"probléma"; ha vannak problémátlan írások, hát a Heltai Jenő kis
regényei azok. Könnyed színes léggömbök. fölröppennek a levegőbe, csil
lognak, forognak, aztán nyomtalanul elpattannak.

Mi az "igazság"? Ezt a kérdést ezúttal nem is illik föltenni. Az író
nak míntha éppen az lett volna a célja, hogy rádobja az igazságra (me
lyet mások, kortársat haraggal vagy leleplező szígorral kutattak) a köl
tészet tanka fátylát. S ezt sem különösebb igényességgel, hanem csak sze
rény fátylat, szerény mozdulattal. Gondoljunk vissza Az utolsó bohém
első mondataíra a magyar költők századforduion kötelező párizsi nyo
morgásáról: milyen nagy korál-dallamokat orgonált ki Szornory ebből a
párizsi nyomorúságból! Vagy figyeljük meg ezt a kis pesti képet: "A
Stefánia út élete zajos és mozgalrnas vo1t, szép emberek és szép asszo
rtyok, grófok és síkkasztók, bankfiúk és színésznők, izraeliták és zsidók,
költők, álhirlapírók, pezsgőslányok, bankárok és más zsentrik nagy de
mokratikus összevisszaságban, de többnyire büszkén és mereven von
szoltatták magukat a kocsiúton végig a víztoronyig és vissza a hagyomá-
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nyos ikorzón, amely az előkelőség bélyegét nyomja az emberre" - s gon
doljunk Szép Ernő Lila akácának Ligetjére és Pestjére; vagy gondoljunk
Krúdyra: mit tudnak ők "kihozni" ugyanebből a Pestből !

Heltai azonban nem is akar "kihozni" belőle semmit. Kezdettől fogva
az volt, akinek öregkorára mondták: bölcs. De egy kicsit fölszínes, pes
tiesen érzelmes bölcs. Mindenről megvolt a véleménye, és mcsolygott
rnindenen. És magatartásában mindig volt valami finom, tapintatos visz
szasóvárgás, úgy ahogyan ő maga fogalmazta meg a legjobban: visszasó
várgás 'az ifjúságba, amely azokba a bizonyos "boldog békeídőkbe" esett:

Nem, persze hogy nem voltak olyan boldogok! De nehézségei így,
visszanézve Heltainál míntha nehézkedésüket vesztették volna; a kraí
cártalanság olybá tünt, mint egy napsugaras Eldorádó, s a panamák
dzsungele: mint dústenyészetű őserdő, melyben a szerencsevadász Jagu
árok kergetik a boldogság végülis utolérhető sültgalambját. Hogy Altalá
nos bácsi, a Krajcáros Igazság finanszírozója voltaképpen sötét ragadozó,
tipikus kapitalista ordas? Ki tagadná ! Heltai is nagyon jól tudja ezt; de
nem erről van szó, nem erről akar beszélni; nem leleplezni, bírálni, os
torozni, hanem szórakoztatni, mulattatni akar. Valami szerény tündérles
bűvészettel átemeli ezt az egész bozótot a költészet súlytalan világába 
egyfajta súlytalan költészetébe. amely már "olyan szép (illetve olyan
könnyű), hogy nem is igaz". Ezt - ismétlem - maga Heltai tudja a
legjobban.

Alighanem ezért tudja végülis elkerülni a giccset. Mindíg egy lépés
nyi távolságban tud maradni legérzelgősebb témáitól is; nem "dől be" a
kínálkozó érzelmes helyzeteknek ; okos, mértéktartó, egy leheletnyit fö
lényes. És humanista.

Ezt a szót vele kapcsolatban a lehető legkönnyedébb értelmében kell
vennünk, majdnem a tapintat szinonimájának. Heltai szerény csíllogású
költészetében, pesti-polgári Harnupipőkék számára odalehelt tündérvilá
gában érezni valami rejtett sze.retetet, a könnyűségben valami olyasmit,
hogy: feledkezzetek el egy kicsit, adjátok át magatokat ennek a szürke
illúziónak, hiszen úgyis elég gondotok-bajotok van! Nehéz az élet ? Költ
sétek át! Próbáljátok meg úgy látni a világot, ahogy én. Nem baj, ha
a valóságban nem olyan: úgysem tudunk segíteni rajta. Hát mosolyogjunk.

Néha azért el-elárulja a véleményét. A lll-esben, ebben a nem ép
pen vonzó grand-guignolban például az úgynevezett "úri morá1ról".
Selfridge úr, a bűvész mondia a lecsúszott dzsentrinek: "Ismerem az ön
fajtáját, az áltisztességben fölnevelkedett álgavallért, akinek csak egy
szent: a pénz. Minden szabad, csak arra kell vigyázni, hogy az embert ki
ne golyózzák a kaszinóból; szabad az uzsorástól kölcsönkérni, de nem
szabad a kamatokból valami keveset lealkudní ; szabad kártyázní pénz
nélkül is, de az adósságot huszonnégy óra alatt meg kell fizetni; sza
bad munka nélkül, haszontalanul élni oa más nyakán, de nem szabad
egy egészséges és okos gazsággal, amely tulajdonképp alig károsít meg
valakit, vagy csak annyira, amennyire ostobaságáért és eLbizakodottsá
gáért megérdemli, megvetni a tisztességes jövő, a nyugodot megélhetés
alapját" ...

Természetesen ez az ostor sem úgy suhog, mint például Móriczé. He1
tai éppen csak odaesíp: s máris megy tovább. Az ő világa nem a fórum,
az ő életformája nem a harc volt. Legigazabb otthona a szinpad, s a
szinpadok közül is elsősorban a. kabaréé; legigazibb,legsajátabb műíaia

- a kabarédal. Ennek egyik legjobb mestere - egy stílust, egy hagyo
mányt vitt tovább (a Makaí Emilét) s ezt fejlesztette különleges pesti
műfajjá, párjául 'a francia chanson-nak; megérdemelné, hogy ezekből is
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megmentsünk egy kötetnyit a méltatlan feledéstól. Nem "magas", nem
,,fennkölt" költészet ez, de költészet; talán egy kicsit jobban lenézzük ezt

. a műfajt, mint kellene. Kétségtelen, hogy Heltai egynéhány remekét írta
meg (amilyen például A molnár és gyermeke, a Hazatérés vagy a Ballada
a három patkányr6l), s ezek épp úgy belétartoznak a pesti lélek, rnínt 
természetesen a maguk helyén - az új magyar líra történetébe.

•••
Sokéves szünet után gyors egymásutánoan két regénye is jelent meg

Thurzó Gábornak: egy nagyobb, a Hamis pénz (valószinűleg első darabja
egy ciklusnak), s egy kisebb, A s6bálvány. Ez az utóbbi tíz esztendős

írás: végén a kelet 1947-et jelöl. A probléma is jellegzetesen 1947-es: ez
a "sóbálványság",a dermedt, megkövült multbameredés, a leszámolni,
tovább menni nemtudás. Margittainé nem tudja eltemetni magában ha
lott fiát; ez a lelkében cipelt hulla megmérgezi az életét, őrületbe ker
geti. Az életnek az a törvénye, hogy éljen, fejlődjék; nem lehet az élet
irányának ellenére, visszafelé élni. Ha tanulságot keresnénk Thurz6 Gá
bor regényében, nagyjában ezt a tanulságot vonhatnánk le belőle. De az
írónak, ha mondaní akar is ilyesmit, elsősorban nem a példálódzás volt
a célja. Figurákat ragadott meg, ezek érdeklik, ezeket világítja meg gú
nyos-éles, egy leheletnyit mindig torzító, de nem véletlenül, hanem írói
szándékkal karíkírozó fénnyel. A sóbálvány egy orvos elbeszélése 
Thurzó Gábornak kedvelt epikai formája ez: elbeszéltetní első személy
ben a történet egyik szereplőjével a történetet - míndvégíg a személyes
emlékezés, mesélés kötetlen, parlando modorában, ami eleve lehetetlenné
tesz minden ékítést, cirádát, kidolgozott "szépséget" - Thurz6 Gábornál
nincsenek is ilyen "szép" részletek, [ellemzések, tájképek például. Van
nak viszont, kárpótlásul, rendkívül hiteles képei: pontos, célbataláló. szűk
szavú megfigyelései, éppen csak jelzésszerű színfoltjai, melyek aztán
szinte a személyes emlék erejével élnek tovább az olvasóban, mínt A
sóbálvány ostrom alatti segélyhelye. a havas város az első napokban,
amikor ki lehetett bújni a píncékből; vagy a fiatal katona halála, teme
tése, s később a két öregedő, kisfröccsöző nővérnek egy egész tipust ta
lálóan jellemző rajza.

A történet voltaképpen tragikus, s a nyítanya határozottan az. De
Thurzó Gábor nem a tragédiák írója. f:s nem úgynevezett melegszívű

író. Egész látásában van valami, amit jobb szó híján kajánnak lehetne
mondaní: több mint irónia, majdnem szarkazmus, a metsző, már majd
nem irreálisan éles világításba helyezett emberi bábjáték láttán. Rész
vét, mint az ilyen Iróníkus-szarkasztikus Irókban általában, benne sem

, igen van; vagy ha van, szinte szégyenkezve elrejti azzal, hogy még ke
ményebbre húzza groteszk alakjainak körvonalát.

A Hamis pénzben még határozottabban érezhetők ezek az írói tulaj
donságok, mint A sóbálvánYban. Egy ifjúság története (megint első sze
mélyben), egy nemzedék története is, ugyanebben a fölülről jövő, ferde
megvilágításban, mely élesen kihozza nemcsak a figurát, hanem árnyké
pét is; egy nemzedék története, s egy koré: a harmincas éveké, három
kitúnően megkomponált tételben egy visszájára fordított, groteszk halál
tánc. A pesti Iapalapítások, kísérletek és tapogatódzások bábszinházi
scherzója után egyszerre belezuhanunk a legzordabb történelembe, Hit
ler uralomra kerülésének Németországába: a regénynek ennél a második
részénél erősebb, mélyebb epikus sodrú, emberileg is forröbb érdekű

írása nincs is Thurzó Gábornak. Ez után a harmadik rész: az itthoni
atmoszféra a készülő történelmi tragédia árnyékában, a második rész
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felől ráeső komor világításban megint az első rész bábjátékának válto
zata, de más hangszerelésben, vagy inkább más visszhanggal - valaho
gyan scherzo ez is, de Iassúbb, és furcsán süket: a lemez forog, a mecha
nizmusok működnek, de a hang mégsem szól; s ennek a sajátos ,,süket
ségnek" az érzékeltetése a regényben bravúros.

Valami új is van a Hamis pénzben, Thurzó Gábor korábbi rnűveíhez

képest. Az ir6niában, a szarkazmusban olykor míntha fölvillanna a foj
tott líra: egy villanás csak, egy gesztus, egy helyzet, egy megfigyelés
erejéig - s akkor egy pillanatra fölsejlenek azok a mélyebb áramok,
amelyek az élet bábjátéka - vagy ha tetszik haláltánca - alatt folynak.

Ez a hang, ez a modor, melyben van valami egyes modem angol
írók gúnyos, íróníkus (és önirónikus) stílusából és magatartásából, so
kaknak talán szokatlan; s az' a megjegyzés sem jogosulatlan, hogy Thurz6
Gábor sokszor túlságosan csak kívülről mutatja meg alakjait. De nem
azért jár el így, mintha nem tudna fölfejteni, kielemezni egy-egy jelle
met vagy helyzetet, hanem módszerből, következetesen, tudatos regény
írói szemléletének természete szerint.

Többször használtam róla szólva a "világítás" szót; valóban, mód
szere inkább a megvílágítás, mint az elemzés. Ez a refiektorszerű, vilá
gítási hatásokkal dolgozó technika először a Nappa"Lok és éjszakákban, az
első igazi Thurzó-regényben tünt föl; most, a Hamis pénzben újra talál
kozunk vele, szélesebben és biztosabb kezelésben.

A Hamis pénz írójának alighanem eddig legjelentősebb regénye; az
olvasó szeretné mielőbb a folytatását.

* ••

Török Sándor regénye, A hazug katona olyan erős elbeszélő hangon
kezdődik, hogy az ember egyszerűen elámul rajta. Ez a kezdősebesség

minden túlzás nélkül remekművet igér a maga nemében.
Sajnos, A hazug katona távolról sem lett remekmű. Mielőtt megpró

bálnám boncolgatni, míért nem lett az, hadd mondjam el róla, hogy szép,
meleg, emberi írás; szárnyalóan költői részletei vannak; nagyon közel
kell állnia mindenkihez, aki a második világháborút átélte, akár úgy,
hogy jött haza valahonnét. akár úgy, hogy várt haza valakit; valósággal
sugárzik belőle a szeretet, a humanitás, az élet vallásosan átfűlt szeretete,
a tisztaság és a jóság. Aki meleg emberi élményre vágyik, s szeretne
az által, amit olvas, erkölcsileg jobb s emberebb ember lenni, olvassa el
A hazug katonát. Fölér, hogy paradoxul fejezzem ki magam, egy profán
lelkigyakorlattal.

Ahhoz azonban, hogy művészileg is megvalósítsa ezt az igéretet, az
erkölcsi nemesség legmagasabb foka sem elég, több fegyelem s művészi

szigor kellene. Török Sándor mint művész - mondhatnám - túlságosan
jó ember. Szárazabbnak, keményebbnek. és mértéktartóbbnak kellene
lennie.

Jön haza ez a katona a frontról; ahogy Török Sándor a még kavar
gó, összeomlott, újjáépülő, lázadó és ocsúdó világot elénk vetíti, az ele
inte valósággal nagyszeru. Különös, távlatos. hamsuní sodrú fejezetek,
furcsa, szürrealísta villogású képek követik egymást, olyan bőséggel,

hogy kezdetben szinte alig ocsúdik az ember a csodálkozó örömből. Mí
történt Török Sándorral? Fölemelkedett a hallgatás évei alatt ez a kissé
bőbeszédű, de rutinos művész a rutinja, a töröksándort sváda mechaniz
musa fölé, valami magas, modern, sűrítő művészet hegyilevegős ma
gasságába?
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Fejezet fejezetet, a hazatérő katona útján kaland kalandot követ, és
az olvasó benyomása lassan megváltozik. A katona kezd valamíféle üdv
hadsereges szentímentalízmus, valami Langyosan cseppfolyós jóság fo
lyadékjában gázolni. A képzelet kezd túlságosan könnyen forogni jól
olajozott golyóscsapágyán, a szürrealísta szíporkázást fölváltja valami fá
radtabb hang. Török Sándort, sajnos, megint' el-elkapja rutinjának
gépszíja. Időnkint kényelmetlenül érezzük magunkat; az író hang
jába bele-belecsendül valami bosszantó, lelkendező fals. Valami ál-való
ság, mondvacsínált világ, és stilárisan gerjesztett jelképek közé kerülünk.
A katona jön hazafelé társaival; ráakadnak egy emberre, aki újra
építi összedőlt házát. A csoport megáll; három napig segítenek az ember
nek házat építeni. Az ötlet több mint jó: nagyon mélyen emberi, a szó
művészi értelmében szívreható. A tény dokumentuma ez - tehát epikus
dokumentum az emberi jóságról. Póztalan, egyszerű, tiszta és igaz. Né
hány lapon át Török Sándor egyéni hangú, egyéni levegője nagy irodal
mat csinál.

De nem sokáig. Nem elégszik meg a valósággal; gesztusoknak. sza
vaknak, eseményeknek mintegy titkos értelmet tulajdonít; alakokat lép
tet föl, akiket egy-egy jól meglátott vonás mellett teletöm jelentéssel;
párbeszédeket ad szájukba, amelyek voltaképen fennkölt monológok, s
ahol öt pontos, mértékkel fogalmazott, kiszámított hatású mondat kelle
ne, hamis hangszerelésű szegörgeteggel áraszt el (mínt abban a fejezet
ben például, amikor a katona megérkezik összelőtt szülövárosa felé).

Váltólázas ugrálásokkal követik egymást a kitűnő és a gyenge feje
zetek; csodálatos gyanútlansággal keveredik a vérbeli irodalom a giccsel.
Amikor újra tágulni kezd a tüdőnk s isszuk magunkba a realitás költé
szetét, Török Sándor megintcsak fordít egyet a dolgon s átsiklik a má
sik hangba, ahol ködös szimbolumok rnozognak és kántálnak s állandóan
dübörög valami kozmikus pátosz. Az írónak nem volt szíve hozzá, hogy
könyörtelenűl kiirtson regényéből mindent, ami nem epika - mindent,
ami prédikáció és példázat; sokkal meghatottabb, semhogy szigorú tudna
lenni önmagához. Ha A hazug katona legalább a harmadával kevesebb
volna: gazdagabbak volnánk egy kitűnő kisregénnyel.

Igy felemás a könyv, Minél kitűnőbbek sikerült részei, annál fájdal
masabbak melléfogásaí. Mínél remekebb például az a féllépéssel a va
lóság felé emelt táncmulatság, melyet a győztes ország kihízlalt katonái
tartanak a lerongyolódott nőkkel, akik valamelyik hitleri haláltáborból
tartanak hazafelé, annál kínosabban hat utána a Vlak örökös "zümmö
gése" (pedig milyen jól eltalálja Török Sándor a vakokból áradó külö
nös, tétova belső mosolygást).

Török Sándor másik gyengéje: az örökös ismétlések, hajlik rá, hogy
remek ötleteit is agyonírja. Egy visszatérő dallam először jól hat, má
sodszor is, harmadszorra unalmas, negyedszerre, huszadszorra már meg
sem hallja az ember. Régi hibája Török Sándornak, ez jellemzi stílusát
is. Csakhamar kívülről tudjuk a mondataí lejtését, mert mindig egy
forma a dallamuk, ahelyett, hogy stílusát a téma igényei szerint színez
né. Nincsenek zökkenői, meglepetései. változatai; végülis elbódulunk tőle

- ettől az örök-egyfajta zengéstől.

Túlságosan lírai a magatartása Török Sándornak, és túlságosan rá
bízza magát a tehetsége könnyen működő mechanizmusára. S ez nagy
kár, mert több szigorral, keményebben formálva, több műalkotói füg
getlenüléssel a témától (s nem ilyen könnyes-meghatottan együtt lüktetve
a meleg nyersanyaggal) A hazug katonának nemcsak kitűnő részletei vol
nának, hanem mindenestül kitűnő lehetne. Igy, sajnos, nem az. (*)
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Szinházi őrjárat: JEAN LOUIS BARRAULT A SZIN"E.SZI
HIVATAsROL. Délamerikában éppen úgy, mint más spanyoL és portugál
nyelvű ujvilági országokban nem nagyon ismerték eddig az állandó szin
ház intézményét. A jól-rosszul fölszerelt szinházi építményekben, ame
lyekben hangversenyt, cirkuszi és birkózó mutatványokat éppúgy bemu
tattak, mint akármit, amiért a terembért megfizették, hébe-korba ván
dorszintársulatok jelentek meg s előadták spanyol klasszikusokból vagy
jelenkori drámai alkotásokból álló műsorukat. A délamerikai népek azon
ban a szemünk láttára kezdenek nemzet,ekké alakulni és a nemzeti hi
vatástudattól fűtött egyetemi fiatalok egymásután alapítják meg drámai
szinpadaikat. Mintha a reformkor Magyarországán élnénk, oly nagy ez a
nemzeti hevületű szinjátszási láz Délamerikaszerte. S az egyik legrégibb
kulturájú délamerikai állam, Chile halad az élén ennek a nemzeti szin
játszási forradalomnak. A chilei fiatalok folyóiratot is alapítottak esz
méik szélesebb körű propagálására, és a "Teatro" az a lap, amelynek ol
dalain ez a szinjátszási forradalom zavaros mustból nemesízű borrá forrni
készül.

Nem1'égiben például Jean Louis Barrault, a kitűnő francia művész

vendégszerepelt Santiagóban. A Chilei Egyetemi Kísérleti Szinház lelkes
ifjú vezetői azonnal meghivták a világszerte ismert szinpadi nagyságot,
hogy tartson számukra eligazító előadást a színészet lényegéről. Jean
Louis Barrasüt többek között a következőket mondta:

.Én. a legszebb hivatásnak tartom a színészetet. Az embernek két
funkciója van a földön. Az egyik a faj fönntartása, a 11UÍsik pedig olyan
tárgyak gyártása, amelyek a saját élete fölé emelik. Hiszen az asztalos is,
aki egész életén át bútorokat gyárt, meghosszabítja életét az általa gyár
tott bútorok révén, és ha ma XIV. Lajos korabeli művésZi bútorokat
látunk, hálával kell gondolnunk arra az asztalosra, aki ezeket gyártotta.
Sebastian Bach egyszer azt mondotta, hogy ő a hivatásából oly csodálatos
és oly mélységes örömöket merít, hogy azokat el nem cserélné egyetlen
más ember örömeivel sem."

Barrault tehát úgy határozza meg a saját munkáját, hogy az nem
csak valamiféle eszköz, hanem magasabb célt szolgál. Önként követke
zik tehát, hogy a színészt és a színházzal foglalkozó embert hivatástu
datnak kell eltöltenie. Fölmerül a kérdés, hogyaszinjátszás foglalkozás-e,
mesterséq-e, hiszen a szinész által produkált valami tulajdonképen nem
is létezik és a színész hivatása efemer.

Ha megvizsgáljuk a színészeket, rájövünk, hogy tíz közül nyolc ha
mis okból választotta hivatásul a színészetet; leginkább azért, hogy sa
ját exisztenciája elől elmeneküljön. 19y sok gyáva és ingadozó jellemű
ifjú automatikusan sodródik a szinház, vagy speciálisan a mozi felé, mert
ezeken a pályákon rátalál azokra a hamisságokra, amelyek vágyait ki
töltik. Ily módon próbál ugyanis elmenekülni saját valóságos életétől és
a filmjátszás terén találkozhatik is a dicsőség gyorsforralón készült for
11UÍjával, amely lehetövé teszi szdrndru, hogy hirnévre és hirtelen gyü
mölcsöző anyagiakra tegyen szert. "E.ppen ezért a film vonzza az exhibi
cionistákat és a narcizmusban szenvedőket.

Más eset: - Miért akar valaki színész lenni? - Mert az egészségi
állapota 1U!m tesz lehetővé szá11UÍra 11UÍs munkát. Családi perpatvarok is
gyakran sodornak oda nem való elemeket a színház világába: az apám
ügyvéd, nem ért meg, összevesztünk és elszöktem ...

"Van azonban akiket tényleg a hivatásérzet vezet közibénk" - foly
tatja Barrault. - Az ilyesfajta egyéniség már a kora gyermekkorban
megmutatkozik. Ezeknek a hivatottaknak egy része speciális betegségben
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szenved, a szerelem betegségében. Az ilyenfajta emberek fokozottan gyön
géd természetűek és a szeretet utáni vágy valami szerelmes attitüdöt fej
leszt ki bennük. Igyekeznek is ezt utánozni, és ez az utánzási hajlam az,
amit mi mimikrinek nevezünk. De van az ilyenfajta jellemeknek egy
másik aspektusuk is. Az ilyen ember mindenbe beleéli magát, mindenbe
lelket képzel, számára más a Csendes Óceán és más az Atlanti, minden
tárgynak lelke van. Ez az animizmus. Összefoglalva tehát: ha egy gyer
mek át van itatva a szerelem betegségével és ezenfelül el van látva két
,isteni adománnyal, a mimikrivel és az animizmussal, az színésznek való.
Ha megkérdezzük, nem is tudja magyarázatát adni, de rendesen kora if
júságában holt biztonsággal tudja már: színész szeretne lenni. Ezt hivják
elhivatottságnak. Hogy is lenne máskép lehetséges, hogy egy a világról
mitsem tud6 gyermek azzal a határozott kívánsággal lépjen hozzátartoz6i
elé, hogy ő törik-szakad, szinész lesz. Pedig az ilyen gyermek ösztönösen
tudja, hogy csak ez az egy út létezik számára. Én is így voltam. Húsz
éve ez a foglalkozásom és semmi másra át nem cserélném. Mert ennek
a foglalkozásnak különböző örömei vannak:

1. a költői öröm,
2. a művészi öröm,
3. a szociális öröm.
1. Véleményem szerint az összes művészeti ágak közül a szinház az,

amely a legnagyobb költői örömöt szerzi. A szinházi előadás a műalko

tás azonnali realizálása. Ezenfelül pedig emberi kontaktus is. A nézőté

ren ugyanis minden szociális osztály képviselve van, minden foglalkozási
ágb6l bevetődik néhány ember a nézőtérre és a színész számára épp ez
a kívánatos: a vegyes publikum. Tapasztalatom szerint nem jó az, ha
csak egyfoglalkozású emberek töltik meg a nézőteret, pedig nem a kri
tikusok ellen akarok itt sz6lani. Ok is "akkor látják" igazán az előadást,

ha a színház publikuma az emberiség képviselője is egyúttal. És ha a
nézőtéren minden osztály, minden foglalkozás képviselve tlan, akkor nem
állíthatjuk már azt, hogy ezer vagy kétezer ember volt jelen, mert ekkor
már csak a "publikum"-r6l beszélhetünk. Számunkra tehát a publikum
a fontos, és hála a szinhází előadásnak, ennek a magnetikus tömegnek
minden eleme találkozik a saját kollektív lelkével.

A színpadon magán pedig éppen ennek az ellenkező.1e történik. Ott
egy meglehetősen kicsiny számú csoport ágál és az emberi prototipu.~okat

ábrázoZ1a. A színen az emberiség minőségi képviselete van jelen és az
indi1,idualitás uralkodik, míg a nézőtéren a kollektivizmu.~ dominál. És
ebből a szembeáZlításból születik meg aztán az u. n. szinházi atmoszféra.

Egyetlen egy más művészet sem ennyire pillanatnyi telitettségű tehát
és az a nagy élvezet, amelyet az előadás a színésznek szerez, sőt maga a
szinházi előadás egy-egy próbája is szinte az érosz honába tartozik, amel1l
nek nincs más oka, mint a mértéken felüli érzelmek. És ez az érzés
estéről-estére megújul. Mi színészek tudjuk, hogy minden estén boldog
találkoz6ra sietünk.

2. A színészettel szemben sokan kifogásol.1ák, hogy másodlaaos mű

vészet, mivel más művészetekkel van ö.~szekötve. A festészet, a szobrű

szat a látást elégíti ki, a zene a hallást. És mindezt egyesítve adja. a
szinház, mégpedig úgy, hogy varázsának eszköze az élő emberi lény: lj a
mozgásnak, az érzelmek kicserélődésének és a ritmusnak a székhelye.
Sokan állítiák, hogy a szinház az irodalom egyik ága, én viszont azt
mondom, hogy az irodalom a szinház egyik ága. Kronologikusan a
szinház elóbb volt, mint az irodalom, s ami irodalom volt, azt is recitáló
művész adta elő. A szinház a szó, s olyan lényeges, mint alélekzés.
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3. Szociális ö-röm a szin ház. A mi hivatásunk az élet teljes képviseZe-·
Ú. Minden a pill4natban tö-rténik és nem sok marad utána. Ezt mi tudva
tudjuk. Világos, hogy MoZiere d4rabjai nem olvasásra szánódtak, hanem
élőszóval való megeZevenftésre.

Mit keres tehát a közönség a színházban? Odahajtja a kiváncsiság,
mert menekül a saját életétől és ott valami új életet vár, amely teljesen
különbözik a sajátjától. Elsősorban a gondjait, a szomorúságát akarja
elfeledni, valójában pedig álmodni akar az előadás alatt. Végül pedig
az igazságot keresi. A szinen az igazság diad4Zát várják. Nem az emberek
igazságosságát, amely egyesek találmánya csak, hogy elnyomják a töb
bit, hanem az egetemes igazságot, az élet igazságát, az isteni igazságot.

S ha a színész·et címerét mottóval akarnók ékesíteni, ezt kellene oda.
föZirnunk: "Az emberről az emberen keresztül az embemek 1" (-i-6)

ARANY JÁNOS VALLÁSI TűRELMESS11:GE.Az Arany-jubileumok
kapcsán - születésének 140., halálának 75. évfordulóján - érdemesnek
tartjuk megemlékezni a költő jellemének egy olyan vonásáról. amelyet
irodalomtörténetírásunk eleddig még nem kellőképpen domborított ki.
Vallási türelmességére gondolunk, mely annál tiszteletreméltóbb tulaj
donság, mert az ő korában még nagyon is kíéleződött volt a viszony ha
zánkban katolikusok és protestánsok között.

Az első nyomok nagykőrösi tanársága idejében bukkannak fel. Ke
zünkbe került nemrég a "nagy-kőrösi helv. hítv. evang. főgymasium"

1854/55-iki tanévről szóló "Tudósítvány"-a, mely nem somban különbözík
a középiskolák szokásos tanévvégi nyomtatott értesítőjétől. Ebben egyéb
adat mellett fel vannak sorolva a magyar írásbeli dolgozatok címei is;
az Arany feladta dolgozat-tételek sorában ilyen - inkább "katolikus" 
tárgyak is találhatók: Szigetvár védelme Zrínyi által, Szent István s a
ker. vallás felvétele honunkban, A ker. vallás terjedése az első száza
dokban, Szent László, A keresztes hadjáratok okai és következményei ...

Benkó Imrének Arany János nagykőrösi tanárságáról szóló köny
vében olvashatunk egy igen érdekes és jellemző adatot: 1860~ban "Szé
chenyi halála folytán a nemzet igyekezett a veszteség fölött érzett fáj
dalmát minden lehető módon kifejezni: országszerte gyászmiséket tartot
tak. Volt ilyen gyászmise a körösi r. kat. templomban is. Aszolgabíró 
Radácsy - ugyan be akarta ezt tiltani, s midőn a plébános nem akart
elállni a gyászmise megtartásától: őt tette felelőssé, hogy semmi tünte
tés ne történjék. A tanuló ifjúság teljes számban megjelent a templomban,
s a gyászmise végeztével a Szózatot kezdte énekelni. A megijedt plébá
nos felszaladt a karba, s az orgona hangjaival igyekezett elnyernni az
éneket. Erre az ifjúság otthagyta a templomot s a Szózatot és Himnuszt
énekelve kivonult a temetőbe. - Arany László szintén a tüntetők között
volt. "7"" Szilágyi Sándornak síkerült őket hazatérésre és eloszlásra birni.
A szelgabíró már a zsandárokat küldte ..." - Ezek szerint tehát a re
formátus gimnázium tanárának, Arany Jánosnak a fia is reszt vett II

római katolikus gyászmisén. Egymagában is beszédes bizonyíték.
A katolíkus-szimpátia megnyilvánulásának második szakasza a

"Koszorú" c. folyóirat szerkesztésének - immár fővárosi - éveire esik:
1862-65. - A Tudományos Akadémia kézirattárában a tudós Csaplár
Benedek két levele tanúskodik arról, hogy őt - a szegedi piarista szer
zetest - is felkérte Arany a "Koszorú" dolgozótársául. - A "Szeged
1862. X. 30." keltezésű levél érdekesebb részei a következ6k: "T. Arany
János úrnak Csaplár Benedek üdvöt! - ... Mióta Kd Toldiját ismerem:
meglehetősen tudom, mije AraJl1Y János a magyar írodalcmnak. 11:s a
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magyar Aranyhoz, úgy Iátom, mindeddig nem fért rozsda, bár mit mond
jon is az ifjabb nemzedék, s bármilly tanoknak emeljen is zászlót az
újabb polgárosodás ... Arany J. vállalata mellett fölhívás nélkül is szí
vesen buzgókodom: mert tudom, hogy mit akarhat A. J. a nemzeti mű

velődés terén tenni ..." A továbbiakban bejelenti, hogy szívesen közre
működik "és pedig nem számítva arányokra: inkább Aranyértrés azért,
amitől az aranynál is értékesebb vagyonunk gyarapszik. Csak valameíly
meglepő mostoha körülmény birhatna anyagi jutalom igényére... A dí
jazás ügye e szerint nem lényegös dolog reám nézve ... Ha t. Kd. úgy
gondolja, hogy a ,Karcsanyéki G.' V1agy ,Arpádfi G.' vagy ,6. 8. 9.' jegy
obseuritása nem vet homályfoltot a .koszorúra': akármellyiket rendelke
zésére bízom - tetszése szerint .. .' - A levél végére Arany ceruza
írással rájegyezte: "NB. az Arpádfy G. név meLlett maradhatni." - A
másik levél "Szeged 1862. XII. 15." keltezésű. Ebben kifejti írója, hogy
milyen tárgykörök érdeklik leginkább: "Erkölcsi érzelmeink megóvásá
ra, társadalmi hiányaink javítására, fonákságaink kiegyengetésére érzek
leginkább vonzalmat ..." S beszámol az előfizetők gyűjtéséről is: "A
Koszorura előfizettek 6 ftjával 1/2 évre: 12-en = 72 ft."

Maga Arany János a "Koszorú"-ban tette közzé irodalmi tanulmá
nyait. S ezeknél nem kerülheti el figyelmünket a tárgyválasztás. Még
ezt megelőzően a Budapesti Szemle 1860. évfolyamában jelent meg aka
démiai székfoglaló értekezése, "Zrínyi és Tasso". A "Koszorú"-ban pedig
Gyöngyösi István, Orczy Lőrinc, Gvadányi József, Baróti Szabó Dávid és
Ráday Gedeon irodalmi portréját rajzolja meg. S később könyvben jelent
meg töredékesen maradt tanulmánya Katona József Bánk bán-járól. 
Ime, az egy Ráday kivételével valemennyíen katolikusok. - Nem lehet
véletlen ez a tárgyválasztás: Arany alapvető vallási türelmességében
gyökeredzik, de ugyanakkor irodalmi modelljeiben maga is kihangsú
Iyozza a vallási türelmet. Ez utóbbim Pollák Miksa soproni főrabbi mu
tatott rá "Arany János és a biblia" című alapos, részletező tanulmányá
ban. Hadd idézzük ennek néhány jellemző sorát: "Távol áll Arany a
felekezetieskedés, a türelmetlen gondolkodásnak még az árnyékától is.
Teljesen objektiv marad a katolikus Zrinyivel szemben is, aki a Szigeti
Ostromban a magyaroknak a töröktől való szenvedését Isten haragjának
tulajdonítja, amiért hogy a magyárok a protestántizmusnak hódolnak."
- De ugyanakkor Arany rámutat Zrínyi vallási türelmességére is, irván:
"Zrínyi sokkal inkább korának embere, hogysem egyháza terjedését, a
tévelygő juhok vísszahozását szívből ne óhajtaná. de sokkal nemesebb
értelemben emlbere korának, hogysem a vakbuzgó üldözést helyeselné."
- Gyöngyösiről témánk vonatkozásaiban így ír: "Vallására nézve Gyön
.gyösit római katolikusnak bizonyítja egyik munkája: a Rózsakoszorú.
De türelmetlenségének semmi jele munkáíban.' - Orczy Lőrincről meg
álbapítja: "Tiszteli a vallást, neveti adogmai szőrszálhasogatókat, a tü
relmetlenséget .kövezní- szeretmé,' - Gvadánví József "Peleskei Nótá
rius"-ával kapcsolatban pedig megjegyzi: "Rendesen a műveletlen em
ber szokta más vallásának ceremóniáit nevetség tárgyává tenni."

A katolíkus vonatkozások harmadik periódusa Arany életének alko
nyára esik. Két érdekes, igen jellemző adatunk van ebből a korból.

Dr. Vucskics Gyula nagyváradi teológiai tanár, később prépost-kano
nok megírta Nogáll János c. püspök, jeles egyházi író életrajzát. LNoe:áll
János életrajza és intézetének története. 1918.") Ennek a műnek 94. Lap
ján ,.Arany János és az Úrangyala" címmel a következőket olvashatiuk:
..Mikor Nogáll kedves könyvének, az Úrangyalának első kiadása meaie
lent (1882), ATaJIlY János. a legnagyobb magyar epikus, utolsó évét élte.
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Nogáll rendkívül szerette Arany munkáit, verseit úgyszólván mind könyv
né1kül tudta, s tősgyökeres magyaros nyelvezetéből igen sokat tanult.
Nogáll munkáiban sokat idézett Arany verseiből, de az Úrangyalában
különősen sokszor használta Arany gyönyörű költeményeinek találó szép
részleteit az igazság megkedveltetésére. Nogáll míelőtt nyilvánosságra
bocsátotta volna az Ürangyalát.velkűldte e munkáját Arany Jánosnak, s
azt írta neki, hogy e könyvben az ő verseit az Isten anyjának dicsőítésére

használta fel; nem akarná ezt 'a szerző szándéka ellen tenni. A nagy
költő már halálos ágyán feküdt, nem tudott írni, de mégsem hagyta fe
lelet nélkül NogáJl levelét. Unokájának tollba diktálta a választ, znely
ben kijelenti, hogy nemcsak szívesen adja beleegyezését hozzá, hanem
dicsőségének tartja és nagyon örül rajta, hogy verseinek ilyen felhaszná
lásával hozzájárulhat a Szűzanya dicsőítéséhez." - Vukcsics bizonyára
még Nogáll szóbeli közléséből tudott erről a levélről, amely azonoars
sajnos, úgy látszik, nem került elő a püspök irodalmi hagyatékából. (L.
még erre vonatkozóan Nagy Lajos cikkét az Irodalomtörténeti Közlemé
nyek 1921. évf. 167. l.)

Fennmaradt azonban egy hasonló természetű levélváltás ugyaneb
ből az időszakból a Tudományos Akadémia kézirattárában..Az eddig még
nem publikált Arany-levél előzménye az, hogy egy rajongó balassagyar
mati diák bérmaapjául kérte fel a költőt. - A diák levele így hangzik:
"Nagyságos Arany Jánosnak, A Magy. Tud. Akadémia fötttkárának ki
váló tisztelettel. Budapest (Margitsziget) - Mélyen tisztelt Nagyságos
Úr ! Azon határtalan tisztelet úgy szólván szeretet, melyet nagyságod iránt
érzek bátorított fel arra, hogy a következő legalázatosabb kéréssel já
ruljak nagyságod -rnagas színe elé. - A jövő, október hó elsején ítt
Balassa Gyarmaton bérmálás fog tartatní, s én mint ki még ezen szent
ségben nem részesült, óhajtanám felvenni, s nagyságodat bérmaatyául
megnyerni. - Esedezem, ne vesse meg nagyságod e szerény, mégis ta
lán vakmerő, s tolakodásnak látszó kérelmemet, rnert nekem is úgy tet
szik' bár, hogy elérhetetlenért esengek, de szívem így diktált és engedel
meskedtem . .. Kérelmem mégegyszer megújítva, alkalmatlanságomért
ezer bocsánatot esdve, s boldogító válaszát elvárva, maradtam hódoló
tisztelettel nagyságod legalázatosabb szolgája, s örökké hálás lekötele
zettje Zimányi József Polg. isk. VI. oszt. tan. - B. gyarmaton szept,
15-én 1882. - Ú. i. Hla nagyságod kérésem meghallgatásával boldogítana,
úgy helyettesül irodalmi tanáromat kérném fel."

A levél hátlapján van a válasz két eeruza-fogalmazványa. Az első

fogalmazvány át van húzva. Az irás nem Arany Jánosé. Bizonyára ezt
is másnak diktálta a költő, aki akkor már súlyos betegen feküdt. Az ere
deti fogalmazványoktól jelentéktelen részletekben némileg eltérő vég
leges elküldött szöveget a kis Zimányi egy másik levele tartalmazza,
amelyet már a költő halála után 1882. dec. 30-iki kelteressel Arany
Lászlóhoz intézett. A költő fia úgy látszik érdeklődött a diáknál atyja
utolsó levele iránt, s ez erre írja válaszként: "A kérdett, s általam szent
ereklyeként őrzött levél tartalma, illetve másolata, a következő:

Kedves ÖCsém! Vettem levelét, köszönöm bizalmát, s ifjúi hevülését
kiválóbb irodalmi nevek iránt becsülöm: de mínt nem katolikus talán el
sem fogadhatnám. Ha azonban az egyházi szokásaikkal nem ellenkezik,
B ha kegyed egy már mindentől visszavonult beteges öreg ember nevét
óhaitta beíratni, ám tegye, csak hogy én az ebből folyó kötelességeket s
azok teljesítésére talán elégtelen is volnék. Fogadja rokoni üdvözlésernet.
- Margitsziget 1882. szept. 21." (Bizonyára másolási hibából a "kötelessél
geket" szó után az maradt ki, hogy "nem ismerem.U) .
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A továbbiakban azt irja Zimányi, hogy ŐSZintén megsiratta Aeanyt,
majd így folytatja: "De mi jogon sirattam őt ? - kérdik talán. Hát nem
szeréttem őt úgy, mint bárki más? Nem imádtam a szó legszorosabb ér
telmében? Hisz rajongtam érte, az üjúság lobbanó hevével, nem az ,ő'

szíveket gyújtó fénye volt az, mely az én szavemet is fellángoltatá? ..
Még egy kérésem volna: Egy emléket szerétnék birni, egy egyszerű s előt

tem mégis nagyszerű tárgyacskát. fényképet, vagy névjegyet vagy bár
mit, mi az én feledhetetlen emlékű bérma atyámra emlékeztetne ...
Z. József János."

Arany János 1882. október 24-én meghalt, s így kétség .kívül ez volt
utolsó levélváltása. S mi tűnik ki ebből az utolsó írásból? - A költő sze
rénysége, vallási türelmessége, lelkíisrneretessége. Zimányi József máso
dik leveléből pedig kiviláglik, hogy valóban Aranyt tekintette bérmaaty
Jául, noha másvallású bérmászülőt választani valóban ellenkezik az egy
házi szokásokkal. De úgy látszik, ebben a rendkívüli esetben eltekintet
tek ettől. S a nagy költő utolsó hónapjának testi-lelki szenvedéseit bi
zonyára enyhítette az a tudat, hogy - mint a rajongó hangú Zimányi
levél is tanúsította - tovább fog élni az "ifjú szívekben? !

(Kunszery Gyula)

PASSUTH LAsZLÖ ÚJ REGENYEI. Másfél esztendő alatt három
könyve jelent meg Passuth Lászlónak, kettő a magyar történelem egy
egy érdekesebb korszakát öleli fel, a harmadik zenei tárgyú, az európai
operairodalom nagy úttörőjének, Claudia Monteverdinak az életreaénue.
Mielőtt belemélyednénk a ritka igényességgel készült művek világába,
·egy jelentős, de talán számon sem tartott évfordulóról kell megemlé
keznünk: húsz éve látott napvilágot Passuth első regénye, az Eurázía.
Az írói kísérletet hamarosan érett művek sorozata követi, az elmult idők

nyugtalan kutat6ja újabb nemes kalandra indul, hogy feltárja a törté
nelem gazdag kincsesházának egy-egy részét. Pazar, színekben pompázó
korok élednek meg e könyvek lapjain; Cortez és a felfedezések idejét,
a cselszövényes bizánci és nápolyi udvar életét vagy II. Fülöp tömjénes,
fojtó korát nemcsak a felületi stukkók, ékítmények támasztják [ei; ha
nem a meseszövés intenzitása és az eredeti atmoszféra megteremtése is;
Passuth a legapr6bb részletekben is a kor uralkod6 színeit csillantja fel.

Az életmű kiteljesedése azonban egyszeriben measzaktui. Passuth
éveken át hallgat, még szerencse, hogy e hallgatásnak érlelő hatása van
és az új művek gazdagabb tartalommal jelentkeznek. Az ábrázolás mé
lyebbé, az alakok rajza erősebb vonalúvá válik s az idegen témák mel
lett helyet kap munkáiban a magyar mult néhány szép fejezete is. A tar
tózkodó, higgadtabb írói modort néha már felváltja a szenvedélyek, a
sebesebb sodrású jelenségek átélése.

•••
A "Sasnak körme közt" a XVII. század második felének széles törté

neti áttekintése. A könyv lapjair61 negyven év váltakozó sikerű harcai,
függetlenségért vívott elszánt kísérletek, politikai cselszövések, a több
részre szakadt ország végső küzdelmei tűnnek az olvas6 elé. Az írónak
nemcsak a két elnyom6 hatalom politikájának titkos rúg6it kell megvilá
gítanía, egységes képet kell adnia a magyarság különböző irányú önvé
delmi harcáról is.

Már az első fejezetek után láthatjuk, hogy a regény történeti hite
lességét nem veszélyezteti a realitáson átcsap6 ír6i képzelet. Passuth
nem törekszik egy-két személy érdekességet keltő kiszínezésére, a hősök

egyéniségét nem bontakoztatja ki teljesen szemünk előtt, de pontos. átfogó
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-rajzzal mutatja be magát a kert. A regény kétségtelenül többet nyujt
azok számára, akik az elmult idők nagyobb arányú képeit és ~ történet·
mi levegő megteremtését jobban értékelik a fordulatos meseszövésnél.

A szentgotthárdi csatát és a költő Zrinyi Miklós halálát követő né
hány oldal a kifosztott hazát vetíti elénk. Rongyos, éhező gyermekek és
sovánnyá szikkadt férfiak tűnnek fel az utak mentén, csak itt-ott go
molyodik vékony tőzegfüst a düledező kalyibák irányából. Ez a magyar
nép sorsa e válságos évtizedekben. Regényei eddig többnyire csak az
uralkodó osztályok felől közelítettek a történelemhez. A régi szemlélet
tel ellentétben a "Sasnak körme között" éppen azt mutatja be, hogy
nagyjaink, a Zrínyiek, Thököly és Rákóczi személye milyen szervesen
összefonódott a néppel, függetlenségi harcuk mennyire nem kü!önülhe
tett el a nép érdekeitől. Ebből a szoros összefogásból szü~ettek meg azok
a sikerek, amelyek ha végső győzelmet nem hozhattak is, szabadságért
vívott küzdelmeink legszebb fejezetei lettek.

Számos kitűnően sikerült részletet kiemelhetünk a könyvből: Zrínyi
Ilona és I. Rákóczi Ferenc esküvőjének szinpompás leírását, vagy a buj
dosó Thökölyék megható izmidi bálját, amelyen Zrinyi Ilona leküzdve a
haza és a maga egyéni sorsának tragikus szomorúságát, még egyszer fel
tud emelkedni az emberi nagyság magaslatára s ha mást nem, legalább
néhány kellemes órát szerez környezetének.

•••
A száz évvel korábban játszódó "Négy szé; Erdélyben" nem a tabló

festés eszközeivel készül, nem állóképek sorozata, hanem dinamikus kö
vetése a történelemnek. Az író mindössze öt-hat év anyagát dolgozza fel,
de ebben rendkívül mélyre hatol, a szinhatásokra való törekvés helyett
a lényegre tapint rá; közvetlenül érezhetjük a kor és a hősök lüktető

~rverését. Már az intonáció szokatlanul cseng, a nyugodt hangvételnek,
amelyből harmonikusan bomlana ki a tl5rténet, nyoma sincs, mintha
minden a pattanásig feszülne és már-már szétvetné a regény kereteit.
Fáklyák lobognak és a teremben kavargó indulatok egyetlen nagy áram
körben egyesülnek, amikor a falon megjelenik a fölemelkedő Báthory
István árnyéka, "mintha évezredes bálvány teregetné tagjait a sötétség
ben." A ZSUfolt teremben forrásig hevül a hangulat, Erdély és vele együtt
a magyarság sorsa dölhet el ebben a szédítő, fáklyabűzös forgatagban,
ahol egyformán rémít a Habsburg és a török császár személye s a min
dent lerontó torzsalkodás; aki ebben a helyzetben megőrzi józanságát és
tisztánlátását, valóban alkalmas arra, hogy a szűkebb ország vezetője

legyen. Báthory óriássá rő a történelmi pillanatok légkörében, és az író
nagy érdeme, hogy ezt a döntő mozzanatot a regény kezdetén a maga
lázas kavargásában híven ábrázolni tudja.

A regény a sikeres indítás után a kor kevéssé ismert vonatkozásait
ragadja meg. Báthory nemcsak erős, uralkodásra termett egyéniség, ha
nem művelt, olvasott ember is, akinek látókörét a sokak szellemét meg
termékenyítő Itália szélesíti ki. Szeme és tehetsége messzebbre terjed a
parányi Erdély határainál és képes megérteni az egész kontinens égető

problémáit. Az államférfi, a kiművelt ember mellett avisszapergetett
évek rövid kockáiból előbukkan a komoly, rokonszenves férfi arca: a
fiatal Báthory tetteiben, minden apró gesztusában már korán fölfedezhető

a nagyobb feladatra hívatott ember magatartása.
A gyulafehérvári udvar egyszerű környezetében Passuth egyre több

emberi vonással teszi maradandóvá Báthory alakját. Művészi ábrázolása
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elhiteti az olvasóval, hogy a daliás külsejű férfi egyike a XVI. századi
Európa l~nagyobb egyéniségeinek.

A regény utolsó fejezetében a megüresedett lengyel trón betöltésére
induló fejedelmet kísérjük el útján. Míg Európában autódafék lángja csap
az égig és alantas emberi indulatok kavarognak, a sol~at gyötört és fej
lődésében visszavetett magyarságnak olyan vezetője támad, akiben har
monikus egésszé kovácsolódik a politikai érettség, a vallási türelem és a
mély humanizmus.

•••
"A mantuai herceg muzsikusának" színtere a kékebb égboltú és na

gyobb multtal rendelkező Itália, ahol szinte minden helyen a nagy művé

szek közellétét érezzük. Tanúi lehetünk Monteverdi cremonai gyermek
éveinek, az érdekes zenei műhelytitkoknak, láthatjuk a kibímbózó te
hetség sugaras pillanatait és a rögös művészpálya számos buktatóját.
Mindez egy regényes életrajz korrekt folyamatát idézi, a történet csak
abban a szakaszában kezd felnőni a legjobb alkotások közé, amikor a
mesterétől kíröppenő Monteverdi a herceg muzsikusaként átlépi a man
tuai vár kapuját. Valamely régi államnak vagy kisebb emberi közösség
nek kevés olyan belülről átélt leírását kapjuk, mint a művészet szár
nyain lebegő Mantuának, az írói boncolókés bíztosan hatol be a csHlogó
felület alatti rétegekbe is. Valóságos bravur, ahogyan az író határozott
konturokkal és sejtető árny.alatokkal elénk állítja a regény ellentét-pár
ját: a töretlen jellemű, zseniális Monteverdit és a hibákkal megrakott, de
különleges művészi érzékű "dilettánst", Vincenzo Gonzaga herceget.

E két ember kapcsolata alkotja a regény magját, ezt veszik körül a
mozgalmas epizódok és a művész alkotó időszakának vonzó fejezetei.
Passuth komoly, művészí etikumát dícséri, hogy ezt az érzékeny és nehe
zen követhető korszakot nem teszi síma, járható parketté, az olvasónak
alaposan bele kell mélyednie az anyagba, ha meg akarja ismerni Monte
verdi értékes zenei munkásságát. S a könyv az első és második praktika
elmélete, a motetták, a madrigálok és a drámai zeneművek részletes be
mutatása mellett sem zenei szakmunka, hanem költői újraélése egy te
remtő művész életpályájának.

Passuth, aki korábban a hatalomért folytatott harcot, a történelem
izgalmas lapjait ábrázolta barokkos csillogású műveiben, most a humá
num, az aranynál kevésbé fakuló értékek felé fordul. Mélyebb összefüg
géseiben vizsgálja az embert és meglátja az anyagi világon túlmutató
erőket is. Már nem elégíti ki a történelmi keret aprólékos illusztrálása,
egyre inkább a kor és az alakok belső átélésére törekszik. lrásmúvészete
egyre mélyebb, egyre gazdagabb s könyvei egyre szebb és mélyebb é~

ményt nyujtanak méltán népes olvas6táborának. (Szeghalmi Elemér)

Fele16s kiadó: S a á d B é l a .
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
(

O. I. Igen, a magyarok mindig szerettek Máriacellbe zarándokolni.
Ez történelmi tradició. Ugyanis a kegytemplom létrejöttében Nagy Lajos
magyar királyé az érdem. A török ellen viselt háborújának szerenesés
kimenetelét Szűz Máriának köszönhettc, aki álmában bátorította, hogy
bátran támadja meg a túlerőben lévő ellenséget. A mai Máriacellből ak
kor csak egy kis fakápolna volt még, egy szerény kis Máría-szoborral,
I. Lajos király ajándékozta a templomnak azt a képet is, amelyet ma is
őriznek a templom kincstárában. Az akkori templomból ma még meg
van a kőzéphajó és a szép gótikus torony.

Zs. R. Eger. - A kérdést nem lehet így fel tenni, hogy melyik na
gyobb, az égbekiáltó bűn, vagy a főbűn? Kétségtelen, hogy az égbeki
áltó bűn a legnagyobb cselekedeti kihágás Isten parancsai ellen. Ilyen
szempontból kétségtelen, hogy a szándékos gyilkosság, a szegények és
árvák nyomorgatása, a munkások bérének igazságtalan visszatartása a
lehető legnagyobb bűn. De mégsem hasonlítható a főbűnhöz természete
nél fogva. A főbűn - kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság,
harag, restség - állapotszerű, 'magatartás j,ellegű. Mintegy megfelelője

a bún világában az erénynek. Nem nyílatkozík meg okvetlenül és minden
esetben súlyos cselekedett bűnökben. De forrása minden cselekedéti vét
ségnek, ahogyan az erény forrása a jócselekedeteknek. A főbűn a szülője

az égbekiáltó bűnnek is a legtöbb esetben, A harag szüli, érleli, neveli a
szándékos gyilkosságot. A fösvénységből fakad a gyalázatos bűn, a mun
kások bérének jogtalan visszatartása. A kevélység tudja gyötörni és
nyomorgatni a szegényeket, özvegyeket, árvákat. Majdnem azt mond
hatjuk: nincsen bűn, sem bocsánatos, sem égbekiáltó, amely mögött vala
hol ne lappangana otta főbűn. Van tehát egy nézőpont, ahonnan tekint
ve a főbűn igen-igen súlyosnak látszik és szinte érthető a kérdés felte
vése: nem éri-e el súlyosságban akár az égbekiáltót is. Mégis, ha van
összehasonlítási alap és lehetőség köztük. azt kell mondanunk: az égbe
kiáltó bűn a sokkalta súlyosabb eset. A főbűn a legnagyobb veszedelem,
mely a lelket fenyegeti, az égbekiáltó bűn a legnagyobb szerencsétlen
ség, melyaat érheti.

Imádságos lélek. - Az imádság közben a szórakozottságot aszerint
kell megítélni, hogy az akaratlan-e, vagy felelőtlenség; lelki restség kö
vetkezménye. A Iegújabb, 1957-es kiadású hittankönyvünkben, a Hit és
erkölcstanban, a 66. oldalon a 266. kérdés alatt ön is meggyőződhetík ró
la, a következő áll: "Ha valaki ima közben akaratlanul elszórakozík, nem
vétkezik és imája nem lesz hiábavaló," Miből tudja meg ön, hogy akarat
lan az elszórakozása ? Abból, hogy mikor felocsúdik, nyomban igyekszik
az összeszedettséget fokozni. Felesleges aggodalmai nyomban eloszlaná
nak, ha egy kissé utána nézne, milyen is az elménk, képzeletünk szok
ványos, természetes állapota. Akkor rnegtanulná, hogy amint a külső

világban sincs tökéletes csend, hanem mindenféle neszek, hangok, zaj
foszlányole ömlenek át azon, ugyanúgy a lélekben sincsen általában tö
kéletes csend és összeszedettség. Oondolatfoszlányok, emlékképek, a fan
tázia játékából eredő képtöredékek úsznak át elménken, gondolataínk
csendes, vagy nyugtalanabb folyásán, áramlásán, ahogy a folyó mínden-
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féle galyat, füvet, gazt visz magával. Csak a szentek és a lelki élet ki
vételesen magas fokára jutott lelkek tudják elérni, hogy mikor Istennel
beszélgetnek, ki tudnak kapcsoini magukból mínden zavaró gondolatot
és képet. De még ezek sem mindenkor. Amiről Ön ábrándozik, ahhoz Is
ten külön kegyelme kell. Ezért vigyázzon, hogy a különböző gondolatki
kapcsoló gyakorlataival zsákutcába ne tévedjen. Mert nem bizonyos, hogy
Istennek az lesz a kedvesebb, ha Ön képzeletének gimnasztikájával odáig
jut, hogy se lát, se hall és olyan lesz a lelke, mint egy sötét szoba. Ilyen
fajta állapotokat autoszuggesztióval el lehet érni, afféle lelki mámor,
transz, az önkívület felé hajló állapot ez. Csakhogy ilyenkor nagyon
könnyen lopódzik be az ember lelkébe a kevélység. És inkább elviszi at
tól, amihez közelebb igyekszik. "Imádságunk akkor kedves Isten előtt,

mikor alázatosan és ájtatosan imádkozunk l"~ - mondja a Hit és er
kölcstan fent idézett kérdése. Az áhítat és alázat nem akrobatarnutat
vány, hanem az a becsületes törekvés, hogy képességeim, lelki állapotom
szerint szüntelen igyekezzem a legőszintébben mondaní az imádságot.

R. R. - Készséggel állunk rendelkezésére akár írásban, akár élő

szóval, hiszen leveléből sugárzik a jóakarat és tudásszomj. Igaza van, ami
kor kérdéseket akar intézni, mert nagyon igaza van Lacordairnek: "Az
emberek többsége csak azért utasítja vissza az igazságot, mert hamis el
képzelése van felőle." Szerétjük remélni, hogy kérdéseire megfelelő szak
emberekkel válaszoltathatunk.

B. K. - Mormonoknak egy protestáns szektát neveznek Mormon nevű

szent könyvüle után. Erről alapítójuk, Smith azt mondja, hogy arany
táblákra irva találta, A szekta 1830-ban alakult, és ma kereken egymillió
tagot számlál, főleg az Egyesült Allamokban. Tanításuk pantheista jel
legű, elvetik az eredeti bűnről szóló tant, és a gyermekek keresztelését.
1870-ben megengedték a többnejűséget. Sok emberben keltenek szimpá
tíát, mert nagyon hűségesen és mások meggyőződésénektiszteletbentartá
sával követik a saját, jónak vélt meggyőződésüket.

G. H. - Két különböző szeritről van ott szó. Az egyik Becket Tamás,
aki canterbury érsek volt, aki az Egyház szabadságának védelmében ke
rült szembe II. Henrik angol királlyal. A király hívei saját katedráli
sában gyilkolták meg 1170-ben és még a következő évben szentté avat
ták. ünnepe december 29-én van. A másik szent Mórus Tamás, aki 1535
ben halt vértanú halált, mert VIII. Henrik parancsára sem tagadta meg
katolikus hitét. 1935-ben avatta szentté az Egyház. Kora legkiválóbb
humanístáínak egyike volt. Sorsa annyiban közös Becket Tamáséval, hogy
ó is kénytelen volt szembeszállni királyával lelkiismereti okok alapján.
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