
FELELOS SZERKESZTO:

SíK SÁNDOR

GROSZ JOZSEF

StK SÁNDOR

RADO POLIKÁRP

SZABO GÉZA

TOTFALUSY ISTVÁN

JAN DOBRACZYNSKI

MIHELICS VID

írásai

1~J~ JULIUS
Ara: 5 forint



XXIII. ltVFOLy AM vtmUA

TARTALOM

7. szAM

Oldal

Gr6sz Jéeset: Lourdes 385
Sik Sándor: A hetedilk nap dallama (Vers) 389
Radó Polikárp: Utazás Szovjet-Lítvániában '" ,. 396
Szabó Géza: Béna lálny Szerit Teréznél' (Vers) 405
Tót!alusy István: A látomások költője . 406
Jan Dobraczyski: Nikodémus tizedik levele

(Sinkó Ferenc fordítása) 413

Mihelics Vid: Eszmék: és tények (XII. Pius pápa az orvost életre-
ikeltésrőJ.; Az atombomba hatása) 425

A kis út 432

NAPLO
A vílágkdállításon - k.atoLilkus szemmel (434); A szépségkírálynő

elbeszéli konverzióját (436); Az olvasó naplója (439); Színhází
őrjárat (442); Képzőművészeti kiállítások (446); Az "üdvöSlSég
éve" legúíabb kiadása (447) 434

Felelős szookesztó:

Sik Sándor

SzeI'lkeszti: Rónay György

Fömunkatársak: Doromby Károly, Mihelics Vid, Possonyi László

Felelős kiadó: Saád Béla

Kiadja a Vi~lia rnunkaközösség,
Kéziratokat Budapest 4. Postafiók 152. eimre kell küldeni. Kéziratokat nem örzünk
meg és nem adunk vissza. Kiadóhivatal: Budapest, V., Kossuth Lajos utca 1. A
Vlgllla postatakarékpénztári csekkszámla száma: 37.343. Külföldi előfizetéseket ls

elfogadunk.

Megjelenik minden hónap elején.

AM: 5.- forint.

Budai nyomda 2007 58 - F. v.: Ligeti Mlkl6s Igazgató



G r Ő s z J óz s e f

LOURDES

Február ll-én volt száz esztendeje, hogy a Szeplőtelen Szűz és
Istenanya Mária egy addig ismeretlen pireneusi faluban, Lourdes
ban először jelent meg Bernadettenek, egy szegény, egyszerű leány
kának. Kék övvel átfogott hófehér ruha volt rajta, fehér köpeny a
vállán, fehér fátyol a fején, lábán rózsa és karján rózsafűzér. Az
első jelenést még tizenhét követte. A jelenés fehér asszonya bájo
san rámosolygott akisleányra, megtanította a rózsafűzér imádkozá
sára, a bűnökért való imádkozásra buzdította, bűnbánatot sürgetett.
aztán megparancsolta neki, hogy a jelenés színhelyén kaparja fel
a földet. Bernadette megtette. Keze nyomán forrás fakadt, amely
azóta szünet nélkül ontja vizét. A víz természetes víz, hőfoka 9 Cel
si&s, nincs benne semmi különösebb anyag vagy alkatrész, mégis
állandó csodák forrása: gyógyíthatatlan betegek nyerik vissza egész
ségüket, épségüket sokszor pillanatok alatt, ha megfürödnek a for
rás vizében vagy másképp használják.

A csodás dolgoknak hírük ment. Foglalkoztak velük az állami
hatóságok. A département prefektusa elzáratta a jelenések színhe
lyét. Három orvossal megvizsgáltatta Bernadette elmeállapotát, meg
hagyva az orvosoknak, hogy a leánykát nyilvánítsák gyengeelméjű

nek, a közre veszélyesnek és csukassák elmegyógyintézetbe. Az or
vosok hosszasan figyelték, ismételten kihallgatták, megvizsgálták
és a végén kiállították a bizonyítványt, hogy Bernadette elméje tiszta,
nem szenved hallucinációban, nem veszélyes a közrendre, s így nincs
ok arra, hogy szabadságától megfosztassék.

A lourdesi események foglalkoztatták a francia parlamentet is,
míg az egyik képviselő azt nem mondta, hogy ne vesződjenek ve
lük, húsz év múlva senki sem beszél róluk. Azóta elmúlt ötszörhúsz
esztendő és' most száz év multán nemcsák Franciaországban, hanem
mind az öt világrészben beszélnek róluk: milliók kerekednek fel és
zarándokolnak el Lourdesba köszönteni a Szent Szüzet és magasz
talni Istent, aki "ilyen hatalmat adott embernek". Beszélnek róluk,
foglalkoznak velük nemcsak hívők, hanem hitetlenek is.

Eszünkbe jut az Apostolok Cselekedeteinek V. fejezetében le
írt esemény. Az apostolok a jeruzsálemi főtanács előtt állanak. Bű
nük: a főtanács szígorú tilalma ellenére hirdetik Krísztust, a fel
támadottat és tanítását. Ki akarják őket végezni. Gamaliel, a tisz
teletben álló törvénytudó feláll és azt mondja: "Izraelita férfiak!
Fontoljátok meg, mit akartok tenni ezekkel az emberekkel! Nemré
gen fellépett Teodás, aki nagyra tartotta magát. Számszerint mint
egy 400 férfi csatlakozott hozzá, de őt magát megölték, azokat pe
dig, akik hittek benne, azétverték és megsemmisítették. Utána meg
a Galileai Judás lépett fel a népszámlálás idején és maga köré csá-,
bította a népet. Elpusztult azonban ő is, minden követője szétszó
ródott. Ezért én most is azt mondom nektek: ne zaklassátok ezeket
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az embereket, hanem engedjétek őket szabadon. 'Ha ugyanis ez a
törekvés, vagy ez a mozgalom emberektől származik, felbomlik, de
ha az Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, különben úgy
tünnék fel, mintha az Isten ellen tusakodnátok." Az elmúlt ötször
húsz esztendő megmutatta, hogy az, ami Lourdesban száz esztendő

vel ezelőtt történt, nem emberi kitalálás, vagy éppenséggel csalás,
hanem a természetfölötti világ jelentkezése a földön, az isteni jó
ság és irgalom lehajolása hozzánk.

Lourdesnak nincsenek titkai. 1949 október 15-ig 25.000, 1950
ben újabb 1200 orvos fordult meg Lourdesban és győződött meg
arról, hogy történnek ott olyan dolgok, amelyeket az orvosi tu
domány megmagyarázni nem tud. És ezek az orvosok nem voltak
mind katolikusok. Voltak köztük protestánsok és skizmatikusok, zsi
dók, mohamedánusok, buddhisták, konfuctánusok, szabadkőműve

sek, ateisták, stb. És jártak ott az elmúlt száz év folyamán olyanok
is, akik egyenesen azzal a szándékkal mentek oda, hogy Ieleplezik" a
csalásokat. Ismeretes Zola Emil esete. 1892 augusztusában jelent meg
Lourdesban, hogy "lásson, megfigyeléseket tegyen, aztán hírt adjon
mindenről, ami érdekes és egyedülálló dolgot Lourdes nyujt". 20.000
zarándokot és 1000 beteget talált ott. Közéjük vegyült, órákon át
beszélgetett velük. Elment a lourdesi grottába is, a vízmedencékbe,
a templomba, sőt az orvosi bizottság helyiségébe is. Faggatta a be
tegápolókat, a zarándokcsoportok vezetőit, a grotta őreit. Bejutott
az orvosi bizottság elnökéhez, dr. Boissarie-hoz is. Ez bemutatott
neki több beteget is, köztük Lemarchand Máriát, akinek arcán a
lupus már alapos munkát végzett. Szája teljesen deformálódott, bal
oldalán nyílt seb, amelyből vér és genny folyt, orrporcai szétroncsol
va. "De hisz ez borzasztó" - kiáltott fel Zola undorral. Lemarchand
asszony megfürdött a medencében. Alig érintette a vizet, felkiáltott:
"Meggyógyultam." Az orvosok csak a rákbetegség hirtelen gyógyu
lását konstatálhatták. Zola látta a csodát, látta Lebranchu Mária
csodás gyógyulását is a tüdővész utolsó stádiumából és látta az isteni
irgalom más csodáit is. Látta őket, megfigyelt és feljegyzett mindent,
résztvett a körmeneteken, a gyógyultak hálaadó ájtatosságaín, és
húsz hónappal később szuggesztióról és illuzióról beszélt; s mikor az
orvosi bizottság elnöke, dr. Boissarie ezt szemére vetette, csak annyit
tudott mondaní: "Nem hiszek csodákban. Ha az összes betegeket
egy pillanat alatt meggyógyulva látnám, akkor Se hinnék."

A lourdesi események foglalkoztatták a hivatalos egyházat is.
Az egyház mindig óvatos az ilyen jelenségekkel kapcsolatban

és egyáltalán nem kap rajtuk. Nincs szüksége rájuk sem hitelvei,
sem a katolikus élet, de még a Mária-tisztelet szempontjából sem.
A Mária-tisztelet alapja Mária istenanyai méltósága. Elindult pedig
az angyali üdvözlettel abból a názáreti házból, amelyben az Ige testté
lett. Szeplőtelen fogantatását is évszázadokon át ünnepelte litur
giájában, sőt hittételként ünnepélyesen kihirdette négy évvel azelőtt;

hogy a Szent Szűz Lourdesban kijelentette: "Én vagyok a Szeplőtelen

Fogantatás." A csodás jelenségek nem mondanak semmi újat, bár
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.egyébként tagadhatatlan, hogy nagyon is hozzájárulnak a hitélet
elmélyítéséhez.

A tarbes-í püspök négy éven át tartó szigorú vizsgálatot folyta
tott le, amíg megállapította a lourdesi események természetfölötti
jel1egét és hivatalosan is megengedte az események színhelyén a
Szent Szűz nyilvános tiszteletét.

Minden akadékoskodástól és egyházi vizsgálattól függetlenül fel
figyelt a lourdesi eseményekre a nép is. Ez a nép nem látta a
Szent Szűzet, de látta Bernadette átszellemült arcát: áhítattal hall
gatta a Szent Szűz Bernadette által közvetített üzeneteit. látta felbu
gyogní a forrást, látta a csodálatos gyógyulásokat, és napról napra
nagyobb számban kereste fel az események színhelyét. Nem töpren
gett azon, történhetnek-e csodák, hanem egyszerűen tudomásul vet
te, hogy az Isten, aki a világmindenséget megteremtette, és a ter
mészeti törvényeket megalkotta, ezeknek a törvényeknek a műkődé

sét bármely pillanatban felfüggesztheti, hatásukat megváltoztathat
ja, ha szerit fölségének ugy tetszik, és meg is teszi ezt néha irga
lomból földi gyermekei sok nyomorúságának enyhítésére. A hívő

nép hálával fogadta az isteni irgalom lourdesi megnyilatkozásait: a
lourdesi zarándokok száma évről-évre nőtt. 1948-ban 2,200 ezer za
rándok fordult meg Lourdesban, 15.800 beteggel, 1949-ben több,
mint 3 millió 20.000 beteggel, a mostani jubileumi évben is több mil
lió embert várnak..

A mult század ateistái azt mondták: a hit műveli az ilyen gyó
gyulásokat. Lourdes mindjárt az első napokban rájuk cáfolt a kis
Bouhohorts Lajos Jusztin esetével. A fiúcska 18 hónapos volt. Szü
letése óta bénán, mozdulatlanul feküdt bölcsőjében csontlágyulás
ban. Ehhez jött aztán valami lázas sorvadás: a gyermek halálra vált.
Az apa azt mondta az anyának, aki a gyermeket ápolgatta: "Hagyd
békében, hiszen láthatod, hogy már majdnem halott." Aztán elment
az egyik jólelkű szomszédasszonyhoz és megkérte, segítsen a kicsi
felravatalozásánál, a temetésre való előkészületnél. Az anya nem
akart lemondani a gyermekről. Felkapta, kötényébe takarta és el
szaladt vele a lourdesi barlanghoz. Mintegy negyven ember volt a
grotta körül. Ott imádkozott a kis Bernadett és ott volt dr. Dozous,
a lourdesi községi orvos, egy szabadelvű és hitetlen, de az igazsá
-got becsületesen kereső ember, aki csak az imént ocsudott fel egyik
paciensének hirtelen gyógyulásából, illetve az ebből származó meg
-döbbenésből. Ű jegyezte fel ezt az esetet is. Az anya bemártotta
szájáig a kis Lajos Jusztint .abba a másfél méter hosszú és 50 cm
széles vízmedencébe, amelyet a pic du jeri kőfejtők vájtak ki a szík
lából a forrás vizének felfogására, és 15 percig tartotta a majdnem
jéghideg vízben. Mikor kivette, kék és merev volt a fiúcska teste.
Megint begöngyölte kötényébe és rohant vele haza. Mikor az apa
meglátta a hideg víztől megkékült. megmerevedett gyermeket, bosz
.szúsan rászólt feleségére: "Nos, meg vagy elégedve? Megölted végre
a gyermeket?" Az anya imádkozva térdelt a bölcső mellett. Pár
perc mulva felkiált: "Nézd, lélegzik." A gyermek lélegzett, aztán
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elaludt, végigaludta az éjszakát. Reggel az anya megszoptatta, visz
szafektette a bölcsőbe és átment a szomszéd szebába. Egyszerre csak
gyermeklábak tipegését hallja a háta mögött, Megfordult és ott
látja a kis fiút gyógyultan: a saját lábán járt az, aki 18 hónapos
életében soha egy lépést sem tett, aki bölcsőjében még ülni sem
tudott. A hit művelte a csodát? Egy 18 hónapos gyermek hite?
Vagy szuggesztió, autoszuggesztió? Ez a. gyógyulásnál is nagyobb
csoda lett volna.

A mai ateisták objektív véleményét Aragon francia kommunista
hetilapja így fejezte ki: ;,Ami ma még megmagyarázhatatlan, azt
a tudomány talán meg fogja majd egy napon magyarázni ... Marad
junk tehát ebben: száz vagy ezer esztendő mulva újra meg kell vizs
gálni a dolgot."

Lehet, hogy száz, vagy ezer esztendő mulva, vagy akár egy év
mulva az orvosi tudomány egy ma még gyógyíthatatlan betegséget
meg tud gyógyítani, de ez nem változtat a ma hirtelen bekövetkezett
gyógyulás csodáján. Péter anyósa lázban feküdt. Jézus megérintette.
mire a láz azonnal elhagyta: felkelt és szolgált neki. Nem volt halá
los beteg, sőt súlyos sem. Meggyógyulhatott volna,. priznictől, vagy
valamilyen lázcsillapító szertől, sőt egy-két nap alatt egyszerű ágy
banmaradástól. A csoda éppen abban állott, hogy minden természe
tes eszköz nélkül és függetlenül minden időtől, Jézus egyszerű érin
tésétől egy pillanat alatt elhagyta a láz. A kafarnaumi százados
szolgája sem volt halálos beteg. Tehetetlenül feküdt otthon és "ször
nyen kínlódott". Valószínűlegrajta is tudott volna segíteni az orvosi
tudomány hosszabb-rövidebb kezeléssel. Jézus nem adott vagy aján
lott orvosságot, el sem ment a beteghez, csak annyit mondott a szá
zadosnak: "Menj, legyen úgy, amint hitted" - és a szolga még ab
ban az órában meggyógyult. Ki tagadná, hogy ez csoda volt? Lour
desben is történnek ilyen csodák ma is, és ha Isten akarja, fognak
történni 100 év mulva is. Ezeket az orvosi ellenőrző bizottság nem
minősíti csodálatos gyógyulásoknak, mégis csodák. És meggyógyul
nak ott betegek, akiket az orvosi tudomány ma nem, de idővel:

orvossággal vagy operációval meg fog tudni gyógyítani. Az orvosi
ellenőrző bizottság ma azt mondja: Ezek a gyógyulások sem termé
szetes, sem tudományos alapon nem magyarázhatók meg. 100 év
mulva esetleg azt mondja: Ezeket a bajokat az orvosi tudomány
ugyan meg tudja gyógyítani, d e n e m í g y: kezelés, orvosság és
operáció nélkül, hirtelen, a lourdesi vízben való néhány másodperces
fürdés által.

Lourdes és a lourdesi csodák lehetnek probléma a hitetlen, vagy
hinni nem akaró világ számára, de nem probléma a hívők számára.
"Istennél semmi sem lehetetlen" - mondotta az angyal a názáreti
Szűznek. Lourdes az isteni mindenhatóság szemmel látható és kéz
zel fogható jelentkezése a földön. Ezért is hálával emlékezünk meg
a lourdesi jelenések száz éves évfordulójáról és Szentséges Atyánk
óhaja szerint "a bűnbánat és a szeretet megnyilvánulásával válaszo
lunk Máriának száz év előtti felhívására".
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Sík Sándor

A HETEDIK NAP DALLAMA

I. AZ üVEGTENGJj:R
Mint egy üvegtenger, krtstáíyhoz hasonló.

Titkos Jelenések Könyve. 4, 6.

Elérkeztél a minden testnek 'Útján
Az Elkerülhetetlen Part fokára.
Előtted, mozdulatlan, mint a jég,
Borong a Legcsendesebb Öceán.
Feletted is, dermedten, mint a jég,
Egy néma Öceán.
Az általtetsző kettős végtelenség
Közepén, embertelen egymagadban
All.sz és kiáZtanál.
De van-e fül e mérhetetlen ürben,
Hangodra hangzó,emberszóra halló?

Kiálts a szélhez, mondd, hogy üljön el,
Kérd a villámot, sújtson másfelé,
A h'Únyó napot, hogy ne hagyjon árván;
Könyörgésedre hallgatnak-e vajjon?
A tűz elé hiába térdepelsz.
Ha ésszel, kézzel torkon nem fogod,
agy elemészt, hogy egy csipet korom
Marad belőled s együgyű imádból.

Nincsen-e semmi, csak a sziirke jég?
Magányos hang az ember,
S rokontalan, csak a könyörtelen
Szél zörmöl rá beteg visszhangokat ?
Magányos hang az ember: mondatik
Bs nincsen aki hallja;
Páratlan rim: a zengő ráütést'
Szólítja zengve és elhal magában.
Kiáltozol, hisz amióta eszmélsz,
Egyebet sem tudsz, mint kiáltani.
Kiáltás, égresiró csepp sikoly
Jelentette a Minden közönyének,
Hogy megszüZettél; egy hörgő sikoltás
Jelenti majd a siketnéma pornak,
Hogy közönyös méhébe visszatérsz;
S a kettő közt: minden kis pillanat,
Minden lehellet: egy-egy elhaló
Esengő sóhaj vagy szomj'Ú kiáltás
Valakihez, - szilaj dörömbözés,
Vagy hizelgő, szelíd esenkedés
Egy zárt ajtón, s a házban senki sincs.

Ö jaj, dehogy nincs! Zárt ajtók mögött,
Világok mögött, ezredek mögött
Virraszt egy alaktalan óriás,
Egy siketnéma és vak óriás,
Egy vigasztalan óriás: a Törvény.
Nem látom őt: nincs emberarculatjlJ"
Es teste sincsen: nem tapinthatom,
De hallom óriási lépteit
Meg-megdÖTrenni s végigorgonálni
A láthatatlan kupolák alatt.
Egy dörrenés: szökell. a szolga nap,
Más dörrenés: a nap pihenni száll.
Egy rez~enés: ím, felgur'Úl a hold
Es labda kedvvel gömbölyödni kezd;
Más rezzenés: és meghorpan a labda
Es elemészti vézna tetemét.
Egy mOZdUlás, és serken a dagály,
Az Öceán hetesfogatja bőg;
Más mozdulás, és visszahull a hullám
S alázatos-gügyögve megvonul.
Egy dobbanás, és emberszív alatt
Emberszív mozdul emberszenvedésre;
Más dobbanás: az ember odafekszik
Az anyaföld bizalmas kebelére:
Virágnak trágya, féregnek falat, '
Szellőnek játék, unokának emlék,
Történelemnek halvány hagyomány.

Valahol, valahog1lan, valaki
Veri a taktust.

Tudja-e, mit ver ? Hall.ja-e amit ver?
Vagy vakon jár és siketen a Pálca ?
Csak mozdulat van, nincsen mozgató r
Siketség, vakság! Bárgyú kis szavak!
Ki látott többet, ki hallott nagyobbat
Vak Miltonnál és siket Beethovennél !
A Pálca jár. El tudsz gondolni pálcát,
Amely nem kéztől járja ritmusát?
A pálca táncol, mert táncol a kéz,
Es táncol a kéz, mert dalol a szív.
A Végtelenség táncol,
Mert valahol valaki énekel.
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Te dermedt szív, én szívem, h4llod-e:
Zeng, zeng az Vvegtenger is.
Nem szürke, nem halott,

nem is tenger talán:
Egy 6riási kristály-orgona!
Egy-egy billentyű mínden csillanó
Kristályszeme, s a billentyűk alá s fel
A Taktus táncát lejtik láthatatlan.

Verem a taktust, kezemmel, szívemmel.
Verem a taktust: kezemmel, szívemmel,
Minden eremmel: testemben tapintom
A ritmust és a dallamot: a Mestert.

Ú drága Ritmus, '
En lélegzetem, mindenem, de j6,

Hegy te lettél a törvény, hogya Mester
Benned lélegzik és benned 'ÜZen!
Bár térdepelve illeti csak ujjam
Rejtelmes ráncú köntösöd szegélyét,
Téged ismerlek, jobban enmagamnál;
A Mindenságból te pihegsz felém,
A Mindenségben hát otthon vagyok.
A Mester benned lélegzik körültem:
A Mesterhez hát - halljad, én szivem"
Ha nem is érted! - hasonló vagyok!
Aki ritmusra szóZ, az énekel
S aki énekel, nem lehet ne halljon.
Ebredj, én lelkem!
Ebredj, citera, hárfa!
Dalommal a hajnalt pirkadni keltem,
Dalommal a Mestert dalolni keltem:

II. AZ ~GO ROZSA

Látá, hogy csipkebokor lángol, de nem ég et,

Mózes IT. könyve 3, 2.

Hallom a ,Hangot, - nem csak
képzelem?

Hisz olyan messze, messze, messze
van!

Hallja a hangom, - nem csak úgy
szeretném?

Hisz olyan messze, messze, messze
van!

En közelről akarom hallani,
Arcába nézni, megtapintani.
Az Értelmet érteni akarom,
Vagy érteni azt, hogy nem érthetem,
Es érteni, hogy Ú is, engem, ért,
Es érezni. hogy érzem.

Meredek jég a sikos Végtelenség:
Nekigyürkőzik a mászásnak elmém
De mindig újra vissza-vissza csusszan
Hiába küldöm fölfelé szemem,
A jégre jég, az űrre jlr tolul:
Hol lel egy pontot megvethetni lábát
Embergondolat és emberkiáltás ?

'Tán ha lefelé próbálnám a kúszás t,
Az egyre kisebb kicsiket fiadzó
Atomvilág félelmes kozmoszába ?
De hogy reméljek emberhangra hangot
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A hangtalan lét éjjelében ott is !
Hogyan reméljek dermedő szememnek:
Testvérfényt ott is a szemem elől

Menekülő világból! Hamar elfogy
A sápatag derengés szürkesége,
Amely innen felülről elkisért,
S a gondolat, amellyel teleszívtam
Mellem az útra, be hamar kialszik!
Ki a képzelet, a délceg merés is !
Vissza, vissza a nekemval6 földre,
A se-nem-kicsi, se-nem-nagy világba,
Ember-ritmusba, ember-méretekbe!

Es mégis, mégis: erősebb tenálad
A tölthetetlen kényszer, hogy kiálts,
Kiálts fölfelé, kiálts lefelé:
Keresned kell, hívnod, kiáltanod
Az értelmes, érzelmes Végtelent.

•
Előttem-e? alattam-e? föZöttem-e?
Valami hömpölyög.
Tenger, de nem víz, óceán, de tűz,

Föld is, de nem föld, - hullám, lobogó
Gömbök és csóvák, bombák és

rakéták,
Spirálködök, protuberanciák,
Naprendszerek, galaktikák, -



1:nbennem-e? kivűlem-e? 
Hömpölyög a Valami, ami van:
De hol tudom rátenni II kezem l
De hol merűlhet a szemem belé l
Honnan vegyem az igazi nevet?
Nevet, mely az emberin túlmutat,
Nevet, nevet, ami nem én vagyok l

..
Egy újszülött tűzlabda száll az űrben,

Tűzlevegőt sziv, tűz-tejet iszik,
Míg körülötte tenger tűz-egek

Gomolyognak és csecsemő világok
És most-elválasztott naprendszerek
Keringenek és mint búg6csigákat,
Pajkosan pergetik maguk kör~l

A csillagok parányi tűzcsíráit.'"
És minden csillag új tűz6ceánnal
Lesz terhes újra, és ezerszer újra,
Mígnem egyszer a milliomodik
Tűzóceán egy hamvadó zugában
Megcsillan és vigan himbálni kezd
Egy tűzparány, egy ici-pici gömb,
Egy játék-labda, melynek engedelmes
És alázatos szolgálóleánya
A Föld, az én anyám.

Hol vagyok én l
És hol van tőlem kezdet és valóság l
Hol van az a Valami, ami van!
Hogy jutna hozzá hangom cirpelése l
Hogyan törődnék porszem életemmel l
Egy hangyaláb a Libanonra dobban,
Egy lepke rálehel az Óceánra:
Világok harsogÓJsa mind a kettő

Az én szavam neszéhez, míg eléri
A mindenségen át a Kezdetet!

..

Megállj, bolond paripa, képzelet l
Hová csatangolsz ? Gyeplőt a

szilajnak l
Ha ballon elméd kötelét eloldod,
A semmi kékben nincs előtte gát,
Repülhet és csaponghat kedveként,
És teremthet, ha jól esik, magának
Világokat és mindenségeket:
Te állj és vesd meg élő lábaid
Két talpas, körmös oszlopát a földön,
Űsztöneid szív6s gyökérzetével
A föld szivéig indázd el magad,
Hadd zsongja által földszakadta tested

A foghat6, az éltető valóság:
A föld dobogta, ég lobogta RitmU8.
A Ritmus, ó a Ritmus nem szeszél'll,
Nem képzelet, nem csill6 buborék,
Nem tüzijáték:·a Ritmus a Rend,
Az Eszme és az Ének: a teremtés.

Ugyan gondold el magadnak az Istent,
Amint kimondta a végső Legyent
S fáradt ujjakkal megpörgette már
A Gömbök Gömbjét első indulásra,
Aztán elmondja: "Jól van, úgy

legyen l"
És elterűl a kék világmező
Csillagvirágos dagadó gyepén,
Szeméig húzza felhőpaplanát,

És nem törődik többé semmivel,
Aluszik, aluszik álmatlanul.

Nem mester az, aki árván hagyni képes
A Művet, művét, szíve magzatát l
Emlőt akar és ringatás t a mű

És bölcsődalt és anyai mosolyt
És nem anya, ki elaludni képes,
Amíg pulyája emlőt nem kapott.
All a szobrász és elkészült a mű,
De életnél-halálnál izgatóbb
A mesternek: márvány idomain
A fénynek-árnynak tánca hogy libeg r
A legjobb karnagy pálcájára bízza ,<

Művét a fáradt muzsikus,
De álmából is iszonyattal költi
A gondolat, hogy tán egy eldugott
Helyen, ahol más meg sem hallaná,
Egy másodperccel el találja vétni
Csilingelését a triangulum.
Tégedet is, énekesek utólját
Nem költ-e olykor, mint villámcsapás,
Almodból egy-egy régi verssorod l

Nem, nem, a művész hűséges magához,
És életnél, halálnál több a mű:

Szeretet szülte, szeretetre szülte,
Művész is, műis: szinig szeretet.
Szeretet: él és árad és teremt,
Szeretet: ég és gondol és ölel
Ss Krisztust küld és tüzes nyelveket
És kenyeret és bort és Máriát.

örülj én lelkem, boldog énekes,
Ss énekelj, mert nemcsak énekes vaav.
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De ének is, és aki énekel,
Szeretetből énekel tégedet,
S aki ezeret, annak mi gondja más,
Mint hogy szeressen és hogy őt

szeresse,
Akit szeret!

Örülj és énekelj,

:En boldog lelkem: érted ég az :Elő
Szerelem lángja, több a tűz Valónál,
:Es tengere bb a kristály Gondolatnál.
Minden halandó, csak a Tiszta Láng,
A Dallam lángja, a Szerelem lángja,
A mindörökkön égő s el nem égő

R6uának lángja nem ismer halált.

III. VIRAGZÓ SZÖLÖK ILLATA

A tél elmúlt, az eső elvonult, földünkön előbújnak

a víragok v., s a virágzó szőlő Illatot áraszt.

Énekek éneke 2, 11-13.

Fülemről immár lepattant a zár,
Mint szememről a hályog és agyamról
A végesség bilincse. Szabadon
Uszom a zengő dallam-óceánban,
Amelynek nem volt és nem lesz határa,
Eleje nincsen, vége nincsen: él.
:Es minden hang a Te pálcád ütése:
Testekben, színekben és vonalakban
Remeg és kúszik, tündököl és táncol
Ölelkezik és mosolyog, a Dallam,
Szerelmed daUama.

Köszöntöm a közös háztií.z Napot:
Tudom, hogy mínden kis

sugárszilánkját
Ennekem gyújtottad fel egymagamnak,
S hajnaltól estig minden pillanatban
Új üzenetet integet felém
Kettőnknek közös szép titka felől.

Jó meleq titok, beleburkolózom,
Mint egy j6 bunda bolyhos melegébe,
Es dudolászv,(]) járok a december
Haván-sarán és jéglehelletű

Rossz-emberek s didergő kicsinyek közt
:Es odatárom nekik a felét.

Az Esthajnali Csillagot köszöntöm,
Rajtam virrasztó szemed hüvösét.
Pirosítani hajtom oda képem
A táncrahívó szeleburdi szélnek;
A nagy hegyeket nézem áhítattal
Es geríncük élő hullámain
Rajtuk látom még éppen hogy kihülten
Mintáz6 meleg ujjaid nyomát.
A nyár felhőin rózsaszín palástban
Libegsz tova, hópelyhekben csilingelsz
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Es a kérődző, bús tehén kolompján.
Fűszál hegyén cseppé szürönközöl,
Fenyősudárban ég felé mutatsz,
S égből a földre sóvárogsz alá
Susogló eső fátyolszálain.
Illatnak ülsz a gyöngyvirágkehelybe,
Meleg életnek sá.rga rozs kalászba;
Harangvirágnak lila, csókot adsz,
Kisgyermekek ajkára rózsapírt,
Kukoricának kisleány-hajat,
Költő szivébe gyerekgügvögést,
Jóságod édessége csordogál
Mézben, gyantában, édes anyatejben;
Teremtésed játéka mosolyog
Űnönmagán, mikor a kisgyerek
A jó homokba házakat emel.
Pajzán mosollyal vezeted a felnőtt

Nagyemberkék szalagfutó kezét,
Alvajáró költőket, 'piktorok
Esetlen ecsetét és filozófok
Es csepürágók kötéltáncait,
Es úgy lesed, kiváncsi szeretettel:
Mit is lehetne tenni még,
Hogy még tarkább, zengőbb legyen
A létezőség.

Nyári éjszakákon,
A zengő csendben ablakom alatt
Hallom suhanni lépteid neszét.
Figyellek árva tücsökcirpelésben,
Holdat vonít6 nagy komondorok
Borzongásában és a méla békák
Allhatatos szerzetesk6rusában.
:Es hallok olykor hajmeredve mást:
Halálos hangok lélekzetfagyasztó
Zuhatarát, anyasírást, gyereksikolyt,
Egymás torkát szorító emberek
Vad károgását, őrült háborúkat,



Földrengést, vulkánt, tengeráradást,
Atlantisz elrekedt haragjait
Hallom hallgatni s hallom a Feszitsd

meg!
Rég eltajtékzott itéletszavát, 
Szivemben mégis, minden nemeken túl
Pirosan árad az Örök Igen,
És jár a Pálca és lobog a Dallam
És ég a Rózsa.

De minden jajoknál
Félelmesebb, hogy közelebb vagy

hozzám.
Mint énmagamhoz énmagam vagyok.
Kinyujtom a sötétben a kezem:
S érzem, hogy kezed tapogat körül.
Lépek: és érzem, hogy mozdulsz felém.
Nézek kifelé: s néző két szememmel,
Te nézel, ó kettős világtükör,
Melyben belsővé finomul a külső,

És ami belső, külsővé nehézül.
Lélegzetem a te lélegzeted,
Agyamban villódzol, véremben áradsz,
Szivemben sírsz, dobogsz és dübörögsz,
Ha hánykolódik bennem szenvedély.
A Mindenségnek ·Mozgatója bennem!
Igét ha mondok: a Törvény beszél.
Gondoljak rosszat: a Törvényt töröm,
S megrezzen a Mindenség tengelye.
A Boltozat gyámköve lett a vállam,
Markomban fordul az Örök Kerék,
Mert szivemben a Centrum és a Sziv.

Néha meg olyan puhán és pihegve
Húzódol mega szívem fene kén,

Mint eUII héjá:b6l éppenhoUII kibújt
Csodálkoz6 fecskefióka.
Hangod nesze ilyenkor annyi csak, mint
Bölcsőben szundikáló csecsemő

Lehellete, mikor keresztelő után
Legelőször álmodik angyalokkal.
lttlétedről csak annyi hoz jelentést,
Mint a virágzó szőÍók illata.
Megérzik az ismerős illatot
Nyirkos pincék mélyén a vén borok,
S pókháló lepte hordaik szivében
Boldog keretuiés forradalma pezsdül.
Érezlek én is: boldog ámulat
Nyilallik át pókhálós lelkemen,
És mozdulok és pezsdülök és [orrok,
Attu: rajtam a forró fiatalság:
Legelső lépés, első gügyögés,
Első imádság, első költemény,
Az első Legyen visszhangzik belőlem,

Az első Nap, avilágfakadás.
Hol van most tőlem szenvedés, halál!
Mit nekem most esendő birodalinak,
Elomló Alpok, fúló kontinensek, .
Szétporladó naprendszerek ! -:
Minden Te vagy, és benned minden él.
A csöpp halál: a halhatatlan élet
Szemrebbenése, a Nagy Életé,
Ami te vagy, mert egyedül te vagy,
És ajkadon a szűnhetetlen ének,
Mely önmagadról és önmagadért
És önmagadnak, időtlen időktől

És időtlen időkig orgonálja,
Hogy Szent szent szent! és amen! és

hozsánna !

IV. TARKA SZ:ÉP CSALAn

Ime, míly édes és gyönyörűséges együtt

lakozniok atyafi testvéreknek.

132. zsoltár, 1.

k lelkem, aki hamg vagy s
visszazenged

A mindenségnek -minden hangjait,
Milyen bizalmas, otthonos világ
Orchestrumából leng elő szavad!
Amerre fordulsz, minden hangra hang,
Meghitt, meleg, testvéri hang felel,
És mindnek egy a lelke; mind Belőle
Benne és Érte és Hozzá vagyunk.

Atyámfiai, kik szerettek engem,
És akiket szeretni úgy akarlak,
Ahogyan enmagamat szeretem, 
Atyámfiai, kik gyűlöltök engem,
És akiket szeretni úgy akarlak,
Ahogyan enmagamat szeretem,
Atyámfiai minden messzeségben:
A szomszéd házban, szomszéd

tartományban
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Más világr~szben, más csillagvilágban,
Ismerősök és ismeretlenek, .
RégvoZtak és ezután sZ'Ületendók:
Kis munkatermünk tulsó szegZetébőZ,

Osszörnyek leste barlangok zugábóZ,
Évezredek és eón-miUiárdok
Fagyán keresztüZ is, rám nézzetek:
És lássatok egy leheZetnyi fényt,
Egy szikra-pcmtot,
Egy szemei, meZyben tükröződni

tudtok,
Egy hangot, ameZy aZig hallhatóan
De mégis oeletek: és értetek
ÉZ és remeg, zeng és imádkozik.
Testvérek vagyunk! - mHyes édes
És meZegítő szó ez! Mind a földön, 
Földön és égen, - égen és.az ürben, 
Ahányan vagyunk: testvérek vagyunk.

Most értem én a bozontos barátot,
Gyerekkorom jóságos puZiját:
Hogy leste, mHyen áZZhatatosan
Akaratom! Egy féZ szemviHanásra
KeZt és induZt és szoZgáZt és lohoZt.
S ha kimerüZten visszakullogott,
S megsímogattam eZkínzott fejét,
Úgy nézett rám, minthogyha mondaná:
"Köszönöm, és qol.dog vagyok."
Mit látott bennem ez a lelkes állat
S mit szeretett, ha nem az Istent,
Akitől küZdetett, hogy legyen élő,

És Zegyen kutya és jó és enyém!

Köszönöm, közös Atya, köszönöm,
Hogy adtáZ őrzőt és adtáZ barátot,
Okos kutyát, és jámbor tehenet,
MérföZdZépő lovat és játékos cicát,
Csorgó m~roecskét és harsány vadat,
Mezőmre tücsköt, ereszembe [ecskét,

, Pillangót a szememnek, éjszakámba
FülemüZét, harsány kakast a hajnaZ
FuZlajtárjáuZ, és mindent.

Atyám,
Hogy értem ezt a tarka, szép családot,
És hogy ezeretem-t Immár soha többé
Egy sem lehet számomra idegen!
Értem a férget ,is, a tekerődző

Kövér giZisztát, és a láb alatt
Halódó hernyót, a dülledt szemű

Varangyot és a mérqes darazsat.
Viaskodván erőmfelettiekkel:

Verekedvén a bűnne Z, butasággal,
És ennen17Wgam nyOTlU>TÍL-fe!.ével,
De sokszor voZtam hozzájuk hasonló!
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Köszöntelek, bizsergő hangyafaj I
Testvér vagyunk: a vágyam egy veled,
SzoZgáZni és sürögni a közért,
S vlÍZlaZni terhet, szürke kis magamnál.
Tízszer nagyobbat. Ti vagytok a

jobbak,
Az igazabbak, ele ikrek vagyunk!
TestvérszóvaZ köszöntlek téged is
Nílus idomtalanja, víziló,
És titeket is, röf6gő kocák,
Sár hempergői: ó a sár, a lomha
PocsoZyavíz, aZélekaltató,
Volt pillanat már, hogy szép voZt

nekem!
Én értelek és szánlak és ezerettek.

Madarak, ragadozók, fönnkerengők,

Mikor visztek el magatokkal egyszer?
Fülemülék, pacsirták, cinegék,
Rigó testvérek, ó tanítsatok
A közös anyanyelvre: énekelni
Szívból-szakadtan, szivünk-szakadásig!
Oroszlánok, tigrisek, farkasok,
Ne kisértsetek: vért szagoZtam én is
Veletek olykor, és a bömbölés,
A szenvedély sivár és elemésztő

Bestia-üvöltése, jaj nagyon
Rokon nekem, az Isten megbocsásson !

MindnyáJatokkal egytestvér vagyok,
Mint egy a szép szelid háznéppel is,
Kiket az Isten élő kötelekkel
A föld meleg mellére kötözött:
Fák és virágok, füvek és bogáncsok !
Derekamban érzem a karcsu nyárfák
Sudár szokését, ájtatos fenyők

Imája bennem; mint a tölgyfalomb,
Sóhajtok néha; lelkem szirmain
IbolyaiZlat és a széna lelke
Illan meg olykor, és az emberek
Oly óvatosan és szemérmesen
Tapogatóznak éh csáppal felém,
Mint buzgó méhek a ti kelyhetekre,
R~ti virágok, kis nővéreim.

Elheverek az otthonos gyepen,
Egy hűvös kortyot feliszom magamba
Szél öcsém kibontott serlegéből,

És megbillenti békés lelkemet
A meghitt mámor. Már ott ringatózom
Hármas-ütemre a fenyőfaormon,

A patakban locsoqok: a kövekkel,
Fogócskát játszom futri fellegek kel,
Marakodom a szellő-kutyusokkal;



Kaszapengéssel, giliceb,ugással,
Omló kövek1rel, pisztráng-hallgatással,
Síró gyerekkel egy kórusba ringok,
Es zengek, mint a hárfa, mint az erdő,

A távol és a tenger és a mennybolt,
Es mint a minden.

, Mind egyek vagyunk:
A Centrumtól egyforma messze és
Egymáshoz egyformán közel. A Szem
Mindnyájunkon egyformán rajt pihen,
A Szív egyformán mindnyájunk felé
Es mindnyájunkból egyformán piheg.
Azonos-egy a titkos száz elem,
Amelyből testvér testünk összeáll.
Azonosegy a hármas szenvedély,

Mely olajozza kerekeink szijját:
Eszünk, szeretünk, szolgálunk azonkép.
Es egy a titok, a váltság, a cél:
Mint a vizéből kifogott halacska,
Tátogatunk az Anyavíz után,
Ahonnan jöttünk, amelybe sóvárgunk~

Bölcsen az egyik, tudatlan a másik,
De mind sajogva, s énekelve mind.
Elmondhatatlan sóhajtozásokkal
Fohászkodol bennünk magad után
Te, aki én vagy és mi és ti és ők,

Mindenben én és mindenben nem-én~

Akinek emberek és csilzágok
Es minden lelkes és lelketum állat
Egy hangra sírja: Nyugtalan a szívünk,
M~g el nem nyugszik benned, Istenem.
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Radó Poliikárp

UTAZÁS SZOVJET·LITVÁNIÁBAN
Líetuva . .. Kis ország, a Szovjetuníó egyik tag-köztársasága, Vajon

mílyen Iehet - tűnootem -, milkor a gyorsvonat elindult velünk Moszkvá
ból a nagy többségében katoliikus ország felé a Bjelorus~ája pályaudvar
hatalmas csarnokából. Semmilképpen sem gondoltam, hogy ennyi impresz
szíó, ennyi emlék vár reám, mdkor a jellegzetes tájkép elsuhant szemern
előtt. Nyírfák és nyídák karcsú, színte hajladozni látszó édes fehérsége,
fenyőfáikJk;al keverve, ameddig a szem ellát, csendes, színte melankolikus
kép; később majd megtudom: mínél északabbra megyünk, annál jobbam.
szaoorodnek a fenyvesek, míg azután a nyíresek elmaradrnak. Több mint
húsz órás vasutazás, itt nem is olyan túlságosan sok, amíg Bjelorusszia
termékeny sfkságán át haladunk Salivó, Mozsajszk, Gzsatszk, VjáZJmJa,
Dorogobuzs iparvárosokon keresztül. Féltíz van már, este, midőn egy
óriási nagy város fényei tűnnek fel: Szmolenszk, Érdekes volna ezt is
látni, de időnk kimért, célunk kitűzött, rnegyünk továJbb. Nagyon jól le
het a kényelmes, tiszta hálókocsiban aludni; mikor felébredünk, már
Lietuva az eddigihez képest megváltozott képe fogad, Gyönyörű, durián
túllas vidék szelíd lankái mosolyognak felénk, elragadóan szép, arttsz
ti~us, sokszor emeletes jjaházak,gyÜimölcsfátk:, sűrűn lalkott táj.

Vi1ndus: olvasom - latín betűIkJkel írva, majd ugyemazt az ősi litván
nevet ciril betűkkel az állomáson. mtnt az egész országban, kettős nyel
ven - a város nevét. A régi Wilna - oroszul - majd Vilno. - lengye
Iül - 1940 óta dmmár l:itvánul Vibníus. Nagyon sdk az -us, -as, -os vég
ződésű név, hiszen ez a nyelv nem tartozik sem 'a szláv, sem a germán
nyelvcsaládhoz,hianem ősi indoeurópai nyelv,· ameíly valamennyí közt
legközelebb áll a régi árja nyelvekhez, a szanszkrithoz és az óperzsához.
A keletbailtialk, kicsiny, de életerős maradványa ennek az ősi törzsnek,
nagyon tudatában 'Vannak ennek a ténynek. Amiint kíszállunk, alig né
zünk körűl - a megérkező vendéget !könnyű felismernd idegenben tétova
körültekintéséről-, már két jólszabott római reverenda villan elém, a
vilnai püspök udvartpapjaí, Egy pere és 'autóban ülünk, suhanunk Vilnius
utcáírrét. Mímtha otthon lennénk, ez az érzésem; németül és lJartJinul be
szélgetünk, szemlátomást- nagy örömrnel fogadnak minket. JobbI'la-'ba1ra
tekingetek, mindenütt, üzleteken. középületeken. utcatáblá!kon latin be
tűkkel lttvánul az elnevezés, alatta cüil betűkkel oroszul.

Hotel Vilnius - kiszállunk ; úgy látszik, a főváros legelőkelőbb szál
Iója, Barátságosan fogadnak, itt elég nagy feltűnést keltüllllk, nem úgy
mint Moszkvában, ahol számlálhatatlan külföldi jár-kel. Hát tlyen elő

kelően még éíletemlben nem laktam, mint itt fogok lakni, 'az bizonyos.
Nm 13 - régi szerencseszamom - az előszebából persze a fürdőszobába

nyitok a kínálkozó Ikét ajtó közül; a máJsiik hatalmas vörösbársony sza
lonba vezet, kétfelé kilátással la térre az első emeletről. onnan nyílik a
hálószoba. Eddig még sose láttam - itt, Líetuvában kell megismernem
ezt az új szerszámot, Iéi televízíót, hatalmas sodronyagáncsaíról gondolom,
hogy csak az lehet, meg persze a nagy tejÜJveglfől a hasán, kezelni úgysem
tudom; azért persze hallgattuk, illetve néztük; de futJballmecs volt, nem
volt érdekes, csak az, hogy lakószobában, bársonyfotőiben ültem, nem,
mínt rnondják, kőpadon, a stadionban.

FéllJi.zenegy!kor a szálló előtt álltUlll!k 'az utcán, nem volt idő már ki
menni Iéi repülötérre, ahová társainkat vártuk, tizenkettőt, akik I;!:ét órá
val előbb Mosz.kvából indultak a vnukovoí repülőtérről. Nem ba], a vas-
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uton utazó SOkJkal többet lái - gondoltam, konok vasutas Iétemre, mikor
már 'be is gördült a nagy, <teljesen ü~ú autóbusz, amelyen attól kezd
ve napokon át mindenfelé közlekedtünik. S<JiI"I"a szálltak Iti. belőle Hamvas
Endre csanádi püspök, Brezanóczy Pál egri káptJalani heil.ynöIk és többi
paptársam, tolmáccsal, Rumjancev úrral, régi bocátunkdml, a szovjet
Viallásiílgyi Hivatal küldöttével, aki míndent megtett. hogy zavaotalanul,
zökkenésmentesen láthassunk mindent, és nJagy szeretettel vett körül
miniket és igényeimet. Miután ki-ki elfoglalta szobáít, külön ebédlőbe

rnentünk, "reggelire.". Az asztalfőn ült 'a mi püspökünk, mellette a vflnai
apostola radmíndsztrátor; 'a megyespüspök elhalálozása előtt segédpüspök.
finom arcélű, soványvasekétikus ~ultúrMt arc. Jó volt látni két püspö
künket, paptársaimat - ki reverendálban, ki papi-civilben -, míndíg van
étvágyunk, hiába, rengeteget gyaloglunik, templomokban, múzeurnokban,
gyárakban. A reggeli litván vendégszeretetről tamúskoddk, sorra hoznak
újabb tálakat, Egy,ik főszám az "ikTa" (oroszul), magyarul kaviár; vörös
és fekete; "kálbászka" (ismét oroszul), magyarul f'elvágott,alaposán füs
tölve, akárcsak az apró, vékony, de jóízű szardJiniák, vaj, sajt, yoghurt,
lazac, kecsege, sonka, hideg hús, pulyka, meleg tojásételek. sütemények,
narancs és alma. Volt kávé és tea ts, hogy reggelinek lehessen nevezní
ezt az étkezést, 'ahol persze nem volt kötelező mindent végígenni, csupán
megengedett. A vilnai főpásztor felemelkedett és komoly, meghatott han
gon \köszöntött bennünket: soha még ennyi katolikus pap külföldről nem
látogatta meg Lietuvát! A ik:ét magyar főpásztor hasonló harigon felelt
neki, meghatva álltunk fel mi is, hogy a pohárköszöntőket megköszönjük

Szombat ,volt,álpri1is 26-ika. A ,,!reggeli" után mindjárt egy tej-csoko-.
ládé-cukorka, szóval édesipari ikQmbilnát megtekintésére utaztunk autó
buszunkkal. míndnyájan hófehér köpenyekibe és sapkákba öltöztünk, és
a sok épületből álló gyárat végignézve, ígazi édeslipari uzsonnát kaptunk;
utána míndenkd két hatalmas édesipari csokoládé-csomagot cipelt magá
val, a legtöbben hazáég. Utána az egyetemet látogattuk meg; sok épület,
hét fakultás működík benne. A prorektor vezetett minket, megismerhet
tem ikét professzort is, felejthetetlen, hOSS'ZlÚ beszélgetéseik emléket örzöm
a velük való érintkezésből. Az egyik Andrius Bulota, a nemzetközi jog
professzora, s egyúttal a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének vezetője

is,a másiik pedig Juozas (= József) Jurgímís, a litván történelem tanára,
Szégyen, mennyíre műveletlen az ember, jóformán semmitsem tudunk a
lltvánokról, pedig jelentős kapcsolataink vannak. Most sok míndent hall
hattunk,

•••
Litvániaról a törtélnelemben csak 1240 körül kezdünk hallani ; az

utolsó nép, amely a keresztény népek közösségebe lépett. Ebben az idő

ben, 1240 körül, Mindowe nagyherceg jogara alatt egyesítette az addíg
testvérharcban dulakodó, egymást emésztő apró fejedelemségeket, és a
német lovagrenddel való hosszas harcok után önáldóságát megőrizve, ke
reszténnyé lett. }\ herceget 1252--ben IV. Ince pápa engedélyével kil'állyá
koronázták. Ám nagy hiba történt: első püspökké egy német-lovagrend
beli férfit szenteltek. Litvániában sehogysem tudott gyökeret verni, min
denki attól félt, hogy a vallás ürügye alatt rendjét, illetve rendi országát
aikarja rájuk kiterjeszteni. Mindenesetre csak hat évig maradt az ország
baal, azután eltávozott, maga a ikiI1MY is egy évvel erőszakos halála előtt

visszatért a pogányságba. Gedimín nagyherceg (1314-1342) pogány ma
radt ugyan, de tűrte a kereszténység csendes, egyénenként történő ter
jeszkedését. A helyzet 1386"'ban érett meg. A fiatal és tehetséges-pogány
-Jageílo (Jagello) volJt a nagyherceg, 1377 óta lehetősége nyílt a lengyel
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trónra. Hedvig özvegy kil'álY1Ilé uralkodott, Nagy Lajos lcirályualik leánya,
Ikínek: kezével együtt a trónt is elnyel1hette, azzal a feltétellel, hogy or
szágát !kereszténnyé teszi. Jagelló tehát 1386-'ban KraMban megkeresztel
kedett, és II. VladiszJ.áv (Ulászló, László) néven a lengyelek együk legna
gyobb királya lett. Ime, az első magyar-litváln kapcsolat. O alapította a
kJrakói egyetemet is 1400-'ban, 'azóta is Jagello-egyetemnek hívják. Vilnius
ban püspökséget alapított, de a Iítvánnagyhercegséget unokatest'Vélrének,
Vitov1lnaik (Witold) hűbérbe adta, azzal a felrtétellel, hogy halála után a
len'gyel koronám száll. Egyszer s rníndenkorra deszámolt a német lovag
rend karddal "térítő" imperialista országával is. Soha nem tudták a lit
válnokat leígázní, most azért nehezteltek Jagellóra, mert nem volt már
Ülr'Ügy a fegyveres térítésre. Megtámadták tehát Samogítnát, lítvánul Ze
maicíaí-t, az országnak a Keleti-tenger partján húzódó nyugati részét, és
néhány évig bitorolták is. Jagello, azaz II. VlJadisz1Mr lkirály és Vitovt
nagy:herceg közös erővel hosszas háborúban leverték és kiűzték a lova
gokat, s az országrész a thomi béke (1411) után maga is bekapcsolódott
a [ólmenö térítő tevékenységbe. Püspökséget is kapott, ennek utóda most
- részben - Kau11J8S. A két uralkodó V. Márton pápától ezért a rnűkö

désért megkapta az "Apostoli Szeritszék viJkáriusa" cimet. Fia a nagy
Jagellónak - Icinek egyéni neve írnmár családi, Illetve dinasztikus névvé
lett, "Vladisl:av Vamencsík", amínt, a lengyelek nevezilk - a mí
I. Ulászlönk, aki 1444-;ben a tragikus kimenetelű várnai csatában hősi

halált halt. Az ő ükunokája a mi II. Ulászűónk, cseh és magyar király,
és II. Lajos, amoháicsi vész hősi halottja.

Más 'lmpcsolatokat is találunJk még. Hogy egyebet ne említsünk,
Báthory István, lengyel 'kfu-ály, erdélyi fejedelem is nagy jótevője Litvá
níának. 1578-iban ő alapította az említett egyetemet, egyelőre csak két kar
ral, úgy, miLnt hat évtizeddel később Pázmány Péter bíboros-prímás 1635
ben a nagyszombatit. Nagy is Báthory kultusza Líetuvában ! Amiikor más
nap felmentünk az egész várost domináló, közepéri álló hegyre, a felleg
vár jól konzervált romjad közé, Jurginis professzor megmutatta nekiiallk a
szomszéd hegyet: "Azt a hegyet ott Bekés-kalasz-nak nevezik!" Míndjárt
lefordította mosolyogva németre - kítűnően beszél németül - "Bélkés
Berig." Békés GáSpár volt ez, aki Erdéll)'lben !ki akarta túrni Báthoryt a
fejedelmi székből, de még idejében Lengyelországba menekült, Reáipolí
tikus Lévén, látta, hogy Báthory lengyel ltirály akar lenni, és. azzal en
gesztelte meg egykori ellenfelét. hogy előre egyengette, oogyo;n is hatá
sosan, az utját. Báthory nemcsak megbocsátott neki - ő is reá1politiJkus
volt -, hanem litván vajdává tette; Békés haláláig híven szolgálta, A lit
vánoknál nagyon jó ernléket hagyott ma!1J8. után, a hegyet, amelyen lakott,
máig is róla nevezik. Vilniusban V'aI1 eltemetve ts, - Más, kultúrjeHegű

kJapcsolatokis voltaIk iB. litván és magyar nép között. Elég egyet említeni,
amít Jur.ginds professzor mondott neküi!1Jk: századoikon át magyar orvosok
müködtek Lietuvá:bain, 'annyira, hogy a XIX. század elején, amidőn az
-egyeternen az orvosi fakultást megalapították. az orvosokat az egyszerű

nép még míndig "vemgros"..,nak, azaz magyarnak nevezte.

•••
Ilyen hirtelen szerzett tudnJiV1a'1ókIk:a:I súlyosbítva jártJam az egyetem

OSI folyosóit. Szdkás szeriLnt nem érdeikeItek a laboratórtumok; lestem,
míkor jutunk végre a könyvtárba, ott is a régi Ikönyvekihez. Sajnos, az
egyetemen runesenek középkori kódexeik, a szoviet kormáJny által 1941
ben alapított Litván Tudományos A!kadémián VIaIIlI1J3Ik, de bármennyire
szerettem volna eljutni oda, nem volt rá módom. Az égy'iik tárlóban így
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is egy nyilván XIV. század végéről'való hJa!Ila.1m8S pe1Igll:ITI.en"'kézirat tö
redékét találltaan meg. Kérésemre rögtön kinyi't011ták a tárlót, kJivehettem
és ta:nuJrmálllyo:z.hatJtain a jónéhány fólióból álló, egy kéz által írt töredé
ket. XIV. századvégi római rítusú antifonárium, a tempor:llis ri!s7Jből való
töredllk, így tehát egyelőre semmi sajátosság nem ész1ellhető rajta, Szent
háromság vasamapja és Úrnap litur.giikus részei VIlU1!I1Ja!k rajta, zenei hang
jelzésekkel, nyd,lván egy litván használatoan állott kódex maradványa, ta
láln a legrégibb litván könyv, amely megmaradt, Minden vágyam, bár
még egyszer eljuthatnék oda, hogy ezt a töredéket és az Akadémia kéz
tratalt tanulmányozhassam.

• ••
Szombaton este egy litván népi opera premierjén voltunk az AlLami

Akadémiai Operában. Módom volt megísmemí a 32 éves szerzőt, V. Klovát
is, akínek ez a másodJik darabja, de azt' híszem, nem tévedek, ha azt
mondom, egyszer még világot járo diariab lesz. Az östelevényhez rem visz
sza: az úgy gondolom teljesen ismeretlen litván népi zenekíneshez. Az
opera a pogány litván hagyományból merít, szeoeplője a litván főísten,

PeIlkunas,a tenger istene, egyúttal. aZOnibaJn Q zivatar' és tűz istene' is, egy
személyben Neptum és Vulkán. A darab címe, rnelyet a liJbrettista J. Gus
taitis adott neki, Szívárvány- Vajva, egyúttal annak e nemzeti víseletnez
tartozó s a szívárvány minden színében játszó övnek is a neve, melyet a
nők övnek, a férfiak DyaklkendŐlIlek viselnek; neve egytben a főszereplő

nek, egy litván leánynaik is. A Baltí-tenger partjára vezet az első fel
vonás. Csodás nyári napon reggelit visznek a halászoknak a leányok;
Gyönyörű, litván népi rnotívumokból alkotott kórusok csendülnek fel.
idegenszerű, mégis vérbeli muzsíka; két leálnyt ugratInak évődve, RaBát
és Vajvát, rnert ugyanabba a legénybe szerelmesek, Naglísba, a halász
fiúba. Vajva az övek: leghíresebb szövőmestere. Legszebb övét, amelyben
a természet mínden sZÍJ!1e pompázik, NaglisnJalk szánta. Naglis megjele
ník, mindenikí mUlI1káJba siet, El két fiatal megvalíja érzelmeíe, Vajva át
adja Naglisnak a legszebb övet, Naglis az ősi szokás szerínt átkarolja
vele a leányt, s ezzel eljegyezt magáInJak. Rasa beszél utána Vajvárval, aki.
mit sem sejtve dicsekszik el neki boldogságával. Rasa alig tudja eltít
ko1ni érzelmeit. Mennydörgés és villámlás közepettte megjelenik Perkunas
és ,kijelenti, hogy Vajvát magánJa1k szánta. A mellőzött Rasa azonban meg
aJkarja védeni Naglíst, akit halál fenyeget: míkor az éjszakai tenger mel
lett alszik, ellopja, az övet, mert ené1Jkül nincs a tenger-istennek hatalma
a leány fölött. Perkunas tehát nem találja meg az övet,' ezért békén hagy
ja Naglist. Basát azonJbain meghívja a leendő lakodalomba. Mert az íseen
azért elrabolta Vajvát. A harmadek felvonás csodás díszlete El tengerre
.néken lévő tündérpalotát rnutatia be, sel.lők az udvarhölgyek, ide-oda sik
lrmak, elő akarjálk készíteni a szomorú kényszer-menyasszonyt az eskü
vőre. Tüneményesen finom balett-zene érzékelteti, hogyan akarr'jálk Vajvát
felvidítani, tompa kékes-zöld kavargás mozdulat-művészetebontakozik ki
elöttünk, Minden hiába, Vajva vígasztalhetatlan. Végre síkerül megszök
nie, s a partra jut. Perkunas őrült dühében kijelenti, hogy megöli Vajvát
és Naglíst, Az üldözésükre küldött őrség azonban CSaIk Rasát találja és
lehozza őt a tengerfenékre. Parkunás halállal fenyegeti, ha nem árulja
el a szerelmesek búvóhelyét. Rasa önfeláldozóan inJkáblb a halált választ
ja; legyen boldog Naglis azzal, akit szeret, Perkunas csakugyar» megöli,
és siet la szárazföldre a jegyresek üldözésére. A vész azonban ezzel az ön
feláldozással megtört. Perkumas hiába találja meg a tengerparton a je
gyeseket, Nagl'ís feléje lobogtatja la szívárvány-övet, és azon nem tudnek
áthatclní Penkunas villámai: Vajva az övbe ugyall1is beleszőtte szíve sze-
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relmét, Perkunas - hatalmas zenei finálé kiséretében - a tengerbe süly
lyed. Apoteó2lis zárja az operát: a látóhatáron megjelenik 'a feLkelő nap,
s körötte ott a vílágmíndenség nagy Öve, a sziváT!VMlY, hirdetve az örök
igazságot: nincsen olyan hatalom a földön, amely Le tudná győzní az egy
szerű emberek szdvét. Litván-nyelvű opera, litván népi rnotívumokon ala
puló, teLjesen modem zene; az Opera igazgatója és Bulota barátom biz
tosítottak róla, hogy a moszkvaí. központi kormány [ószemmel nézi eze
ket a törekvéseket.

• ••
SZJeIíd napfényben ragyogó vasárnapra ébredtünk Egy valóban szak

rális Úr-napot tölthettünk Lietuva fővárosában. Mísézní vaJgy rnísén részt
venni mentünk a jeleIll1egi székesegyházba, AviJai Nagy. Szerit Teréz
templomába. A templom udvarához egy XVI. századi városkapu vezet,
"SzentkaJpunatk" nevezi a nép, mert fölötte van egy kápolna, a kegyká
polna, abban az "Ostmbrama" nevű hÍires kegyikép, a Csodlatevő Szent
Szűz régi képe. Ebben a kápolnában mísézett püspökünk, ~ispaJpOk mi
nistráltak neki. Magam benn a templomban misézhettem. A litván és
részben lengyel hívek térdelve-állva szeretettel néztek, egyesek még meg
is sírnogatták az albámat, míkor elmentem mellettük, Mind tudták, kilk
vagyunk, ez a jó tucatnyi "v€lllgros" pap; a vasárnapi lapdk rnirid cikke
ket hoztak rólunk Midőn !kimentem az udvarra, a Szeritkapu előtt a té
ren ott térdel egy sereg hívő, énekelték: el nem lehet mondaná azt az
áhítatot, amely színte sütött' felőlük. Utána a város közepéri épült felleg
várat tekintettük meg, Tündőklő panoráma bontakozott ki szemünk
előtt: Vilnius városa, egy kétszázezres város, sok templomával, épületei
vel, középen kettéválasztva a Neris folyó által, amely szelíd kanyar
jaival míntha átölelné, Legjobban feltűnt nekem Péter-Pál temploma, a
legszebb litván templom, 1668-1676 között épült, igazán nemes barokk stí
lusban. A hegynek szinte a lábánál áll a katedrálís, látszik egy kis gót
templom, a Szent Anna. Leballagunk a fellegvár hegyéről; vasárnap van,
megnézzük a fentről szemlélt templomokat. A Szerit Arma kícsímy, a XVI.
század elején épült, de olyan, mint egy ékszerszekrény: Napoleon mondta
róla, mikor Vilnában táborozott, hogy ha lehetne, elvinné magával min
denestől, aikár a tenyerén, Párizsba.

A Péter-Pál templom elé gördült serény buszunk. Már messzíröl vi
lágít felénk a templom homlokzatáról a felűrás: "Regina pacis" "Béke
Királynéja". Hiába, a nép maga is azt tartja országáról, hogy ,,M1l["ioz,
zsarnlye': - Mária földje, és XII. Pius pápa is mondotta, hogy "TerTla
Mariae". Megragadott valami uníkum: a templom közepéri függő csillár.
Víkíng-hajó, ezüstsodronyból művészáen megalkotva. közepén az Egy100z
két nagy víkíngje, az isteni kalandokat annyira kedvelő Szerit Péter és
Pál alakja. A tabernákulum fölé pillantva, valami oda nem illő dolgot
látok, pedig a litván nép egyik le/?JI1agyobb kincse: Szerit Kázmér nagy
ereklyéje, másfél méteres színezűst koporsóban, Idén lesz ötszáz éve,
hogy született, 1458 október 5--én, IV. Kázmér lengyel király harmadik
fiaként. Ez is történelmi kapcsobat, mert 1471-ben Mátyás ellenzéke meg
választotta magyar- kdrálynak, és a tizenhár-om éves trónkövetelő sereg
gel jött Magyarországba, de célját nem érte el. Szent élet után huszon
hatéveskorában Vilniusban halt meg 1484. március 4-éln. Szenttéavatása
kor, 1604~b€lll koporsójában sajátkezűleg írt Máría-hímnuszt találtak, az
"Omni die dic Mariae" kezdetűt. Büszkén rnutatnak egy szobrot: ezt
Boldog IX. Ince pápa küldte a Ittvánolcnak, ugyanaz a pápa, aki Buda
felszabadításában oroszlánrészt vállalt. Még egy - minden bizonnyal
unikum - található ebben a templomban: a plébános, akivel folyton
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együtt voltunk, mondotta mosol~, hogy vüágre'kordot ér el káplánjá
val, mert aktív 'lel,kLipásztor, segédlelkész és - ikilencve:naregy éves !

A székesegyházba érünk. 1953-1ban szekulariZ'álták, jelenleg képtár
gyanánt szolgál, persze egyáltalán nem megfelelő, kénytelenek voltak Et
közepén tárló-falakat építeni, viszont a XVIII. század végén épült, hideg
klasszicizáló stélusban emelt épület óriási magassága vatóséggal leüti az
egész kiállítást, amely eltörpül benne, Mi tagadás, jobb volna, ha meg
maradt volina székesegyháznak. egyik társunik meg is rnondja ezt Rum
jancev úrnak, akí mindjárt kijelenrtette, hogy a tárgyalások a visszaadás
ról már folyamatban vannak. A .iképeket azonban ízléssel válogatták meg.
szinte kizárólag egyházi jeliegű képeik egész Európából, akt nincsen köz
tük A "basiLioa rnínor" székesegyházból nyílik egy külön erre a célm
épült mellékkápolna, amelyben Lítvánda védőszentjének,az emlitett Szent
Kazimimaik la sírja, ill. szarkofágja állott, innen vitték 1953"'ban a Péter
Pál templomba. Itt azután valóban megfelelő helyen állott a gyönyörű

ezüstkoporsó ! Az emberi élet esendőségét példázza itt egy egyszeru sír;
"BaTbara regina. 1551. VII. apr. coronata, VIII. maii tumulata'' - olva
som. Aprilis 7-én koronázták meg - mondia kérdésemre a míndentudó
Jurginis professzor - és május 8-án már meg is hali ez a litván főnemes.

Radziwill-csaIádból származó leány. Zsigmond-Agost lengyel k'irály titok
ban vette el. de a főurak nem hagytálk jóvá két esztendeiig a házasságot.
Nagy boldogság volt, míre végre valóságos Ikirályné lehetett, de csak egy
hónapra.

Jócskán fáradtak voltunk, mire végre ebédhez ültünk a Hotel Vilní
usban. Csakugyan nem csoda, ha az ember kissé elfárad nemcsak a sok
ide-oda [árikádásban, bár az utakon mindenütt buszurikked mentünk, ha
nem legfőképpen a sok impresszíótól, amit azután az ember valójában
csak néhány hét rnúlva tud szebájában megemészteni, feldolgozni. Kímé
let azonban nincs. Délután újabb szakrális program vár reánk. Egy
"Christus-Weg" kerül megnézesre - mondía Jurginds professzor. Kissé
értetlenül nézek reá: mi lehet ez? Tüstént megtudom. rníkor ~ifejti, mi
ből áll: "KristaulS""kalas", Krisztus útja semmi más, mint egy - kereszt
út. Hát ezért minek megyünk ki a városból? - mondják néhányan kö
zűlünk, különösen midőn meghallottuk, hogy nyolc kilométerre van a
fővárostól. Pedig mily élmény várt reánlk, anélkül, hogy sejtettűk volna,

Hamarosan ott zúg velünk hűséges autóbuszuník a külvárosokon át;
nagyon sok itt ÉsZl3k jellegzetes épülete, a faház, szépek, ízlésesek. és azt
mondják, nagyon jól szigeteltek, Barátságos, kedélyes, patriárkálís be
nyomást tesznek a szemlélőre, Egy nagy domboldalnál száíhmk ki, ha
talmas, imponáló templom áll a tetején, egyszerű kőépület símul hozzá.
kolostor volt, dominikánusoké. Mikor f'elikapaszkodunlk a dombra, embe
Tektől feketél1iik a templom előtti térség, ahonnan meredek lépcsők visz
nek le a völgyecskébe. Hívek serege van itt. Míndjárt rnegtudiák; hogy
üt vannak a "vengiros" papok. Míre beszállingóz1l'I1lk a gyönyörű templom
ba,hamarosan megtelik hívőkkel, körülvesznek és néma áhítattal néz
nek reánk, Hiszen - mindjárt megtudjuk - a Szeritkapu és az Ostrabra
ma-kegyJrep után ez Vilnius második nagy szarkalis központja; úgy ér
zem magam, rníntha Máriapócson vagy még inkább a rnátraverebélyí
Szentkút szakrális helyén lennék. Áhítattól homályos szemek szegezöd
nek reánk. A templom lelikésze azonnal felfogja II helyzetet, me~éri

püspökünket. mondja meg, ~ik vagyunk, széljon a néphez. Hamvas PÜIS
pök úr kapásból latinul kezd beszélni, nagyszerűen. többször is hallhat
tuk, elmondja nekik egyszeruen, hol ]ílüspök, 'az egri káptalani helynököt
is lbemutatja, beszél a magyarokról, a magyar katolikusokr6l. Mondatr61-
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mondatra azonnal .tolimácsolja litvá.nul a lelkész, a végén az egész temp
lom letérdel, úgy fogadja a püspök főpásztori háromszoros áldását. Meg
nézzüJk a gyönyörű .templomot. LiwániáJbarn nagyon diviik: III középkorv'égi
passió-áhítat, hiszen a gótika utolsó korszakában Krísztus szenvedése
volt a népi áhítat középpontjában, jóformán megtérésükkel sZÍtták ma
gukba a Szenvedés kultuszát. Az első impressziók mély hatása tÜJkröződik

templomalikon is, nagyon sok !helyen látni a főoltáron oltár!k.ép helyett
éile1lnagyságú feszületet, Itt is az láthatő, rejtélyes felíOOs6al a Kereszt
fOlött: "Non ístum Christum, sed Christum erede per ípsurn" - "Ne ezt
III (!kőből faragott) KrtsztU5lt, hanem általJa Krisztust higgyed l"~ A temp
lom mennyezetén nagyon szép freskók, gazdag stulklk:ók mindenfelé, szép,
fehér, mozgalmas barokk szobrok.

A keresztút, a "Kristaus"kalas" a templomtól két kilométerre kezdő

diJk, először el kell odamenni, végigjárni és igy jut az ernber III temp
lomba, egészében tehát majdnem négy kilométeres utat tesznek meg. Két
kilométer nagyjából maga a keresztút, III hagyomány szerínt akikorálk a
távolságok, mint magában Jeruzsálemben. Ezzel a7..01I1ban csak egy kö
2iéptk:ori elvet, illetve annak az emlékét őrizték meg, Európában ugyanis
először irparlkodtalk: az eredeti keresztút rnéreteit keresztektkel, vagy ká
polnálkJkal lerögzítení. Jeruzsálemben is jártam, s igy tudom, hogy itt nem
ugyanazok a mJéretek; de persze bölcsen hallgattam, Unikum így is a
keresztút, mert egy másik középkorvégí hagyományt is megőríztek: a
keresztút harmincöt stációból áll. Húsz közűlük kápolna, és festett kép
ábrázolja a jelenetet, természetesen a szokásossá vált tízennégy stáció
felolrvad benne, a többi puszta kő- vagy fakapu. De milyen elragadó en
nek a "Krisztus útnak" a fekrvése. !!:szak jellegzetes fája a fenyő; IlO5,

itt egy ősfenyvesben járunk, óriási fenyők erdejében, valósággal úszuil'llk
az édes-kesernyés fenyőillabban; széles allékat vágt1Ja!k az erdőbe. A ke
resztút egyáltalában nem mérnökí számítás szerint készült; az a gyamurn,
hogy lassan, darabokban fejlődött, Georgius Belezor pÜSJPÖk 1663-i:1ci ala
pítása után. A széles út kanyarog, völgyeeskébe ereszkedik, dombocskák
ra kapaszkodjk fel; felejthetétlenül poétikus ez a nagy östermészetbe
beleölelt Krisztus-út! Mire újra felértünk a templomhoz, már javáJban
szemerkélt az eső, és jócskán homályzott. Am a hívek várbak ránJk a
'templom előtt és a domboldalon, még mill1dig látni akartak, és mögöttünk,
körülöttünk ba1ltagtaik le velünk autóbuszunkhoz. Ott áfltak a szerit hely
kerítése előtt sűrű sorban, néma meghatottsággal köszöntek, egyesek le
ís térdeltek; mi [obbra-balra Integettünk. köszöntgettümk még az üveges
buszból is. Mi IkatoUkusdk msndenütt rögtön O't:tJhon vagyunk, aihol a
krísztusí hitben testvérekre találunk,

Este "egy csésze teára" voltunk hivatalosak a vilniUSii adrnírrísztrá
tornál. Majdnem szemben velem ült az egy!kori öreg szemínéríumí rek
tor, Rótl1á1ban végzett, most kanonok, fO'1yékonyan beszélgetett latinul. A
püspök ezúttal ékes latin felköszőntőt rnondott, a mi püspöküm!k is azon
nal latinul válaszolt, emlékül szép litván képes al'bumot kaptunk vala
mennyien. Itt hallottam, hogy az emlékezetes "Krisztus-út" felé eső egész
kijilvárost "Jeruzsálemnek" nevezik, századok óta, mégpedig most hivata
losan is. A Szentkapu, a kegykép és a Knísztus-út míatt a nép Vilniust
szerit városnak tartja.

•••
Örömmel halJlottuk, hogy még megtekímtjük Kaunast is. Ez a város

1926 óta érseki székhely. Mindőssze százhat kilométeres út - mondot
ták, de amikor reggel tízkor elindultunk, megtudtuk. hogy a Litvániában
szokásos tavaszi áradáSoik miatt ta rendes országút egy része víz alatt
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VléIIIl, ezért hetven kilórn.éteres. kerü1ővel keLlett KaUlIUlSlba, a régi Kow
noha utaznunk. Derék aut6buszunJk fürgén iramodott neki a kitűnő beton
útnak, de csakhamar kiderült, hogy ennek: a ikerülóútnalk egy részét éppen
jsvitják, és ott csak csigalassúsággal tud1Julnlk hJa.1adni. Fa1N'akon és két
szelíd, ódon várcskán át érkeztiin!k meg Kaunasba egy óra után néhány
perccel. A vidék csupa' fenyő és nyír, meg mezőség, vizes és lapos. Kaunas
a régi főváros (.1941-i:g), völgyben fekszilk, ott, alhdl a Neris folyó B

KaUJnaStt átszelő Nyemanba ömliik.; a hegyoldalon és a platón már mesz
szíről látni lehet az új, egészen modertn Koonast, amely javában éPül.
Más is készül itt:. hatalmas vízlecsapoló és tároló medence, negyven
négyzetJkilométeres tó, amelybe, minthogy a városa legmélyebb feJk:vésű,

Litvánia összes tavaszi vadvizeit összegyüjtik s a tárolt vizet erőmű

céljaira használják fel.
Szállónk a Lietuva nevet viseli, itt is az érsekség papjai várnak ben

nünket, addig is egyénileg sétálunk a városban. En Bulota professzorral
megyek, a főúton, melymek végét mintegy l.ezárj'a egy hatalmas orthodox
temoíom. Egykor, a cári időllcl>en a katonaság és hivatalnokok részére
épült, most kato1ik!U5 templom. Ebédünk a Metropolis szállóban, hivata
los jellegű, kaunasí vendéglátőínk adják, a swkott pazar vendégszere
tettel, és tósZltolkka1. Ugyancsak 7BÚfolt a délutáni program. A Főtéren

kezdjük; roppant érdeikes a Városháza; míntha CSaJk templom volna, jel
legzetes, írdatlanul magas, emeleteavérostomyával ; korai barokk stélus
ban jelentős építészeti erm&, nemcsak EszakOll1, hanem bármely más
tájjal összehasonlítva is. LitváJn mérnök, Jooas Matikeres aJlikotása 1542
ból. A Belvárosban van a jezsui'ták ~ikori temploma, a XVII. században
épült; arrább a !katedrális gót épüIéte, amelyet 1413-.ban kezdttelk el épí
teni. Litvánia miJkor végre keresztény lett, komolyan vette az ügyet, ez
a szép .g6t székesegyiház is mutatja. A barokk stílus beleava1Jkmott a gó
tikába, akárcsak annyi más helyen Európában, de nem tüntette el any
nyira a gót jellegzetességeket, mínt például a pesti Belvárosi temólom
ban; a csillagboltozat a szerJltélylben és az oldaLfalak. sértetlenül gótíkusok,
tiindérien szép barokk rnínden egyéb, az oltárok, szobrok, stukkók; nincs
két stílus, mely oly hannónikusan össze tudna férni, mint a gótika és
a barokk. A purizmus dühös idői már letűntek, mínd a kettőt tudjuk él
vezni. De azért, milkormeglátom a székesegyházban a főhajót· eJhatámló
vaskos píflérkőtegeket..míndjárt sajnáLkowm;te1jesen biztos, ha ezeket
megfúrnák. beléjük zárva sértetlenül előbukJkannálnJaka XV. század kar
csú, álomszép faragású gót oszlopai. Tudjuk, hány helyen bizonyosodott
ez már be, elég a soproni "dórnl"a", a társaskáptalan templomára hivat
kozní, ahol már senki sem sejtette, a pillérkötegekiben a régi oszlopokat,
de Sopron 1945 március 4-iki bombázása napvilágra hozta ~et, é6 így
teljes egészében helyreálilíthatók voltak. Rumjancev úr büszkén hívja fel
a sekrestyében figye1ttnemet a rádíöberendezésre (én persze egy közép
kori faragványori bálmészkodtam el): az egész térre lehet vele az isten
tiszteletet közvetíteni, ha annyi az ember, hogy nem férmek a templom
ba. Ide is jönnek ugyanis zarándoklatok, nemcsak Vflniusba,

Kaunas legrégibb templomába ezeretnénk menní, a Vitautas temp
lomba, amelyet 1400"'ban ikezdtek építeni. A Nyeman partján van, már
látjuk a kicsiny, ékes .g6t templom vöröstégtás falait, Iti is kászolódunk a
buszból - ám sajnos, V'ÍSISZIa kell fordulnunk, a folyó itt kilépett medre
ból és pi11alllatnyilag a lépcsőkíg víz van rníndenütt, a templom kissé mé
Iyen fekszik. Elmegyünk tehát a voltkármelita templomhoz, mely sztntén
..dolgozík", ahogy itt mondják, tehát működik; a fóoltárun itt is hatal
mas életnagyságú fes:zJi.Het corpusszal. mellette Szent János és Mária
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szobra, a háttériben J~em.látképe. Noha itt is egészen modem rá
dióközvetítés v13.l1 szervezve, maga a templom ékesen beszél a k:özéplkor
végi passíóáhí'tát le1kwetéról; gótikus lelkiség baroklkJba oltva

Elvísznek még egy nagy textílgyárba, persze nem milndenkít érdekel
ennyire a mult, ilyent is kell látni. Ezernyolcszáz dolgozó, főként nők,

siketítő zaja fogad, még Ordítva is alig lehet beszélni. Hogyan lehet ezt
ik:LbiJrni, nem értem; de vídárn, mosolygó, kíváncsi szemek követnek ben
nünket; itt is milnde'Jlki pontosan tudja, kik vagyunk Emlékül mínd
nyájan szép szürke selyemsálat kapunk, Sietni kell; loímosakodunk, és
márís rnegyünk az érsekségre. ahol azonban már régóta nincs érsek,
még annak idején a németelkkel együtt elment, mikor a Baltíkumot ki
ürítették. Azóta Ikáp~i helynököle kormányoznek, a jelenlegi dr. J.
Stankevicius kanonok, ő a házigazdánk. Sok pap van jelen, meghívta az
érseki szernínáríurn egész tanári karát és elüljáróit. Nem mindenki be
szél németül; <a helynök igen, rnert három évig az akkor még német
Vroclavban (Breslau) tanult. Nagy feltűnést keltett a helynök lakásén fl

moderrn technikai berendezés, televízió, rádió és magnetofon, egy nagy
szekrényben hármas tagozódással. Példaképpen mindjárt bemu
tatta, milyen volt a székesegyházban a húsvéti míse, Még estebéd előtt

átnyújtotta személyesen az ajándékokat, a papok népi szövésű öv mín
tájára szőtt nagy stólát kaptak, a civil tagok nyakkendőt: "vajvát", ami
ről már beszéltem.

Legjóbban örültem két könyvnek, maga a helynök adta ki. Az egyik
,,Kataliiku maldaknygev -azaz katolikus imádságoskönyv, nagyon prak
tikus, népi használatra szánt könyv. Negyedik kiadás a címlap tanúsága
szerilnJt, 1958..<ban jelent meg, szerzője D['". Stankevicius. Hófehér papíron,
egészvászonkötésben 352 oldal; Iíturgíkus szellemét bizonyítja az elején
lévő részletes örök "Kalendorijus" (= naptár) tizenkét oldalon, meg egyes
zsoltárok; O salutaris 1wstia, Rex Christe primogenite középkorí prosella.
másutt alig ismerik, itt a nép is latinul énekli, a Te Deum, a Benedictus,
Non intres és a Lioera is latinul van meg, természetesen míndenütt lit
ván fordítással, mert a nép énekli. Epp úgy, mint az Ordináríumot, a
K)"l1Íét pl. valami nagyon egyszerű népies dallamon eredeti nyelvén ének
lik. Természetesen megvannak a könyvben a gyónáshoz, áldozáshoz való
imáik; a miseáitatosság teljesen a liturgia szellemében való, Az egyéni
áhítatot szolgálják a nagyszámú litániák, a szokásos és hivatalos öt litá
nia melíett még megvan benne a Krtsztus-Király Iítánía, egy másik Krisz
tus-litánia, a.Szentlélek 1itániája, SzentAntal, Szent Kazimir, Szerit Ró
kus Iitániája, míndegyíké külön, sőt a Gyermek Jézusról nevezett Szerit
Tem litániája is, még nem is hallottunk ilyenről. A dallamos, széprrt
musú litván egyházi énekekből is szép gyűjteményt állított össze a szer
ző. - Ugyancsak az érsekség kiadásában jelent meg a nagyformátumú
"Kataldku Kalendorius 1958", ez semmi más, mint katolikus direktó
ríum, azaz liturgiikus naptár. Míg a világon mindenütt Latinul nyomják
az ilyenfajta könyvet, mely a mise és breviárium míridennap végzendő

rítusát szabályozza, és am is - néha - a. nevetségességig menő rövidí
tésekkel, mintha liturgikus recepteket adnának ki, ez a könyv jelentős

liturgiko-pasztorális újítás; formátumban kétszer akkora, mint a magyal!"
használatra kíadott-Iatínnvelvü direktórium és terjedelemben is nagyobb.
Ez azért van, mert a litvánok dírektóríuma litván nyelvű és egyúttal
laikusok számára. is használható. Legalább 7-8 sor, de legtöbbször 20-30
sor minden napnak az anyaga. Először közli 'az ünnepet, vagy napot, az
után jön a "Misios" (= mise) előírása, litvánul, érthetően, rövidítés nél
kü~, utána a "Brevijorius" (= breviárium) ugyanígy, majd a napi szerit
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vagy szentek, azután máS névnapok ugyanazon a napon, ami nagyon
has2lOOS, majd a nap ltturgíkus jel1e~1 4-1.0 sor magyarázat, sokszor
a naoí litur;gikus szent élettörténete, végül a nap kelte és nyugvása az
iUeoo napon. Meg vagyok győződve rola, hogy a litván hitéletnek az
ilyen kiadványok nagy mértékben javára válnak.

·Nagyon barátságos légkörben telt el a fényes vacsora, a testvéri sze
retet az érsekség píncéjéből hartmincéves tüzes magyar bort is ada
tott az asztalra, Hallottunk a hetvenöt papnövendék: életéről, a pasztorá
cióról, arról, hogy szerétettel tartják el a papokat, a szemináriumot, az
érseki hivata1t.

Mi, vasuton utazök innen egyenesen az ál3.omásra mentünk és egy
órakor indultunk vissza Moszkvába;" ahová másnap este tizenegykor ér
keztünk meg. Tele volt szellemünk iszákja, tele katolíkus szívünk, rníkor
repülő társainkkal találkoztunk. Ilyen szép és felemelő élményJt alig
alig találunk, mint amilyet Lietuva ímmár egy egész hátralévő életen át
jelent nekünk.

Litvániai utunk persze csak egy része - bár j~lentős része - vollt
egész tanulmányutunknak, amely viszont a dolog természeténél fogva (az
idő is rövid volt) megint csak egy kJiS I'Ié&ét ölelte fel a Szovjetuníé
igen sokrétű és színes mai életének, De úgy érzem, mint parányi gömb
tükör jól tükrözte szémunkra az. egész valóságot.

BÉNA LANY SZENT TERÉZNÉL

A béna lány Teréznél könyörög.

Ne kérdezd meg, miként került ide ?
Súlyos hegyet mozgat meg itt hite.
Bizalma, mint a bénulás: örök.
A Rózsa Szentjénél imádkozik,

Két mankója fölér a szoborig,
Bénán csüngő lábai merevek;
Yérutacskái, mint márványerek,
Lilák. A vér már nem viaskodik.
Bár szótlan, mégis élethű jelül:

A le~ke éber, érintetlenül.
Szép ifjúsága benne rejtve nő.

A kinja oly nyugodt, s előkelő;

E fájdalmában meg nem szégyenül;
S a gyönge gyertyafény gyanútlanul

E megnyugvás márványarcára hull.
A két kiválasztott egymásra lelt:
A lány, a szenvedő; s Teréz, a Szent.
S a kívülről betérő idegen

Csak néz, melyik szobor az eleven ... '!

Szabó Géza
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Hogy ncm tudok szeretni lanyhán,
Csak szertelen, szörnyen, nagyon.
Úgy ég a Vérem, mínt a kátrány
A tengeren kigyult hajón.

TóHalusy István

A LÁTOMÁSOK KÖLTŐJE

,,Pesszimista egy optiJmista korban, romantikus az izlés realista for
dulóján, illúziók embere az illúzióiban csalódott s kiálbrándult nemzetben,
szertelen, míkor mértéktartás volt az általános jelszó, vílágnézetí ellen
tétek közt hánykódó egy szílárd, általános vílágnézet idején." - Igy raj
zolja meg Schöpflin Aladár' néhány markáns vonással Vajda János port
réját s költői, emberi ,,szituációját" a XIX. század Magyarországában. Az
utolsó húsz esztendő, Bóka László kötetnyi esszéje s kWált Komlós Aladáe
sokágú kutatása nyomán sok részlet-vonást tisztázott Vajda életművével

kapcsolatban, sok részlet-szépséget megragyogtatott költői hagyatékáoól.
Lényegében azonban Sc!höpf1in Irodalomtörténetének háromlapos rajza
ma is klasszikus teljességű összeíoglalás. Ha Vajdára gondolunk, ha róla
Lriunlk vagy beszélünk, meglepve vesszük észre, hogy csak kommentár,
hogy illusztráló, jóváJhagyó személyes vallomás, amit gondolunk, mondunlk
vagy leírunk, ehhez aháromlapos összefoglaláshoz,

Kor, melynek Bi1apszíne az illúziókból való kiábrándulás, a bukott
forradalmak utáni "recollectio" keserű és nemes, realizmusa, melynek
lelke - őszintén vagy fájdalmas szemhunyások áIrIán? - ,,sziláId, álta
lános vílágnézetv-ben próbált a nemzethalál tragédíáia után optimizmus
sal nézni a jövőbe ... igen, ilyen volt Vajda kora. S ha költészete kor-
társai !közt értetlen ídegenkedésbe ütközött, nem csa1k "szerte3.ensége"
okozta, A nemzeti klasszicizmus "egésze ellen szólt" az ő életműve is,
akárcsak később Adyé, s puszta létével aITÓl tanúskodik, hogy a kiegyezés'
korának orrnai alatt már ott sustorogtak a nyugtalanság vulIk:ános erői,

amelyek 'a századforduló éveiben Ady nemzedékével törtek fölszinre.
Tudjuk, hogy a nemzeti klasszicizmus többet adott, mínt igért. Aranyt

Babits és Kosztolányi szemével látjuk, szívével szeretjük, s fölfedezzük
benne Baudelaire kortársát, ahogy Keményben és Gyulaiban is ráisme
rünk Balzac és F'laubert ízeére. A realizmus, az "erkölcsi ihletű" szemér
mes és becsületes irodalmiság s a drágán vásárolt tökély remekel közt
mégis szívesen keressük olykor Vajda írrásait. Hogy míndössze csak
nyolc-tíz hibátlan verse van (de "azok a magyar líra legjavából valók" 
írja Schöpflín), az való igaz. Az ő útja nem a formai teljesség szépségén
keresztül veret. A védekezés, a jámbor törekvés meg a 'kihívó dac sugal
latától befolyásolva nem tisztult soha olyan nemesen egyszerűvé, mint
néhámy évtizeddel utána Ady.

Mint a salétromos rakéta,
Mely égbe Vágyva, sustorog,
Erőlködését mosolyogva
Nézik le fényes csillagok.

(Fürdői emlékek II.)

Hatvanéves korában Lgy jellemzi szerelmét. Ez a sustorgó, magasba
vágyó s mindig visszahulló, nehézkes, kátrányos lobogás költészetét is
jelképe2Jl1eti. De vajon csak a !hilbát1an vers teszi naggyá a költő t ? A
,,sajnos Victor Hugó", mellyel Valéry megfelelt arra a kérdésre, kit tant
Jegnagyobbnak a francia lfriikusok közül, másra enged következtetni. Vaj
da Iírája tökéletlenségében is a magyar Ura egyik legnagyobb magaslata
- élete "szimbolikus élet", müve tanúság.

A realizmus korában Vajda a romantika örököse, s az Ady nemze
dékében jelentkező új-romantilka előfutára. Ady "lelJkéaJ.ek atyját" látja
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Szól a zene, olyan szépen szól,
Csodálatos búból-bánatból.
Oly szornorú, mint az őszi szél.
Fogy a sugar, hull a falevél ...

B köszönti, Bóka László Kosztolányi elődjét keresi benne. Hogy formá
jálba.n, nyelvében, V'eI'Selésében az: első látásm nyilvánvaló. Baróti Szabó
és Vöro6marty költői örökségét ő közvetíti Ady felé.

Stílusének jellegzetességei Ik:özül Komlós .Aladár a pátoszt emeli ki:
"Lírája a patetikus költészet egyik legszebb példája irodaJmunkban, azé a

hangneme, amelynek korábban Berzsenyi és Vörösmarty adta nagyszerű példáit.
Világos, de főképp 67 után elsorvad nálunk a pátosz, vagy deklamálássa hígu};
sokáig, egész Ady Endrélg nem tudja más Igazán megszólaltatní, mint Valda és
Tolnai Lajos."

De nemcsak pátoszávad készíti Ady útját. Petőfi népdalainak hangja
az ó verseiben válik olyan távlatossá. egyszerűségében sokra-utalóvá,
mint később Ady és Balázs Béla tollám. Az egyszerű ősi sorok közönséges
páros-, kereszt- vagy félrímes stróf~ban, esetleg éppen rfmtelenül, sza
badon folyó egymásutánban, az ő verseiben megdöbbentő mélységeket
idéznek primitiv, ősi, elemi s éppen azért ínvokatrv, szinte mágikus erejű

dallamukkal :
Nem is szomorü már, de szrlaj :
Nem is sóhajtás, de kínos jaj,
Szivem tépík, fejem Ingatják.
Mint a szél a fáknak sudarát.

(Glna emléke XII.)

,,A jáborfa regéje", a "Mit kongnak bongnak a harangok" s a "Kiáll
hatatlan szépről" megkezdett epikus költemény az ősi nyolcas ringató rit
musán dalolja végig ezt a varázslatot,

Később, amint mélyültt és gazdagodott a mondanívalója, ezeknek a
vizaonárius hangulatoknak, képeknek ihletét sokszor inkább nyugateuró
pal sorokra bízta. Az "Éjjel€ik" pontosan Vörösmarty dallamát idézi, s
nem míndennapí feszültségeiben valóban médtán idézi föl:

A sötétség kigyúl,
Elhallgat a madár.
Felhő Irul-pirul;
Minden vágy telve már?
Mely kéjbe fuldokol,
Az éj nekem polcol,
Hallgass szívem r

S ha jobban megfigyeljük, olykor nemcsak a ritmus: különös borok
zamatától részeg a rfm is:

o mily dicső, mi fölséges lehet Nincs mít kutatni már tovább,
Ragyogó ég, penészes rög helyett! Ismerve m1ndkét szélén a világ.
Megtérní egyenest, egyszerre abba, Ezentúl még unottabb, üresebb.
Mely minden éltet, üdvöt oszt, a napba! Szívében egy legújabb, üde seb.

(Halál) (A szornorú körutas)

Ezek a helyek nem tipikusak Vajda költészetében. A dallam tiszta
fakadásénak s a rím újszerű szédületének rítlkám. adja át magát eny
nyire, s ahol ~eginiká:bb önmaga, ott ez a kísértetes nem-rnindennapí mély
ség kopáran. prózaí-szabálytalanul nyíljkbele a verseíbe:

Ahol egykor a vidámság
Edes epret szedett volna,
Kérlelhetlen mérgll UlzllUlg
Legel a gyepeD ropogva... (Oina emléke XV.),
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· A strófa utolsó soráiban megtörik -. az amúgy se nagyon ll'l.ély,re rit
mizált - dallamív, s éppen ezzel mond sokat, nagyon sokat, éreWetJi.
meg a lángok pusztító, démoni hatalmát. Altalában - Sík Sándor meg
állapítása szerínt - "a szerIkezeti, műfaji, nyelvi formaelemek, melyekkel
Vajda dolgozik, az Arany-iskola közkincséből valók". Hogy azonban ezek
mellett a formaelemek mellett, velük békés egységbe forrva, sőt súlyban
fölébük kerek:edve helyet kap a romantika hagyatéka és a készülődő

Nyugat stílusreformjálnak bujkáló ~'~rete, és hogy az Arany-iskola for
makincse is új .Jfraí lényeg" hordozója lett: az mélyebbre utal, Vajda
költői magatartásának alapállása felé.

A költő formai megoldásainak [ellegét elsősorban a szó - tágabban
a nyelvi kifejezőeszközök: és a valóság viszonyáról vallott (vagy hítt) hi
tének jellege határozza meg. Szó és valóság egymásra-termettségét S<JIha
nem hitték annyira a magyar irodalomban, mint a nemzeti klasszicizmus
szilárd világnézetű korában, épp Arany költői pályájának k;]bon,takooása
idején. Hogy a szó eszköz, csak teste a gondolatnak, s hogy viszont a
gondolat teljesen beletestesülhet a szóba, tán még Kazinczy sem vallotta
olyan meggyőződéssel,mínt ez a realista iskola.

Előttünk Vörösmarty egészen másképp gondolkodott. Valóságon ő mélyebb,
gondolaton ő személyesebb vaLamit értett, mint amit a szó, az egyszeru "kidallás"
biztos eszköze szocializálhatna. Individuum lneffabile:

Nem mondom, mint szeretlek,
Hollelnék arra szót?
Nem érez, a ki érez
Szavakkal mondhat6t. (Idához)

S a Nyugat stílromantikája újra visszatér a szö és valóság kettősségének gon
dolatához. Legvilágosabban talán épp Kosztolányiban, aki teljesen és programsze
rüen a szö múvészénak vallja magát, s a szó nevében megtagadja az élményt.

Multnak és jövőnek ez a hitetlensége bujkált Vajdáoan, amikor nem
bízott a kimondás, a klasszikus "egyetlen helyes szó" lehetőségében, s
ílnkább szuggerální, sejtetni akarta a "mondhatatlan"-t, mint kimondani,
s mikor - lemondva a mondás kötelezettségéről - szavakra. képekre
bízta magát, amelyek mindig ott kavarogtak, készültek le1!ke rnélyén.

Mert ő maga is szuggesztiók rabja volt. Szavait, képeit nem teremti;
kínlódva veti ki magából, rnínt vulkán a lávatömböket, vagy inkább pró
bálja csak kivetni magából, de haláláig viselős velük. Egy-egy szó, rnínt
a sustoTok, egy-egy szókép vagy verset-betöltő szimbolum, mint a nap
képe vagy a virrasztók szírnbóluma, egész életén át kiséri, s újra meg
újra kirobban belőle, hogy visszahulljon a forró vulkántorokba, ott forr
jon, izzon tovább, és készülödjön újra ég felé - [eléül annak, hogy még
nem izzott ki véglegessé: még nem juthatott a csillagok magasába.

•••
A vizek fölszírnét szelek fodrozzáik, áI1l1yalk és fények színezík: a

mélységek sodrat rníndössze lllIéhálIly erőnek törvénye díktálja. Vajda a
mélységek költője, költészete három-négy nagy ihletből fakad, s az azonos
ihlet változatlan képanyágú kifejezése - ha a kötelességből vagy ríva
Iítáeból írt darabokat leszámítjuk - egy költemény benyomását teszi;
olvasásakor szinte hajlandók vagyunk elfelejteni, hogy a ciklus első és
utolsó dalraJbját jó félévszázad választja el.

Egy Vörösmarty a benne hullámzó feszültségeket kívetíthette a kül
ső V'i1ál?iba. Eredetében "tárgyta1.an" ihletéhez találhattott tárgvat a re- .



forrnkor nemzeti küzdelmeínek eszméiben, problémáiJban. Mélyböl induló
költészete e ,,közérdekű" térnékon keresztül utat is talált a közönséghez:
Sz6zatában a "népek hazáját' szólítja meg. Vajda ellenben így nyílatko
ZjJk koráról: "Ez a kor a szervezkedett középszerűség összeesküvése a
rendkívüli, a nagyszeru ellen; a korlátoltságé a lángész ellen; a kontárok
sokaságáé a tüneményes meeterek csekély száma ellen." Ebben a kor
bain a mélység embere magáramaradt. A nagy indulatok, álmok ihletettje
nem vetíthétte ki vívódésait közös célokba, problémákba, s így meghall
gatásra sem számíthatott többé. Vajda, aki az elrendeltetéses, belülről

építő történelmi "hős" alakjának legtökéletesebb megvalósulását Napo
leonban látta, rájőn arra, hogy az ő korában Napoleon életét nem lehet
újraélmí. "Mert ha ember születnélk is hozzá, nem lesz hozzá többé világ."
Költészete ezént oly vasszhangtalan, ezért oly eleve magának való. VÖJ."ÖS.
martY csak a Vén Cigán1J1; írta ilyen Ielkíáüaootoan: Vajdának egész
oeuvre-je ebből a helyzetbdl született meg.

S mivel az emberi személy relatív valóság, tarrtalmi, érzésed, ener
giái másokhoz való kapcsolatokban gyűlnek, érnek, találnak megfogal
mazást, azért a magányos Vajda sincs egészen egyedül. A lelke mélyén
feszülő erők egy elihiibázott szerelern tragikus konflfktusában. gyúlnak,
önemésztő, sustorgó Iobogásra, Lehet elemezni ennek a szerelemnek "fe
héren izzó érzékíségét" (Schöpflin), el lehet tűnődni, mílyem keserű sors,
hogy - Móricz Jgoromba szavával - "Vajda János, a költő, az érzelmek
szétrobbanó embere szerelrnes lesz egy nóstényálla1lba"; Vajda szerelmé
nek: igazi "izgalima", igazi rendeltetése, azonban nem ez. Alátomások
(költője, a mélység eljegyzettje keres valakit, akinek kimorlldihatja magát.
Valakit, aki előtt megszülethetfk, akinek bírásában meghódíthatja ön
magát is. A magányos hajó lángra gyúl - s -csoda, ha tüze kátrányos,
nehéz lobogású ?

A szellem magasán Vajda nem vár, nem remél kíegészülést. A meg
nyílás lehetöségét és mámorát a testi szerelern erotíkájában keresi. Ero
tilkájának rnélysége és szenvedélyessége (mely néhány költeményében
sz:iJnte valamí pánerotizmussá oldódik) azt tanúsítja, hogy a szerelern 
és ez a szerelern az élet egyetlen még lehetséges megoldásának tüIl!ik
előtte. Ez az érzéki szenvedély a maga gátlástalan hevével mél1Ján Ime
tett swkatlan és botrányos a maga korá-ban, de alapjában mégsem új
szerű. Előképe - szerencsésebb és minden esetre tisZJtáJbb változatban 
a Laura-szerelemben áll előttünk Vajda szerelme csak feketébb lángú
Vörösmartyénál lényegében egylzzású azzal. Ahogy kozmíkus arányaiban
is csak Vörösmarty nyomán jár, a benne érő lehetőségeket érleli gyü
mölccsé - és teherré.

Mert az a megdöbbentő. hogy ami Vörösmartynál hódítás és kítá
rulás, az Vajdában átok és teher. Nemcsak a képek válnak magaalkotta
zsarnokaívá, a romantika minden nagyszeru bontakozása visszájára fOl'
dul az ő életében. Ahogy a romantika politikai ambícíóít Vörösanaoty,
úgy élte végig és élte "túl" Vajda megtörve. összezúzva a romantikus
szerelem-igény kibomlását és törvényszerű kudarcát, S aJhogy Vörösmarty
fenékig akarta üríteni a kelyhet - s a "forradalom után" nem a ",recol,.
lectio" realízmusával, hanem a Vén Cigány keserű gyötrelmével kós
tolta ,,különös örömök borát", úgy Vajda is végígélte és végígkínlódta
ennek a szenvedélymek mínden pusztító rombelását.

S mínt Vörösmarty a Vén Cigányt, ő legnagyobb verseit ebből a sze
relemből merítette.

• ••



Roekad07Na a magány terhet alatt és a szerelemben csalódva Vörös-
marty és Petőfi nagyobb szerelrnében, a lhazaszeretetben próbált ő is
élettartalmat, személyes kibontakozást találni. DE neki egy látomása
lehet c68lk a hazáról:

Itt a nagy halott előttünk,

Kiteritve, mereven.
A hideg, a téli éjben,
Csillagoltó sötétségben
Mi vagyunk még éberen. (vírrasztök)

Böpiratokban, olykor versekben is próbálja VÖI"ÖISmarty módján rnun
kára, megújulásra izgatni az elveszettek maradékait, s egy-egy sorában
meg is zendül az amítíkus pátosz meg elszánás, amely Vörösmarty ha
sonló költeményeínek ihletője volt, de igazában csak álmodmi mer a
,,ruhetetlen" reményről:

A holt szeme félig nyitva;
Hátha meg nem volna halva;
S lehetne még valami. . . (u. o.)

Inspírálója, élete kibontakoztatója nem lett a halott nemzet ügye,
hazaszeretete azonban épp ezáltal egészen sajátos színt kap, egész külön
leges szerephez jut lelki életének alakulásában. Az elhagyott, megcsu
IDlt, megtiport haza sorsában saját 'Sorsának monumentális mására is
mer, s benne magában vele egy-arcú, egy-végzetű testvérre talál. Kife
jezetten nem mondja ki sehol, de aIhogy jellemzi a magyarság sorsát,
alakját, szavai félreérthetetlenül önmagára, meg "életátka képére", az
üstökösre utalnak:

:f:n nemzetem, ez a te multad képe.
Hogy szám szerínt kevés vagy, ritkaság,
Meg-megrohant a gyáva sokaság.
Hogy kis szigetként állsz a néptengerben.
Páratlanul, rokontalan, egyetlen,
Segélve még mást, soha senki téged -
Ha mégis élsz, ez méltó büszkeséged. (Lenni vagy nem lenni}

Valami magánál nyomorultabbat, hősibbet keresett Vajda, amikor a
nemzet sorsára gondolt. Ezért fájt neki olyan elemi fájdalommal a ki
egyezés, amikor egyetlen javát, hősi becsületét játszotta el ez a vele egy
sorsú, de immár "bukott hölgy" (Luzitán dal). Becsületet, amelyben saját
életének is egyetlen támaszát látta s hicdette kevélyen.

Ha í,gy szemleljük hazafias Iíráját, megértjük, hogy a munkára,
realizmusra sürgető program-versekben maga számára is új utat keres,
utat valami keményzsígmondí életfölfogás felé - mely hiszen szintém
őrület felé vitt.

Oo ••

A haza sorsa azonban nem változott meg, Vajda sem tudta újjáal
kotlni önmagát, s igy élete során mégis egyedül maradt szerelmével vagy
szerelmeive1 s az abban rányíló végtelenséggel.

A végtelenség, az ő számára nem Isten személyes valósága, mely
alakot ad és határt szab minden teremtett valónak. Ö a romantika és a
XIX. század historizmusának meg természettudocnányának evilági vég
telenséget ismerte, annak gondolatával binkózott és viaskodott, De a tér
nek és időnek e kozmikus távlatú, elrnúíással és megmaradással teohes
,,gondoLt" végtelenje személyes jelentést kapott az ő szemében, mert sze
relmének kínjáJban nyílt elé. A mindenség távlatai, a Kordillerák hava,
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s a csil1agvi1ágok végtelenje az Ő számára ennek a szerelemnek dÍlSZ1e1Je
csak Az idő megújítja a füvek, a fák, a bogarak világát, talán a tudat
lkí.njáJt is megörökíti, de széttépi GinJa szépségét, a pótolhatatíant, az egy-
szervalót: -

Hóhér idő, ádáz kezével,
Letörli ajkad bíborát. (GIna Emléke, XXX.)

Az anyagvdlág örök állandósága mellett csak még kiáltóbb a szemé-
lyes szépség elmúlásának tragédiája:

örökre, végképp, menthetetlen,
Te múlsz el egyedül, magad,
A halhatatlan egyetemben
Mindent fölérő áldozat. (u. o.)

De az idő szétőrlí a testet, a pecsétet és beteljesedést, mely által ,;re"
lett a "valaki"~ből; s elsodorja a pillanatot is, a múló, be nem töltött le
hető6léget:

Nem úgy van az, mint hiszik, tartják.
A porban a halhatatlanság.
Nem vész el innen semmi, semmi,
Csak ami nem birt megszületní.
üdvözítő csók. mely elcsattan,
Ml megesett, lett halhatatlan.

Csak a testet nem öltött ábránd,
Be nem telt vágy, el nem lobbant láng,
Az elszalasztott meddő óra
Nem fordul itten vissza jóra;
Csak az van halva itt örökké,
A mult nem hozza vissza többé.

Soha többé!

Ha van tudat a túlvilágon,
En mindig ezt az órát látom.
F: hézagot a mult időben.,

Mit ki nem tölt a teremtő sem ...

(Kísértetek)

A test megújuló. pusztíthatatlan léte, s az öntudat halállal meg nem
szakadó emlékezése (amelyet Vajda mindig hitt s rettegett) a szerelmi
tragédia hátterében gyötrő és szédítő bizonyosság lesz. A romantíkusok
nagy hódítása, melynek pátoszával szembefordultak a fölvilágosodás ra
cionalizmusával, ím ismét átokká érik Vajda számára. A végtelenség
csak ail:cl{or "megoldás", ha személyes és szeretettel teljes, a kozmosz csak
akkor lehet kerete és nem megölője a személy élete-bontakozásának, ha
a személyes lsten rendezett, s számunkra rendezett alkotása,

Vajda világképében a nagy Te nem az Isten, s a végtelenség meg a
kozmosz törvénye csak az Isten személyében válnék értelmessé és meg
élhetővé. Nélküle "halál és öröklét" egyformán átok; az elmúlás és fönn
maradás, 'a "mindig és soha" lehetősége rettentő dilemma: Vajda vissza
hőköl a halál gondolatától:

"Elmúlni innen, mindörökre !
Mi szomorú gyász, végezet I ..."

de az öröklét gondolata egyenest kétségbe ejti:
örökké élni, élni, élni,
Lét kinja bármi szaggató;
Soha, soha meg nem pihenni ...
Irtóztató, irtóztató! (Nyári éjjel)

:&; harmadik megoldást nem lát maga. előtt. A végtelenség "üres", ,,süket",
"visszhangtalan", mert magatudatlan, személytelen hatalom, valamikép-
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pen Istennél is erősebb. Istennél, akinek személyes végtelensége, teremté
Úr'-NOlta idegen gondolat Vajda száméira. A személyesélet megvalósulá
Bának egyetlen lehetősége, a szerelern tragédiába sodorta, s a végtelen
nem érti meg, nem enyhíti, csak fokozza és megörökíti kÍJnját. Csoda-e,
ha kegyetlenül magányosnak, elhagvetettnak érzi magát a ráboruló ide
genség ölén ?

Im itt vagyok a sötétségben,
Tehetlen, árva, elhagyott.
Nem hogy kié, de voltaképen
Azt sem tudom, hogy mí vagyok? (u. o.)

Megélte s megénekelte az értelmetlen éjszakába való kivetettség pá
toszát. Előbb csak a romantikusok káínkodó bűn-magasztalása szól so
raiban (Életbölcselem), később, amikor az "örök fényesség" lebeosült üd
vére s a "szűz öl" kárihozatára is másképp tekintett, már nem erény és
bűn, örök-üdvösség és evilági jó párhuzamában gondolkodott. Szándéko
san használtam az előbb 'a "kivetettség" exísztencialtsta terminusát.
Utolsó korszakának verseiben szinte az exisztencialisták szavaival fogal
maz, az ő lelkükkel néz szembe lét és elmúlás, pillanat és rnindigvalóság
abszurditásával:

... Hát hasztalan, hiába minden!
Léted, vílágod titka zárva.
Magadra vagy hagyatva itten,
Kitett lelenc, apátlan árva.

Szülőd előled elrejtőzik.

Szégyenli tán magát miattad?
Vagy ebbe :án az intés rejlik:
Légy ura, istene magadnak.

A feneketlen sötétségbe
Tudj beugorní készen, bátran.
Ha ö csodás az öröklétben
Légy nagyszeI1i te a halálban ••• !

***

(Est-hamngJ

Bóka László katolikus költőnek rnondta Vajdát, s mí sem hihetjük el
Komlós Aladárnak. hogy a katolikus kortárs-lapok merö ellenzékieske
désből próbálták pártját fogni az Akadémia s a hivatalos irodalom ellen
VÍvott küzdelmeíben. Mint a romantika - melynek végső kdfejlődését éli
s szenvedí - Vajda is katolikus; ha hitében nem: igényeiben. A szemé
lyes istenkapcsolat vágyának szentágostoní nyugtalansága kergette, ih
lette egész életében. Csakhogy hí.t nélkül csonka szárny a vágy: gyász és
betegség. Vajda érezte ezt. Megpróbált "gyásza dladaláoan" megállni a
ráereszkedő éjszaka előtt, Emberile,g legnagyobb s talán egyetlen "érde
me", hogy ez sem sikerült neki. Diadalmas pátosza rrtka kísérlet 
végső s állandó szava a beteg kiáltó kínja, borzadása.

Becsületes beteg volt. Ezért lehetett nagy költővé, s ezért nem fo
gadta el költőnek az a kor, amely a költőben nem beteget: orvost kere
sett. Becsületes beteg volt. S ezért tagadták meg azok az orvosok, akik
nek nem volt gyógyszeriiik a bajára.
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NIKODÉMUS TIZEDIK LEVELE
Irte Jan D,ooraczynski'"

Kedves Jusztuszom !

Az imént érkeztem haza a Maehareus erődből. Aritapasz rákénvszerí
tett, hogy részt vegyek egy olyan ürmepségen, amilyet atyja bolondsá
galnak ideje óta nem láttunk A várat körülrakatta színes lepleIkkel, mint
egy néger törzsfő kunyhóját, este pedig kivilágíttatta, mínt Jeruzsálemet
az Aratási ünnep első napján, A vad, puszta hegyi szakadékok egész hé
ten át harsogtak az arab dobok, citerák, kintorok és sípok lármájától.

Az ünnepségeken megjelent Julius Pontius Pilatus is, Először volt
alkalmarn közelről látni és beszélni vele, Az utóbbi években egyáltalán
nem mutatkozott Jeruzsálemben. Első piHanatbarn olyan ember !benyo
mását tette 'rám, aki a bölcsek: közömbösségével szemléli az egész vilá
got, De míhelyt kinyiltotta száját, ezt a benyomást elsöpörte egy másik.
Egy kímélet és műveltség nélküli zsoldos katona állt az ember előtt, Min
den mozdulata közőnséges durvaságról árulkodik. Érdekes hístóríát me
sélnek róla: állítólag a Gallusok vezérének fia, s mínt gyermek került
túszként Rómába, Akkor Vinix volt a neve, Rómában valaki a Claudiusok
családjából foglalkozru kezdett vele és annyira latinizálta, hogy Vinix,
mikor felnőtt, nem akart visszatérni övéi közé, Megváltoztatta a nevét,
belépett a hadseregbe, tribunus lett, háborúkban vett részt és kitűntette
magát, Aztán feleségül vette Proclát, Mareius Claudius Metellus leányát,
aki ugyan kissé elvirágzott már, de olyan család nevét viselte, mely ro
konságban van a császári fam iliával, Valaki elmondta nekem, hogy
Pilatus akkoriban nem vold afféle békés bárányka és nagy jövőről ál
modott, Rómában egyébként minden tribunus arról ábrándozik, hogy
caesar lesz, Lehet, hogy ezért vette el a hideg és csúnya, de régi patrícnís
nemzetségből való asszonyt. Am nem sok haszna lett belőle, Egy napon
a császár hirtelen ráparancsolt, hogy foglalja el a prokuratorí széket
Judeában, Ez hat esztendővel ezelőtt történt. A rómaiak ezt a megbíza
tást valóságos száműzetésnek tartják Valerius Gratus is am szokta mon
dani, hogy a ciprusi rézbánya és Judea kormányzói széke: egy és ugyan
az, Tiberius nagy könyörgésre és sírásra megengedte Pilatusnak - a
római hivatali rend ellenére -, hogy magával hozza feleségét is (így me
nekült meg az attól a sorstól, mely utóbb osztályrésze lett az egész

• Jan Dobraczynski (ejtsd: Dobracsinszki) a második Világháború utáni ten
gyel katolikus irónemzedék egyik legmarkánsabb egyénisége. Ugyanazt az utat
járja, mint nagy elődje, Sienkiewicz, a mai ember kérdéseire keresi a feleletet az
evangéliumi multban, az evangéliumi igazságok tükröződését kutatja a míndennapí
életben, Regényei, elbeszélései ennek megfelelően részben bibliai és őskeresztény

tárgyúak. részben a legmaíbb környezetben játszódnak,
Akármelyik tárgykörből merít, katolicizmusa egyformán modern, A legújabb

francia és angol prózaírók testvére, anélkül, hogy utánozriá azokat, Felfogásában
erősen haladó. Tanulmányaiban nyiltan is leszögezi: a mai hivőnek tanúságtétellel
kell megvallania a hitét és az emberek szeretetén keresztül kell keresnie Istent,
A mai katolicizmusnak közösségtnek, szocíáltsnak kell lennie, benne kell élnie a
mában, annak mínden gondjában és örömében, az új világ építésében,

A "Nikodémus leveleív-t, melyből itt közlünk részletet, több nyelvre is le-
fordították, .

Fiktiv levélgyűjtemény formájában megírt Knsztus-regény ez a mú; de nem
akar teljes korképet adni a megváltás drámájáról. A mai hivő ember egyik mé
lyen parázsló problémáját veti föl: hogyan segit Jézus, midőn látszólag nem hall
gatja meg könyörgésünket és nem tesz értünk csodát, Nikodémus beteg kisleánya
gyógyulását várja az isteni orvostól. Ez a kérése azonban nem teljesül. Jézus arra
szemelte ki, hogy megtanítsa szenvedni. Ezért nem külső segítséggel, hanem belső

kegyelmekkel halmozza el. Az itt közölt részlet Keresztelő Szerit János fővételét
mondja el.

41:f



CLaudius Metellus családnak', Alig kötött ki Pilatus Caesareában, máris
hozzáfogott, hogy megmutassa nekünk, mi az: kemény kézzel kormá
nyozni. Talán azt gondolta, hogy ilyen módon magára forditja a császár
figyelmét és más, jobb álláspontra bíl'ja őt ? Bizonyára hallottál a katonai
jel'V'ér).yekről és a fogadalmi táblákró), melyeket éjszaka Jeruzsálembe
csempésztetett és kifi1g,gesmetett az Antonia vár falain. De mind a két
esetben elvesztette a játszmát. A makacs ellenállással szemben meg kel
lett hátrá1nia. Ez évekre elvette jók.edvét. Az Antonia várban otthagyta
helyőrsége parancsnokául bizalmas tríbunusát, Sarcust, maga pedig be
zálrkózott Caesareába. A VárQSban ritkán jelenik meg, csakis nagy ünne
pek idején, és megjelenése míndig véres események jele. Jobb szeretdük;
ha otthon ül magában és nem jelenik meg Jeruzsálemben. Iszákos lett,
hasat eresztett és szorultságában filozofáLni kezdett. Megér'tette, hogy őt

innen döbbé el nem szólítják. Azért nem harcol ellenünk. A viszony közte
és a Szanhedrin között hallgatólagosan abban állapodott meg, hogy ő ma
red Caesareában és nem táncoltat bennünket, mi pedig gondoskodunk
róla, hogy a Városban teljes béke uraJikodjék.

Pilátus középtermetű, vállas, tenyerei nagyok, fonnáJtlanok, karjai
izmosaik, feje kopasz, vörösesszőke hajának utolsó ritkás csíkja koszo
eúzza, Nehézkesen jár, mint a medve, szeréti vállonverni az embereket
és rninduntalan mínden ok nélkül nevetésben tör ki. Egy- ídeig kettesben
beszélgetve sétáltak Antipasszal a kertben. Olyanok voltaIk, mint két
kutya, amelyik óvatosan közeledik egymás felé. Látszott, míndegyík azt
akarja bizonyítani, hogy pusztán jó kedvéből találkozik a másikkal, de
tudja, a másikat Vitellius kényszerítette vá, hogy megtegye ugyanazt. A
valóságban míndkettő játékszer a legátus kezében.

Aztán visszatértek a kertből, és Pilátus hozzánk lépett. A :fal tövé
ben álltunk, (hogy üdvözöljük őt. Nyers mosollyal közeledett felénk, mint
a tizedes, aki az újoncokat szemlélí, Az egyik, arab főnököt tréfásan has
baivág1;a, a másíknak megjhúzta a szakállát. Fintorokat vágott és sokat
sejtetően hunyorgott, Látszik, hogy ez az ember istállóban vagy kaszár
nyában érzi magát legjobban. Az arab törzsfőnökök, akik cif,rák voltak,
mint a lovak, [uhbégetésre emlékeztető nevetéssel válaszoltak, De sötét
s:remüik mélyén düh lappangott. El kell ismerni, velünk szemben nem
annyira közönséges, Csak Jonatászt köszöntötte [öísmerös módján: "Hogy
vagy, Jonatasz ? - kérdezte fintort vágva, aminek kedélyességet kellett
volna kifejeznie. "Aha !- fordult hozzá, míntha most jutott volna eszé
be - míkor hozzátok a pénzt?" "Gyüjtjük! - felelte Jonatász megha
jQlva. "GyüjUtek - csúfolódott - gyüjtitek... Haihaiha!l< - durván
nevetett és ujra összehúzta a szemét, Minek nektek gyüjteni ? Elég, ha
belenyúltoik a ikincstárba. Van ott elég arany. Tudom éln azt. :Es azt
mondom neked: siessetek ..." Jonatasz mintha másfelé akarta volna for
dítani a prokurátor figyelmet, bemutatott engem: "Ez itt, nagyrabecsült
prokurator, Nikodémus rabbí, nagy tudós és farizeus, a Szanhedrin kép
viselője... l< - "űdvözöllek! - intett felém Pilatus hanyagul. - Fari
zeus? - ütötte fel a fejét hirtelen, mintha a szó valamit eszébe juttatott
volna, Megálbt. - EgyiJk azok közül, akik halál utáni életről, jutalomról,
büntetésről, lelkemről beszélnek? Igen?" - "Igen, tisztelt Pilatus 
sietett a felelettel Jonatasz, - Nikodemus ca;bbi egyike a legismertebb
farizeus írástudóknak." "Ha, ha, ha! - harsogott Pilatus, s hirtelen
olyan kézmozdulatot tett, mintha aikalapácsra emlé!keztető gladiator-ök
lével hasba akarna ütni. A puszta gondolattól is elsötétült előttem a vi
lág. De ott hagyott, tovább ment a vendégek között, Iármázva és vállu
kat csapkodva.
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A tivornya naponként növekedett. Szinte egy. percre se seakadt. meg,
Az egyik pillanatban kihallgattam Pilátust, amint koszorúval a homlokán
két táncosnőre támaszkodva az asztal túlsó felén heverő Herodíásszal be
szélt, Ez az asszony, noha már jól 'benne van a korban, még míndíg meg
tudja babonázní a férfiakJ3Jt. Megőrizte gyönyörű alakját. Majdnem leány
nak látszik. Amint ragyogó fekete szemeit hosszú szempillái alól aggódó
gondossággal fordítj.a Antíoasz felé, nehéz eLhinni, hogy már megfertő~te

magát, összeszövetkezett egyilk nagybátyjával, e1taszította azt, hogy Anti
passzal éljen, aki ugyancsak nagyibátyja. Herodíás heverőién. lába mel
lett, egy ki nem fejlett alakú, karcsú, ihiajlékony leányka ült. (Amikor
gyermeket látok, nyomban az én betegem, Ruth áll szemeim előtt. Jobb
volna nem is emlékezni rá l) Azt thiittem, udvanhölgye, de kiderült, hogy
Herodiás és Fülöp gyermeke. Az anyja büszkén hordja az emberek köre,
fl Ieány pedig megnéz mindenkit óriási fekete szemével.

Egy reggel, mikor az e.gés:z. éjjel tartó részegeskedéstől kimerült
vendégek ágyaikon horkoltak. egyilk a másik mellett, kimentem a kertbe,
hogy elmondjam reggelí imádságomat. Visszafelé Antipaszba ü1Jköztem.
A király egyedül volt, hátratett !kézzel, komoran ballagott. Azt hittem,
tovább megy,ané1kiil, hogy észrevenne, De ahogy megpillantott, egyene
sen felém vette útját, míntha éppen engem keresett volna. Barátságosan
karonfogott és a kert mélyébe vitt.

- Bizonyosan feliháborlt téged, rabbi - szólt hozzám. míg a fasor-
ban haladtunk, mely a pálmaágak árnyékában megtartotta az éjszaka
hűvösségét-, ami itt történik? Farizeus vagy, tiszta és jámlbor férfiú ...
De nem szabad felháborodnod, Kénytelen vagyok megtenni ezek miatt
a körülmetéletlenek miatt (úgy beszélt, mintha emberemlékezet óta a
Törvény beavatottja lenne, pedig csak Heródes egyezett bele Maltalle
fiainak ikörulmetélésébe!) Ha nem törekednék rá, hogy barát5ágjban éljek
velük, azon tör:nék a fejüket, hogyan semmísítsenek meg. Ez a Pilatus
hitvlány teremtés, és hogy vissZ'alhízelegje magát Tiberius kegyébe, kész
ki tudja milyen bajt a nyakamba zúdítani .,. Ageíppa is azon töpreng,
hogyan ásson vermet nekem. Jobbnak tartja magát nálam, mert Mari
amme unokája ... Ugyanilyen Alekszánder is, csak ostobább ... Min
denütt ellenség, rníndenütt ... Élni, annyit jelent, hogy harcolni kell min
denkí ellen. Szüntelen résen Ikell lennem. Pedig én békét akarok. Uralkód
jék Pilátus magának Judeában. Nekem elegendő, amim van ... Heródiás
.szeret engem, boldog lehetnék ... És ezt sem hagyják nekem. Mindenfelé
gyűlölködő, rossz emberek. Mint ezek a ti szadduceusaitok ! Mit akarnak
tőlem? Hízelegnek a rómaiaknak, üzleteket kötnek Pilátussal. Becsüle
tes maradhat-e az ember olyan viJ.ág;ban, ahol mindenki ibecstel1en?
Mondd, rabbi, aki oly bölcs vagy: vajon lehet-e míndenkível harcban
állni és senkitől támogatást nem kapni ?

Elhaladtunk a napsugárral átszőtt vöröszöld árrsbraágyásra emlékez
+,ető tavacska mellett, amelyben kerekszemú és muszlinfáltyo'liarlW hal.a:k
hűsöltek. A palota felé kanyarodtunk.

- Mondd tehát - unszolt. De nem várta meg feleletem, - Mindenütt
ellenség, mindenütt ellenség. - Ujjain sorolta: - Pilátus, Vitellius, Ti
berius, Agrippa, Alekszánder, Fülöp, Aretász ... Ti sem vagytok bará
taim. Istentelennek tartotok engem, tudom. Ű is oly szígorú ! Pedig én
csak békét akarok és egy kis boldogságot, Herodiás szeretés aggódiIk mí-.
attarn. Eddig senki nem aggódott értem, senki nem szerétett. Soha nem
tudhattam. mikor adnak be nekem mérget.Feleségemben sem. bíztam.
Azért küldtern vissza atyjának. Herodiás pedig eljönne utánam a világ
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végére is. Mellette biztonságban vagyok. Hogy Fülöp felesége volt? Nem
akarta, és az sem akarta őt !

- Miért hánytorgatja ezt fel nekem ! ? - tört ki, míkor másodszor
visszatértünk az árnyas fasoron a medencéhez. - Megadtam neki a tisz
teletet és megadom továbbra is. Bölcs és szent ő! Próféta, Tisztelem őt,
ahogy Illést vagy Izaiást tisztelném, ha visszatérnének a földre. Nem
ítélem halálra, bár az asszony azt kivánja ... De miért szól oly rette
netesen ellenem ? Mit vétettem én ellene? Azt kiáltozza, hogy én gono
szabbul cselekszem, mint Dávid Uriás feleségével. Én senkit nem küld
tem halálba! Én csupán szeretem Herodiást és az is szerét engem ...

Ekkor döbbentem rá, hogy Jánosról beszél, Egészen kiment emléke
zetemből. hogy a próféta itt sínylődik a vár alatti mélységben, és amíg
felette zajlanak az ünnepségek és rnulatságok, ő fogságában elvesztett
szabadságáról álmodik. Ez az ostoba börtönbe vetette és mégis egyre
fél tőle. Heródes ravasz, de bátor farkas volt. Aritipasz - amint találóan
mondta róla egyszer a Mester - róka, éjszakai áskálódásra való, de nem
arra, hogy fényes nappal szálljon szembe. Soha nem jut el a nagy cse
Iekedetíg.

- Ez a János - bizonygatta nekem hevesen (talán azt hitte, hogy
minden farizeus hasonló képességgel van megáldva) - valóban szerit
próféta. Én szívesen beszélgetek vele. Hallgatom. Mindent megtennék.
amit mond. Megtennék én ... De Heródiást nem taszítom el ! Nem, nem !
Szeretem őt és ő is szeret engem. Szükségem van rá. Csak me1lette va
gyok biztonságban. Mellette jó, igazságos, szelid tudnék lenni... A ki
rály, hogy jó legyen, kell, hogy szeressek. Ti is ismeritek, farizeusok, azt
a törvényt, amely azt mondja, hogy minden okból adni lehet válólevelet.
Fülöp ad neki ilyen levelet, bizonyosan ad ... Rábirom, hogy adjon! De
János hallani se aikar róla. Nem lehet 'vele beszélni, mert egyszeriben
kíáitozní és fenyegetődzní kezd ...

így hurcolt ide-oda egy órán át, egyfolytában ugyanarról mesélve.
Végül, hogy lerázzam magamról, azt mondtam, kész vagyok Jánossal
szólni, és lehet, sikerül majd rábirnom, ne ítélje el oly szígorúan Anti
pasz és Heródiás kapcsolatát. Nagy lelkendezesre ragadtam vele. Kö
szönetet akart mondaní. Már arcomon éreztem ellenszenves öszvérajkai
csókját. Felkiálrtott, hogy barátja vagyok. Nyomban hívatta az őrség pa
rancsnokát és megparancsolta neki, kísérjen el a mélységbe, a börtönibe.

így nyilt alkalmam rá, hogy megláthassam a bethabárai prófétát.
(Megtehettern volna egyébként anélkül is, hogy Arrtipasz segítségére si
etek: a börtön rácsos ablaika udvarra nyílik és Zakariás fia beszélni tud
rajta keresztül tanítványaival, taníltha!tja és intheti őket.) Sikos kőlép

csökön szántam alá. Az üregben szalmaalmon feküdt egy ember. Nyom
ban felismertem, 'bár igen megváltozott az elmúlt kds hiján két esztendő

alatt. Lesoványodott, megöregedett, bőre, mely azelőtt a napsütéstől bronz
színű volt, a kimosott takaró szürkéssárga színét vette magára. A fog
ságban senki nem kínozta őt, bilincs se volt rajta, az alom mellett kosár
állott tele finom étellel. De az olyan emberek számára, mint János,
semmi sincs, ami ellensúlyozni tudná a rabság gyötrelmét. Talán ezért
volt, hogy sápadt szürke haját ősz hajszálak szőtték át, és ráncokkal ba
rázdált arca beesett, mínt az üres tömlő.

Amikor beléptem, a fogoly épp hogy megmozdult helyén. Még a fejét
se emelte meg. Feküdt az almon elterülve, a beszüremlő napfény folt jába
fektetve arcát. Gondolkozott, vagy talán nem gondolt semmire, csak át
adta arcát a napfény sírnogatásának. Amikor fölébe álltam, lassan fel
nyitotta a szemét, utána felült. Az őr otthagyott bennünket és kiment.
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Egyedül voltunk a homályos üregben, mely még sötétebbnek tűnt fel az
által, hogy kútjának feketeségébe belehasított a meredeken behulló nap
fény oszlopa. Szemem lassan hozzászokott a vakító fény és a teljes sötét
ség e szövevényéhez. Az ember ott ült előttem egy lépésnyire, magasra
húzott térdeire támaszkodva. Orrának elnyúlt árnyéka kettészelte arcát;
nem lehetett megállapítani, ajka nyitva van-e, vagy zárva. Aztán felém
fordította fejét, és mikor eltünt onnan az árnyék, melyet dús szem
öldöke vetett, megpillantottam a próféta szemét, Az változott meg a leg
kevésbé 'rajta. Ugyanaz volt, mint régen: álmodó - annak a szeme, aki
keres és vár, A harag mindaz Iránt, mi körüLvette, elhagyta már. Olyan
volt, mint a hajós, aki örökre eltávozóban van a tengeren. De utána azt
éreztem, hogy visszatér szemébe a ragyogás. Szemhéja megremegett. rnínt
a vitorla, melyibe belekap a szél. Megszólalt, rekedten és csöndesen. De
hangja ugyanaz volt, mint amely a folyó felett mennydörgött:

- Már értem jöttél?
- Rabbi - kezdtem. Nem tudtarn mit kérdez. Félelem fogott el ez-

zel az emberrel szemben, aki annakiidején oly rettenthetetlenül szólt a
néphez. - Azért jöttem, hogy megnézzelek. Bizonyára nem tudod ki va
gyok. Valaha, Bethabaraban. voltam nálad ...

- Lehet - bólintott, mintha el akarta volna hárítani magától a
visszaemlékezés fáradalmát. - Farizeus vagy, nemde? - kérdezte.

Intettem. Azt hittem, tovább kérdezősködik. De csak ült szó nélkül;
mintha visszafordulva elhajózott volna a parttól, ahová visszahívtam.

- Akkor, rabbi, azt parancsoltad, hogy várjak - folytattam né
hány pillanat múlva, - És azt mondtad, szolgáljak, de tudjak lemon
dani a szolgálatról,

Újból felemelte a fejét, rárnszögezte tekíritetét, mintha valami fon
tosat mondtam volna, valamit, ami lassan, kínlódva tör utat gondolatai
között. Futtában feltartóztatott pillantás volt ez, elsuhanó, ahogy a víz
fut át a szitán.

- Igen - ismételte lassan - mond] le.
Úgy éreztem, hogy nem lis hozzám szól.
- Mondj le - ismételte -, mint aki átadta barátjának a jegyest és

míg az a vőfélyek között távozik, ő áll, örvendezve annak szerencséjén.
Mint aki megtette a magáét s rnost eltünik. Elég, mint a lámpás az utolsó
csöpp olajig... És semmit nem sajnál... - Még magasabora emelte
fejét. A napsugár végigömlött sovány arcán és keményen összeszorított
száján. Olyan volt, mint aki arcát a hosszú, kínzó szárazság után érkező

eső első csöppjei alá tartja. De néhány prllanat múlva eltűnt róla az áb
rándozó kifejezés, helyébe a bánat és ingerültség lépett. Kelletlenül ve-
tette oda: .

- Miért jöttél ide? Mit akarsz tölem? - Hangja egyre nyersebb
lett. - Mit akarsz? - Mintha a Jordán-parti mennydörgés visszhang
zott volna benne,

- Rabbi, akkor szóltál, tanítottál ...
- Akkor! - kiáltott, szomorúsággal hangjában. - Akkor másképp

volt. Hang voltam, a pusztában kiáltó Hangja. Akkor volt idő a kérdezés
re és idő a feleletre ... Ma - végígsímított ujjaival sovány rnellén 
mi vagyok? Semmi! Kitépték nyelvemet. Hallgatás vagyok... Menj
Hozzá, Ot kérdezd. " - lehajtotta fejét, homlokát térdére támasztotta és
gyorsan lélekzett.

Úgy éreztem, most értem meg őt. Korsajá csordultig tele volt. Jött a
Másik, elvette tanítványait, ő maga pedig tömlöcben senyved ... Láttam,
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hogy az oldalán feszülő bőr alatt gyötrelmesen rándulnak össze bordái.
Reszketés rázta testét.

- Mit állsz itt? - szólt újból s nem emelte fel fejét a térdéről. 
Mondom neked: menj Hozzá. Neki növekednie kell, én pedig kisebbedem,
rövidülök, míg végül úgy jönnek el éntem, mint a gyermekért ... Menj 
nyers türelmetfensége rábeszélessé szelídült. - Menj . .. Mit remélsz tő

lem ? Én már csak száraz fa vagyok. O zöldel! ...
Mintha a nagy erőfeszítéstől terült volna el. Teste szinte rázuhant a

falra. Békésen. mélyen lélegzett. Látni lehetett, hogy lüktet a halántéka.
- O az élet - folytatta. Dörrnögní kezdett, mintha az orra alatt

dünnyögött volna. - "A vakok látnak, a sánták járnak, Ieprásck megtisz
tulnak. a nyomorultak hallgatják a legjobb hírt .. ." Igen, ő az -t--; lecsuk
ta szemét és fejét irigatta. - Menj hozzá. És a többiek is hadd menjenek.
Ú míndent tud. O az égből jött. O az igazat rnondja, Tanítványaim is
utána mentek. Okos, bölcs tanítványok ... Csak én nem mehetek Hozzá.

Nem tudtam megtartóztatnd magam, hogy meg ne kérdezzem.
- Te őhozzá? Hiszen te keresztelted őt és nem ő téged ...
Elmosolyodott, mintegy sajnálkozva tudatlanságomon.
- Az anya szoptatja csecsemőjét, de a fiú, midőn felserdül, túlnő

anyján - felelte. - O azt akarja, hogy az eső az égből az emberek ke
zére hulljon s azután a földre. O a mi énekünket óhajtja, de midőn han
gunk már nem elegendő, bevégezí helyettünk, szebben, mint mi kezd
tük. " Az emberi léleknek megvannak a határai, csak ő nem ismer ha
tárokat. Neki az atya mindent megadott. És aki Hozzá megy - mindent
megnyer ...

- Gondolod, rabbi, hogy O a ... - előrehajoltam a szalmaalom fölé
- hogy ő a Messiás ?

Ezekiel versével felelt:
- Nem lesz többé Izraelben hamis látomás, sem jövendölés, amelyet

nem tudunk megérteni ... - visszatért a maga verséhez: - "A vakok
látnak, holtak feltámadnak, a szegények hallgatják a vigasztalás igéit .. .'
iKérded, hogy ő-e a Mesaiás ? - kérdezte, mintha még nem felelt volna
kérdésemre. - O az, akinek el kell jönnie. Az ő utait egyengettem. Ot
hirdettem. Eljött és elihozta a megváltást. Menjetek utána. Hagyjatok!
Hagyjatok engern ! - a felszólítás eroteljesen zengett. úgy kiáltott, mínt
ha az üregben rajtam kívül még sok-sok ember lett volna. - Hagyjatok
engem! Olyan lettem, mint az üres kagydóhéi, amelyiben elpusztult az
állat. Mint a beteg, amely ott maradt az úton, amelyen ő áthalad ...
Menjetek utána. Én már nem tudok szolgálni. Nincs mivel. Nincs Neki
szüksége rám ...

Irtam már neked: szomorú a próféták sorsa, ha megérik jövendö
lésük beteljesedését. János szavai tele vannak szomorúsággal. Sivatag ho
nol benne, mert nincs benne lázongás. Csodálatos ez. Mert neki, akit az
utolsó prófétának tartanak, nem ilyen Messiást kellett volna jövendöl
nie ! Ugyanakkor egészen más miatt gyötrődik. Mintha írrgyelné a ta
nítványaít, akik a Názáreti Tanító után mennek. Azok mennek - ő nem
mehet ... Jézus nemrég csodálatesképp azt mondotta, hogy János kisebb,
mínt a Királyaága emberei. Úgy látszik, hogy ezt a két férfit titok kap
csolja egybe, amelyet nem tudok megfejteni.

- Hiszen nagy próféta vagy - mondtam, Meg akartarn vigasztalni
őt.

- Nem vagyok próféta - hárította el, mint akkor, midőn a Szan
hedrin nevében kérdeztük őt. - Hang vagyok, mely elnémult ... Nincs
szükség többé hangra! - kiáltott hirtelen.
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Noha szavaiban még ott volt a fájdalom, arcán - teljesen úgy, mirit
akkor, midőn hátam mögött megpíílantotta a közeledő Galileait - fé
nyesség áradt szét, Tűzzel szólott, bele merítve tekintetét a fényoszlopba,
amelyben ragyogva táncoltak a porszemek.

- Most míndennek szólnía kell: embereiknek, fáknak, -köveknek, csil-
lagoknak. Nincs szüksége neki hangira ...

- De nem megy míndenkí utána - feleltern.
Úgy láttam, sötét arcán mosoly gyúlt ki. Könnyedén intett fejével.
- Tudom. Nem fogadják be őt. De O meghív benneteket - bizonyí-

tottarendíthetetlen meggyőződéssel -, míndenkit a maga napján. En
gem is. Még egyszer szüksége lesz rám. Még egyszer. Utoljára.

Gondolhattam-e, hogy ez lesz utolsó beszédem Jánossal, és hogy a
próféta sorsa oly gyorsan beteljesedik?

Arrtipasz vendégeit már egészen elgyötörte a hat napja egyfolytában
tartó ünnepség. De ezen az estén ujraéledt a kihunyó mulatság, Antipász,
vagy inkább Herodiás, aki, gondolom, minden áron közeledest akar el
érni Antipasz és Pilátus között, bor helyett szíriaí kölesből készített ré
szegítő italt adatott a vendégeknek. hogy ujból bolondságira ingerelje
őket. A hatás nyomban be is következett: a résztvevőket a duhajkodás
és féktelenség nagyobb őrülete vette körül, mi'nt bármely napon eddig.
Ittak és ettek, ettek: és ittak, ordítoztak. lármáztak, röhögtek, magukhoz
ránaották a táncosnöket és a leányokat, akik a gyümölcsös kosarakat
hordták körbe közöttük. Ha az előző napokon orgia volt, amibe bele
keveredtünk, ez az orgia most olyan örjöngéssé fajuit, amilyet a frigíaíak
szoktak rendezni isteneik tiszteletére. Igazán, nem tudom, ki vezetett a
duhajkodásban: a rómaiak, a görögök vagy az idumeusok? Jonatász is
részt vett benne. A lámpák fényében, melyet elsápasztott a kanócok füst
je, az ünnepi koszorúk alatt, az izzadság, az olaj, a bor és a mártások
kábító szagában félmeztelen vörös testek tömkelegét láttam mintegy láz
ban fetrengeni. Félrehúzódva bámultern az ocsmányság e teljét. Csak az
alkalmat lestem, hogy észrevétlenül eltűnhessele a teremből. Ha ilyesmit
látok, elfog az undor és a rosszkedv, Úgy érzem ilyenkor, más vagyok,
mint ezek míndnyájan ... És talán nem csupán ilyenkor ... Talán Ruth
betegsége teszi ezt? Vagy a böjt, az alamizsna és az Irások felett töltött
esztendők? Úgy érzem, más ember vagyok, - és semmi örömem nincs
belőle. Úgy van, amint Neki mondottam: valami hiányzik bennem.

A tömegben Arrtipaszt figyeltem. ült trónszékéri és Herodiás föléje
hajolt. A tetrarcha, míg hallgatta, átölelte vállait, de ő eltolta magától a
kezét. Úgy beszélt hozzá, mintha meg akarta volna győzni valamiről.

Másodszor is kisiklott öleléséből. S mintha megsértődött volna valmilyen
elutasítás míatt, felemelt fővel távozott a vendégek között. Nem hittem,
hogy el mer menni. Arrtipasz rákiábtott, de ő nem fordult meg. Visszatért
heverőjére a terem túlsó végére.

Valaki megrántott. de oly erősen, hogy kis híján elestem. Hara
gosan néztem körül, szentül azt hittem, valamelyik szolga engedett meg
magának ekkora vígyázatlanságot, De Pilátust píllantottam meg magam
előtt. A prokurátor tántorogva lépkedett. Apró szemeit összehúzta. né
hány vörös hajszál ráhullott izzadt homlokára.

. - Meglöktelek ? - kérdezte kihívóan, kötekedve. De egys=re ne-
vetni kezdett: - Ha, 'ha, ha! Te vagy, farizeus? .. Vállamra tette nagy
tényerét. - No, ne haragudj.

Elfordult és az asztal felé ment. De amikor Herodíás heverője mel
lett haladt el, a királynő tuníkáiánál fogva feltartóztatta. S ő fölébe
hajolt. Láttam, hogy tenyerével mohón végígsírnogatja karját a válláig.
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Heródiás a szemébe nézett és nevetett. Azt hittem részeg az asszony és
kész a nyakába borulni, akkor pedig Antípasz még megöli őt! A pro
kurator szavai ütötték meg a fülemet: "És mit gondoltál ki, gyönyörűsé
gem ?" A feleletet nem hallottam, csupán annyit láttam, hogy Heródiás.
ráteszi az ujját a római sima arcára. Ez, tele mohósággal, melléíe akart
feküdni a heverőre. De ott Szalome ült. Herodiás rászólt a leányra, hogy
álljon fel, Aztán magához hívta, valamit rnondott neki és a terem köze
pére mutaJtott. A kislány bizonytalanul felemelte kezét és megfogta fejét.
Úgy tűnt fel, hogy védekezik anyja kívánságával szemben. Ekkor Pilátus
szólt hozzá, míre Szalome méltóságteljesen elvonult a heverőtől. A ró
mai nevetve nyúlt el a királynő mellett.

Aritipaszt kerestem szememmel. Trónján ült, mint az imént, de lát
tam, hogy feszülten figyeli Pilátus viselkedését. Ha Heródiás azt akarta,
hogy a két ernber összebarátkozzék, - akkor most megölte ezt a seán
dékát. Vagy talán olyan agyafúrt, hogy bonyolult játékot űz. Aritipasz.
szemei izzottak, haragosan szorította a nehéz pohár talpát. Egy pillanat,
kitör és belevágja az edényt a rómaiba. Azonban láthatóan uralkodott
magán, csak ivott egy-egy nagyot.

Ezalatt a kis Szalomé bizonytalanul állt a terem közepén, az üres:
körben, ahol az imént a libiai leányok táncoltak. Ha gyermeki alakot
látok, nyomban két ellentétes érzés támad fel bennem. Üröm és harag,
hogy valaki. egészségben áll előttem. Az első pillanatban inkább sajnál
tam: a kislány ártatlannak látszott, különösen elhagyatottnak a kavargó
tömeg közepéri. Lassan, mintha kíváncsiságból tenné, megfordult láb
ujjain és körülnézett a teremben. Senki se törődött vele. A leányok, akik
az imént táncoltak, letelepedtek a vendégek heverőire. A férfiak részeg
kiáltozása összekeveredett 'kihívó vihogásukkal. Tekintetemmel követtem
a kislányt. Félig kényszeredett, félig vidám mozdulattal feje fölé emelte
sovány karjait és ujból megfordult lábujjain. Mintha azt a táncot kö
vetné, amit előbb látott. Az arab zenészek tovább húzták a maguk nó
táját: a dobok reccsentek és a sípokból éles állati sikolyole törtek elő.

Szalome meg-megfordult, egyre jobban hozzásímult a muzsíka ütemeihez.
Kics-i talpai ügyesen lebibentek tova megmerevített lábujjain, s lábikráin
összecsendültek az ezüst karikák. Ugyanazt táncolta, amit az imént látott,
de tánca mégis más vol.t, mint a felnőtt lányoké. Érettebbnek látszott
azokénál ... Ez a leányka, alig kiütköző mellével, mintha jobban tudná,
mínt ők, mit jelent mínden hajladozása, derekának hullámzása, és ha ki
fordítja lábait. Amazok csak rabszolganők voltak, akik végrehajtják a
reájuk parancsolt rnozdulatokat. O úgy látszott, kidomborítja ezek sze
mérmetlen jelentését. A bátortalan ide-oda fordulásokból egyre elemibb
mozgásba csapott át. Tánca kezdte magára vonni a figyelmet. A zenészek
felfigyeItek a táncoló királyleányra, és fokozott erővel és gyorsasággal'
kaptak bele szerszámaíkba. Szalame is meggyorsította táncát. Mintha
megfeledkezett volna míndenről, ami körülvette, csak a zene hívásának
engedelmeskedett. Mozdulatai követték a beduin dallam vad ütemét,
ezétterülö leple felfedte sovány, hajlékony testét. Térdeinek almáí felett
remegtek hosszú, törékeny combjai, mellei megduzzadtak, mint a sze
derfa rügyei a tavaszi eső alatt. Nem lehetett elhinni, hogy a kislány ne
tudná, mit jelent minden mozdulata. Nem viselném el, ha Ruth ... Nem
viselném el? Nem volna jobb, még az is, ha így táncolna?

A vendégek is felálltak, hogy körülfogják a sebesen kerengő gyer
meket. Sokan tapsölni kezdték az ütemet. Szenvedély tüzében égő szemek
fa[]ták Szalomét. Ez a némajáték felzaklatta a nézőket. Még én is érez-
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tem, hogy akaratom ellenére, ahogy nézem a táncot, ijesztő csábítások
ébrednek fel bennem ...

Valaki előretolakodottaz embergyűrű első sorába, Antípasz volt. Arca
-elsápadt, Lihegett, és száján kegyetlen fintor lebegett. Teíkdritetével a
kislányt követte, de szemeit mínduntalan rávetette Herodiásra, aiki ugyan
-csak felkelt heverőjéről és Pilátusra támaszkodva a gyűrű másik felén
állt. A felizgatott emberek tömegében a tetrarcha és a felesége az érzé
kiség megtestesülése voltak. Szalome pedig lepkének tűnt fel, amely két
virág között lebeg. Az érzékiség, a szerelern és a gyűlölet furiáját hor
-dozta magán.

E pillanatban azonban valami érthetetlen okból a gyermek kiesett
'táncos önkívületéből. Szalome megkövült arcán a féllelern és a zavar
kifejezése jelent meg. Hirtelen !éIlbeszakította a táncot. Mint egy meg
rémült kis állat, körbe futott a gyűrűben, míntha utat keresett volna a
menekülésre. A körülállók toporzékoltak és nem engedték ki. Végül rá
találd anyjára, fejét belefúrta ölébe.

A vendégek között kiáltozás, nevetés tört ki. A felkorbácsolt szenve
dély ismét orgiába fordult: az egyik lány, akit a római tribunus szoron
gatott, visongani kezdett. Az arab kiskirályok visszatértek heverőikihez,

maguk előtt terelve a többi lányt, mint egy kecskenyáját, midőn a ter
men át hirtelen felharsant Antipasz hangja.

- Szalome, táncolj tovább!
A kislány lopva kilesett anyja mögiil és uj ból karja alá furta magát.
- Szalome, táncolj ! Táncolj még egyszer ... - rnondta erőszakosan

Arrtipasz.
Közelebb lépett hozzá.
- Táncolj... Szép függőket adok érte neked. :&; övet... - Kielé

gülétlen szenvedélye fellobbantotta őrültségét.i-e- Táncolj, Szalome, még
.egyszer. ; .

A tetrarcha a kislányhoz beszélt, de míntha Herodíáshoz intézte
volna szavait.

- Táncolj. Adok neked egy rabszolgalányt, két rabnőt. adok egy
korál csokrot, gyöngyöt, gyűrűt, két gyűrűt ... Kiválasztod magadnak a
kíncstárból, amit akarsz ... Csak táncolj!

A kislány felelet helyett.rnég jobban elbújt anyja mögé.
- Táncolj - unszolta Arrtipasz. Rekedt hangja vad és erőszakos

lett. - Táncolj, kérlek téged ... Én, a király kérlek téged. Táncolj ...
Részeg volt. Inogva állt lábán és nyelve akadozott.
- Táncolj, hallod!? - rikoltott... - He mern halágatsz rám ...

Parancsolj rá, hogy táncolion - fordult Herodiáshoz.
- Hiszen látod, hogy a gyerek nem mer! - feleirte az, tekintetét a

férfira szögezve.
- Nem mer ... És mégis táncolt! - tört ki Aritipasz. - Nekem is

kell táncolnia ! Halljátok? !
A szenvedély egybekeveredett benne a dühvel.
- Akarom! Nem nekem táncolt! Hadd járja most nekem. Nem is

tudtam, hogy így tud táncolni. Ezt éltagadtad előttem. És most annak,
annak ... Te!

- Aritipasz . .. válaszolt az asszony hidegen. Hangja ércesen zen
gett, tekintetével félelem nélkül utasította vissza a Irn-ály fekete szemé
nek villámait. Azt mondják időnként, hogy az asszony őrülésig szereti a
férfit. De Herodiás szerelme uralkodni tud az őrülete felett. Úgy nézett
rá, mint az idomító az állatra, és ez az idumeus. akinek az atyja irga
lom nélkül gyilkolta meg azokat, akiket legjobban szeretett, meghajolt
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tekintete alatt. Heródiás inkább unokája Heródesnek, mint annyira An
tipasz a fia annak. Kitörésében lelohadt, szomorúan folytatta:

- Táncoljon... Mondd neki, hogy táncoljon n~kem... Megteszek
'neki mindent, amit óhajt - ujra kitört és mellét verte öklével. - Mín
dent megkap, amit csak kiván. Még ha fele királyságomat is. Halljátok!
- fordult a vendégelohez - ha a kis Szalome még egyszer táncot jár ne
Ikem, mindent megadok neki, amit kérni fog. Még ha fele királyságom is !

Pilátus nevetésben tört ki.
- Ha, ha, ha ! Vége .a tetrarchanak ! Irnom kell a császárnak, hogy

már királynőnk van király helyett.
De Aritipasz nem hallotta szavait. Izgalmában hadonászott, forgott,

tényerét csapkodta, kiáltozott:
- Ha Szalome eljárja nekem, királyi szavamm fogadom, megadom

neki, amit kér. Gyertek, jőjjetek megnézni, hogyan táncol kicsi Szalome.
Az anya a kislányra hajolt és néhány pillanatig fs'Öndesen beszélt

hozzá. A leány engedelmesen a terem közepére lépdelt az ujonnan for
málódott embergyűrűbe, A zenészek ujra belevágtak vad és erőszakos

muzsikájukba. Szalome arcán bátortalanság és félelem ült. Szemét any
ján tartotta, nála keresett erőt. Herodiás a leánykára mosolygott, és ez
is mosollyal felelt. Hátravetette fejét, kicsi mezítelen talpai taposni kezd
ték a földet, kezdetben lassan, mintha szőlőt taposna. aztán gyorsabban
és gyorsabban, míg végül teljesen belevetette magát a tánc örvényébe.
Újból láttam nyulánk testét a kavargó muszlin között, kitágult szemrnel,
ajkát félig nyitva, kezeeskéivel ezer ügyes mozdulatot téve. Táncának
egész szemérmetlensége ujból feltárult a nézők előtt. Megkíséreltern nem
gondolni rá, mít ábrázol ez a tánc, igyekeztem ráeszmélni, hogy gyermek
ez itt előttem ... Lehet-e igazságról szólní abbari a világban, ahol gye
rekek azért egészségesek, hogy a vének féktelenségét szolgálják ? Egyre
az forgott a fejemben: "Ha ez Ruth volna .. .' A vendégek tapsoltak és
lélegzetük gyorsabb volt, mint tenyerük csattogása. Antipasz is tapsolt.
Arcáról öröm, büszkeség, élvezetvágy tüzelt. Köntöse szélesre tágult nyí
lásában látni lehetett fekete göndör szőrrel borított mellét; duzzadt aj
kait mozgatta, mintha valamit rnohón izlelt volna. Legyőztem az izgal
mat, mely környékezett. A kijárat felé törtem: fel akartern használni az
alkalmat, és el akartam menekülni az ünnepségről. Azonban Szalome
még egy kihívó mozdulatot téve hirtelen megállt. Gyorsan meghajolt
Aritipasz előtt és egyetlen ugrással anyjára zuhant. Ha nem így tesz, a
feltüzelt tömeg talán meg is, gyalázza, tucatnyi kéz nyúlt már utána. Az
idumeus kiskirályok csettintettek és elragadtatásukban a társaságban levő

táncosnőket csipdesték.
Ujból kitört a lárma, nevetés és vihogás. De mmdent túlharsogott

Aritipasz hangja:
- Gyere, gyere hozzám, sz,eretett galambocskám... Csodálatosan

táncoltál ...
Herodiás odaszólt a kislánynak és az félénken lábujjhegyen a tet

rarchahoz lépkedett.
- Jőjj, hadd köszönjem meg. Megörvendeztetted szívemet. Ilyen szé

pen még senki sem táncolt. Ilyen nagyszerűen.

Kezét vállára tette és hunyorogva homlokon csókolta.
- Igaz-e, hogy csak nekem táncoltál, mondd ... És szólj, mít akarsz.

Hallottad? Mindenki előtt megesküdtem, hogy megkapod, amit megkt
vánsz. Nos, szólj, ne félj. Aranyat, rabnőt, várat - amit mondasz, a
tied lesz. Hallod-e tiszteletreméltó prokurator - fordult kihívóan Pilátus-
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hoz. - Azért, hogy csak nekem táncolt, legyen övé, amit akar. Szólj.
Szalome, rnondd hangosan, hogy míndnyáian hallják.

Csönd támadt. A kislány anyjára tekintett. Láttam, Heródiás köny
nyedén int fejével. Ekkor a leány kisiklott Aritipasz karjai közül, hátra
szökkent és míritegy ugrásra készen megmerevedett. Távolról vetette oda:

- Ha valóban meg akarsz jutalmazni engem, király - hangja mély
és szaggatott volt -, add nekem tüstént a csaló próféta fejét, aki börtö
nödben van ...

Amint kimondotta, elfutott, Heródiás szárnya alá menekült. A csend
még nagyobb lett, oly nagy, hogy hallani lehetett a gyertyák körül rep-
kedő szúnyogok zümmögését is. .

- Keresztelő János nabi fejét akarod? - kérdezte Antipász lassan,
mint aki nem hisz saját fülének. A gyermekről Herodiásra emelte tekin
tetét. Szemeiben halálos félelem remegett. - Elvette a bor az eszeteket?
- rikoltotta átható, majdnem asszonyi hangon. - Ez az ember szent, az
Istené ... Egyre hangosabban kiáltott, mint a vádlott, aki bűneinek bí
rái előtt mosakodik. - Tudjátok-e, mi történhetik, ha ráemelern a ke
zem ? Tebeszélted rá! - rneggörmyedt, hogy arca egy magasságba le-
gyen a leány arcával. - Szalome, - mondotta - mindent megadok
neked, amit kívánsz. Ne hallgass anyádra. Adok aranyat, gyöngyöt, sely
met, rabszolganőket, lovakat ... Nos, mondd, mit akarsz ... Magad mondd
meg. Gyorsan. .

A leány fojtott hangon ismételte:
- Add nekem, király, a hamis próféta fejét ...
- Átok! - üvöltötte Antipasz. - Törbe ejtettél ! - kiáltotta az asz-

szenyának. - Ezt soha sem akartiam megadni neked. Becsaptál ! Min
dent örömmel megadok neki, csak ne ezt! ... Nem tudod-e? A király,
aki prófétát öl, mindörökre elveszti királyságát ? !

- Úgy viselkedsz, mint egy gyerek - felelte csöndesen Herodiás.
Mindig mondtam neked: vagy én, vagy ő - sziszegte még csöndesebben.
- Mi történhetik veled, ha én őrködöm javad felett? - Hangosan foly
tatta, hogy mindnyájan hallják. - Azt mondtad, megadod neki, amit
kíván. Királyi szavad adtad: álld is ...

- A római helytartó rossz néven veszi tőlem ezt a halált.
A körülállók tekintete Pilátus felé fordult. Ez egyre nevetett, de ez

úttal jóindulatúan.
- Király vagy - felelte. - :És tied az ember ... Azt mondják, lá-

zitotta a népet ... Tégy, ahogy akarsz ...
A király kétségbeesve tekintett ujból Herodiásra.
- Megigérted - felelte az.
- Nem ölhetem meg - kiáltotta Antipasz.
- Inkább meg akarod szegni szavadat?
Szalome, mint egy betanított papagáj, lassú hangon ismételte:
- Add nekem a hamis próféta fejét.
- Szerencsétlenséget akartok! - jajgatott a király. A félelem meg-

ölte benne a szenvedélyt. Könnyek ültek a szemében. Olyan volt erőtlen

kétségbeesésében, mint egy ellenszenves törpe.
- Melletted vagyok - hallottam Heródiás csendes hangját.
- De minek megölni? Nem beszélhet, börtönben van - ellenkezett

vele félhangosan.
Az asszony felemelte karját.
- Amíg él, mindig kiszabadulhat. :És akkor nyakadon a lázadás és

a háború ... A rómaiak pedig bele akarnak avatkozni - tette hozzá még
halkabban.
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- Próféta - ismételgette Antípasz - szent próféta.
- Nincs mit habozni - intett türelmetlenül az asszony. - Király

vagy. .. És aztán - jelentőségteljes mozdulatot tett kezével. - Az a
fontos, ami megvan.

- Ö - sóhajtott a király. - Minek parancsoltad neki, hogy tán-
coljon ? Nem igértem volna ...

A kislány ujból megszélalt :
- Add nekem a hamis próféta fejét.
- Add meg neki - szólt parancsolólag Herodiás. - Hallottad, mit

mondott a római? Azt gondolja majd, hogy meg akarod mentení azt az
embert, aki lázította a népet Judeában ...

A tetraroha gyötrődve felnyögött. Fejéhez szorítva két kezét, lassan
meggörnyedve, trónszékéhez ment. Leült. Akkora csend borult a terem
re, hogy hallani lehetett az olaj sereégését a lámpákban. Aritipasz meg
szólalt:

- Proxen ! - Ez a tetrarene testőrségének feje. - Menj! - adta ki
a parancsot - vedd fejét János nab'inak és hozd ide tálon.

Proxen meghajolt és elment. Süket hallgatás lebegett a terem fölött.
A leányok rémülten kapaszkodtak egymásba. Az egybegyűlteket borzalom
vette körül. A lámpák lobogtak, a termen szellő suhant át, belehasítva
a sürü és párás levegőbe. Valaihonnan a palota mélyéből elfojtott kiáltás
'szánt fel. Az emberek hangosabban lélegzettek. Elsötétült, fülledt ég vett
körülbennünket, azé a pillanaté, mely megelőzi az első vilJáo:n csattanásat.

Aztán lépések hangzottak fel. Valahol a palota folyosóilllak távoli
sarkából indultak el, egyszerre lassan és sietve, egyre hangosabban,
minden dobbanásukkal belevágva szívünkbe, mint egy csengettyűbe. Az
ember megállás nélkül közeledett. Lépteinek zaja rníntha fülsiketítően

dübörgött volna, Végül a katona megjelent a terem kűszöbén. Mikor el
haladt mellettem, megpiUantottam a fejet ... Sápadtszürke haja vérben
úszott, szeme tágra nyitva. A magasba tekintett, a virágokkal teleagga
tott boltozatra, rnintha a kelő napot kereste volna Proxen megállt Anti
pasz előtt és odanyujtotta neki a tálcát. De a tetrarcha eltakarta szemét
tenyerével és elutasító, félelemmel teli mozdulatot tett.

- Nem kell nekem! - kiáltott. - Add oda neki !
A katona Szalome elé lépett a tállal. A gyermek elvette a kezéből

És Lábujjhegyen lépkedve anyjához vitte a levágott fejet. Az csendesen
bóllintott. Valaki felnevetett, olyanformán, mint mikor a kúton a henger
aebesen nyikorog. A borzalmat először Pilátus gyűrte le. Közömbősen

megjegyezte:
- A lázadókat ki kell irtani ...
- Valóban, tiszteletreméltó helytartó! - helyeselt neki Heródiás. -

Hogy tanulság legyen a többiek számára is ...
- Galileát ismét járja egy másik... - tette hozzá valamelyik

vendég.
Antipasz hirtelen felordított.
- Az nem másik! Az O! O! Megöltem, de ő ismét járni fog. Nem

lehet őt megölni ... Maga mondta: "Kisebbednem kell, meg kell halnom,
félre kell állnom az útból ..." Ez ő.

üvöltve és sírva borította fejére palástját. Herodiás felkelt heverő

jéről és férjéhez ment. Atölelte nyakát, az pedig egyre zokogva ölébe
fúrta fejét, mint egy megrémült gyermek.

Még az éjszaka elfutottam Machareus várából. Nem egyedül, úgy
szólván mindenki elmenekült.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

A mult év november 24-én, va
s 'mnap, a párísí Monsíeur-le-Prince
utcában emléktáblával jelölték meg
ll: t a házat, amelyben 300 eszten
dé vel előtte Pascal a "Levelein"
do lgozott. Pascal tudvalevően heves
elJenfele volt a "kazuistáíknak.". az
ericölestan ama művelőinek, akik
tudományos rendszerezés és elmé
lel i kifejtés helyett inkább a konk
rét eseteken mutatják be és gya
ko rlati példákkal világítják meg a
parancsok érvényét és áthágásuk
következményeit. Érdekes mozza
natként említi meg ezt Eugime Tes
sort az Études számára írt tanulmá
n: 'ában, mert ugyanezen a napon s
uj;yanabban az órában XII. Pius
p ápa határozottan kazuisztikus vá
laszt adott orvosok, főleg sebészek
nagy csoportja előtt azokra a kér
désekre, amelyeket az "életrekel
tés' tárgyában Bruno Haid pro
fesszor, az innsbrucki sebészéti kli
níka érzéstelenítés! osztályának fő

nöke terjesztett elébe.
Az érzéstelenítő, az "anesztezis

ta", mint ismeretes, az a szakem
ber, aki a sebészi beavatkozás előtt

elaltatja vagy helyileg érzéketlenné
teszi a beteget és felügyel reá a
műtét tartama alatt. Munkája rend
szerint minden zavar nélkül megy
végbe. Ritkák a meglepetések, oly
kor azonban hirtelen bénulásole kö
vetkeznek be. Az érzéstelenítőnek

ekkor mindent el kell követnie,
hogy helyreállítsa a beteg légzését
és vérkeringését. Ezt nevezik "Te
anímációnak", ujból életrekeltés
nek.

Fölösleges mondanunk - erneli
ki Tessori -, hogy az orvosok, ami
kor a "reammáció" kifejezést vá
lasztották, nem gondoltak semmi
féle metafizikai probléma eldönté
sére. "Életre kelteni" nem annyit
jelent itt, mint "halottaiból feltá
masztani", hanem csupán annyi t,
mint ujból megindítani a szervezet
fontos funkcióit. Mindannyiszor

meg kell kísérelni ezt, amikor vá
ratlanul megoénul a légzőrendszer

s remény van mozgásbahozáséra.
Külőnösen aggasztök azok az ese
tek, amikor agyi bántalmak vált
ják ki a légzőszervek hüdését, mert
ha komolyak az agyvelő sérülései,
akkor csaknem bizonyos, hogy a
'beteg nem fog életben maradni.
Amit ilyenkor elérhetünk az élet
rekeltési eljárással, csak egyes
funkciók visszaállítása, azt azon
ban nem igen várhatjuk, hogy a
ezervezet most már majd a saját
rnozgása alapján is működni fog.

Ezzel kapcsolatban merült fel há
rom nehézség, amelyekben eligazí
tásért a Szentatyához fordultak. Az
első kérdés színte magától adódik:
halottaknak. vagy élőknek kell-e
tekinteni azokat a súlyos agysérül
teket, akiknek életmegnyilvánulá
sai már csak a reanímácíós eljárás
ra vezethetők vissza? A kérdés 
mínt Tesson is hangsúlyozza
nem egyszeruen elméleti érdekú.
Mert ha például ugyanabból a csa
ládból több személy szenvedett
autóbalesetet, a halál bekövetkezé
sének sorrendje döntő fontossággal
bir az öröklési jogok megállapításá
ban.

Világos azonban, az egyháznak
nincs semmi illetékessége arra, hogy
ilyen ténykérdés eldöntésére vállal
kozzék. "Ami a halál tényének meg
állapítását illeti az egyes esetekben
- jelentette ki XII. Pius -, a vá
lasz nem vezethető le semmiféle
vallási vagy erkölcsi elvből. s te
kintettel erre, nem is tartozik az
egyház illetékessége alá... Általá
nos természetűmegfontolások azon
ban megengedik azt a feltételezést,
hogy az emberi élet addig tart,
amíg életfontosságú funkciói
- ami más, mínt a szervek egy
szerű élete - önkéntesen vagy akár
rnesterséges eljárások segítségével
is megnyilatkoznak." S amikor a
kétség efelől nem oszlatható el, ak-
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kor a jogi vélelem az életbenlét na
vára szól,

Ezzel szemben az erkölcstan álta
lános elvei bizonyos mértékben le
hetőséget nyujtanak a másik két
kérdés megválaszolására.

Hogyan határozzuk meg az orvos
kötelességét, amikor a reménytelen
vagy színte reménytelen esetekben,
amilyenekről beszéltünk, a család
olyan okokból, amelyeket nem mi
nősíthetünk teljességgel alaptala
noknak, ellenzi az életrekeltő mód
szerek alkalmazását?

Válaszában a Szentatya egy klasz
szíkus megkülönböztetésre emlékez
tet. Amikor életének és egészségé
nek megőrzéséről van szó, az em
bernek nemcsak joga, de köteles
sége is, hogy igénybe vegye a szük
séges eszközöket, amelyeket korá
nak és országárnak tudománya és
technikája nyujtani képes, és pedig
kötelessége abban a mértékben,
amelyben anyagi viszonyai lehetö
vé teszik, hogy hozzájuk folyamod
jék. "Ez. a kötelezettség azonban 
folytatta a Szeritatya - szokás sze
rínt csak a rendes eszközök felhasz
nálására terjed ki, figyelembe véve
a személyi, helyi, történeti korbéli,
kulturális körülményeket, vagyis
azoknak az eszközöknek felhaszná
lására, amelyek nem jelentenek
rendkívüli megterhelést sem a be
tegre, sem másokra. Ennél szigo
rúbb kötelezés túl súlyosan enn
tené az embereik zömét. Azt viszont
semmi sem tiltja, hogy életének és
egészségének megőrzése végett bár
ki is többet tegyen aszigorúan
szükségesnél, feltéve, hogy ezzel
nem vét még nyomósabb köteles
ségei ellen."

Ha az érdekelt nincs birtokában
elhatározó képességének, jogai és
kötelességei azokra a személyekre
szállnak át, akik helyette cseleked
ni tartoznak. Ilyenkor ezek köte
lesek olyan döntéseket hozni, ame
lyek megfelelnek az imént kifej
tett szabályoknak. Az orvosnak te
hát "a beteget illetően nincs külön
vagy független joga; általában csak
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akkor járhat el, ha a beteg kifeje
zetten vagy hallgatólagosan - köz
vetlenül vagy közvetve - fe.Lhatal
mazza er.re"... "A család [ogaí és
kötelességei általában fü~ek az
öntudatlan beteg feltételezett aka
ratától, ha már nagykorú és önjogú
személyről van szó, Ami a család
saját és független kötelességét il
leti, ez csak a rendes eszközök fel
használására kötelez."

Az életrekeltés alkalmazását te
hát akkor is megengedi az erkölcsi
törvény, ha a helyzet reménytelen
nek látszik. Ha azonban a család
úgy véli, hogy ennek költségei túl
súlyosak számára, kétségkívül joga
van kérni, hogy hagyják abba a kí
sérletet, amely míndaddíg sikerte
lennek bizonyult, még akkor is joga
van rá, ha nyilvánvaló, hogy a ké
szülékek eltávolítása után a vérke
ringés néhány percen belül meg
fog állani. Mert: "Ebben az esetben
nem történik sem közvetlen rendel
kezés a beteg élete felől, semseutha
názia, amelyet soha sem tekinthe
tünk megengedettnek."

Az utolsó kérdés a szent kenet
kiszolgáltatására vonatkozott. Ene
válaszolva a pápa hivatkozott a ka
tolikus erkölcstan régóta felállított
általános szabályaira. "A szentsé
geket isteni intézkedés ennek a vi
lágnak emberei számára rendelte,
földi életük tartama alatt, s a ke
resztség kivételével feltételezik a
keresztséget annál, aki kapja öket.
Az, aki nem ember, aki még nem
az vagy már nem az, nem kaphatja
a szentségeket. Annak pedig, aki
kinyilvánítja visszautasítását, nem
lehet akarata ellenére kiszolgáltat
ni azokat... Amikor nem tudjuk,
hogy valaki teljesítette-e a feltéte
leket, amelyek szükségesek a szent
ségek érvényes fogadásához. igye
kezni kell megoldani a kétséget. Ha
kétség forog' fenn, a szentségeket
feltételesen, legalább is hallgatólag
feltételesen szolgáltatják ki - a
"si capax es" záradékkal. ami a
legtágabb. Végszükség esetéri az
egyház megkísérli a legszélsőbb



megoldásokat is, hogy közölje az
emberirel a kegyelLmet és a szent
ségí segítségeket."

KövetkezéSlképpen abban az eset
ben, amelyet rnost tanulmányozunk,
ha az összes többi feltételek fenn
forognak, a szent kenet érvényes
sége egyetlen ténytől függ, attól,
hogy az illető még ehhez a világhoz
tartozik-e. Láttuk, meanyire nehéz
ebben a tekintetiben teljes bizonyos
sággal birnunk. Éppen ezért, ha le
hetséges, ki kell szolgáltatní a
szentséget még a mesterséges lég
zés tartama alatt. Ha ennek aka
dálya volt, akkor utána kell meg
tenni a lehető legkorábban. Mert
nyilvánvaló, hogy minél több idő

telik 'el, annál valószínűbb, hogy a
halál már tényleg bekövetkezett.

A pápa ekként fejezte be: "Ve
zessék és vílágosítsák meg önöket
a rnost kifejtettek, amikor próbál
ják megoldani a kényes kérdése
ket, amelyekkel hívatásuk gyakor
lásában találkoznak." S ezekben a
szavaiban - irja Tesson - XII.
Pius tökéletesen összefoglalta a ka
zuisztika tárgyát. "Három évszázad
multán is élnek a Levelek, de él a
kazuisztika is."

*
Amikor tudósok és technikusok

a világ minden részében erejüket
megfeszítve dolgoznak azon, hogy
meghosszabbítsák, megkönnyítsék
és tartalmasabbá tegyék az emberi
életet, ugyanakkor még mindig
nem mondhatjuk el, hogy elmultak
volna fejünk felől azok a veszedel
mek, amelyek megsernrniaítéssel fe
nyegetnek minden életet. É-rthetők
tehát az aggodalmak, amelyek a
béke megvédése érdekében összefo
gásra késztetik a józanul gondolko
dóknak százmillióít, s érthetők a
követelések is, amelyekkel a béke
'kongresszusok egész sora fordult
ezekben a napokban is a nemzet
közi politika intézőihez.

Mi, katolikusok, az atomháborút
nem tekinthetjük megengedhető

nek. A mi szemünkben az atomhá-

ború gyakorlatilag csak bűncselek

ményt jelenthet, amely az égre ka
ált. Hogy míért, arról már sokat
hallhattunk sitt, a folyóiratunk
ban is többször szó esett róla. Mint
hogy azonban folyvást újabb ada
tok kerülnek nyilvánosságra, nem
árt időnként visszatérnünk rá. Az
Études idei márciusi számában egy
kiváló fizikus, Jean Moretti foglal
kozott a kérdéssel. Tanulmányában
vannak persze ismertebb részletek
is, ezeket azonban csak röviden
ériritern.

Köztudomású, hogy a nukleáris
fegyverek romboló képességének
méréséhez a leghatásosabb vegyi
robbanó anyagot, a trotylt veszik
alapul. Vizsgálják, hogy ugyanazt a
natást milyen mennyíségű trotyllal
érihetnők el. Megállapítottak, hogy
amikor egy ágyúlövedék erejét leg
feljebb néhány tíz kiló trotylra, egy
repülőbombáét néhány száz kilóra
tehetjük, egy atombombáét már
csak ezer tonnákban fejezhet jük ki.
Az a két első atombomba, amelyek
Nagasakira és Híresimára hulltak,
20.000 tonna, vagy a szokásos meg
jelöléssel 20 kilótonna trotylnak fe
lelt meg. A hidrogénbomba megje
lenése azután arra késztette a fizi
kusokat, hogy ezerszerte nagyobb
új egységet teremtsenek, a mega
tonnát. Nem azt jelenti ez, hogy egy
megatonnás bomba ugyanazt a rom
bolást végzi, mínt egy millió darab
klasszikus bomba, mert hiszen utób
biakat jóval nagyobb felületre le
het szétosztani, de nagyjában és a
hőhatás szempontjából a kettő egy
re megy. Már most a legutóbb elő

állított hidrogénbombák hatóereje
50, sőt 100 megatonna trotyllal ve
tekszik.

Nézzük meg, mi történik akkor,
ha atombomba robban, Fényképe
ken is láthattuk, hogy míndenek
előtt egy "tűzgolyó" keletkezik. En
nek hőmérséklete meghaladja az
egy millió falkot. A robbanás ugyan
akkor hirtelen összenyomja a le
vegőt, amely továbbadja ezt a nyo
mást. Ügynevezett szürpressziós
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hullám lép fel, amely nagy sebes
.séggel terjed, akár egy lövedék.
Borzalmas erővel sujtja mindazokat
az akadályokat, amelyeket útjában
talál. Száguldásának időtartama

rendkívül rövid. Körülbelül egy
másodperc. Min1lhogy azonban a
nyomás több százezer atmoszféra,
az okozott károk így is igen jelen
tősek. Néhány másodperccel utána
a hullám visszafordul. Ez az úgy
nevezett depressziós hullám, amely
tovább tart ugyan az előbbinél, de
következményei kevésbé súlyosak,
Nagyon jól ismerjük az 1945 au
.gusztusában Japánra dobott 20 ikilo
tonnás bombák hatását. A légnyo
más 600 méteres körzetben romba
döntötte a legszilárdabb épületeket
is, 1200 méteres körzetben szétdúl
ta a téglaépületeket. A tetőket, a
könnyebb építrnényeket, az abla
kokat leszakította két kilométer tá
volságban a robbanás helyétől. Az
üvegeket betörte négy kilométeres
távolságban. Az elektromos vezeté
keket, a gázcsöveket 2-3 kilomé
teres körzetben szaggatta szét.

A tűzgolyó hőmérséklete csaknem
olyan, amilyen a Napban uralkodik.
A túlfűtött gázok fényessége még
nagyobb is, mint a Napé. A tűz

golyóból áradó hősugarak, az infra
vörös sugarak a fény sebességével
terjednek. Az egész [elenség körül
belül egy másodpercig tart, de ez
elegendő ahhoz, hogy 1800 fokos
hőt teremtsen 1500 méter távolság
ig és 900 fokos hát innen tovább 4
kilométeres távolságig. A hősugár

zás hatása függ a sugárzott hő

mennyíségétől és a felfogó felület
től. Kísérletek tanusága szerint egy
20 kilótonnás bomba melegét 8 kiló
méterre a robbanás helyétől már
alig érezni, ám a kisebb hidrogén
bomba is megégeti a bőrt tiszta
időben a robbanás helyétől 45 kilo
méterig. Minél nedvesebb és ködö
sebb ugyanis a légkör, annál ha
marabb veszti erejét a háhullám.
Nagyobb távolságban a közvetlen
hőhatás ellen aránylag könnyű vé
dekezni. Olykor már az ujságpapír
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is kellő fedezetet nyujt. Bizonyos
távolságon belül azonban a hőhul

lám míndeníképpen tüzeket okoz,
amelyeket éleszt és tovább visz a
légnyomás által kiváltott vihar.
Annakidején Japánban az elhuny
tak 80%-át az égés ölte meg.

A légnyomás és a hőség nem sa
játos tulajdonságaik az atomtegy
vereknek. Minden robbanás ezzel a
ikét h~l jár. Az atomfegyver
jellegzetessége tudvalevőena rádió
aktivitás. A robbanást követő má
sodpercben a tűzgolyó rendkivüli
méretekben bocsát ki gamma su
garakat és neutronokat. A gamma
sugarak elektromágneses sugarak,
ugyanolyan természetűek, mint a
rádióhullám, a fényhullám és az X
sugár, de hullámhesszuk még rövi
debb, ami csak fokozza áthatoló
képességüket. Egyes gamma suga
rak egy méteres, sőt még vastagabb
ólomrétegen is keresztülrnennek. A
gamma sugarak több kilométerre
száguldanak, a neutronok ritkán
haladnak túl egy kilométeren.

Az emberi szervezetet fölöttébb
bonyolult vegyi üzemhez hasonlít
hatjuk. Reakciók ezrei mennek
végbe benne minden pillanatban,
pontosan szabályozott, egymással
kapcsolatos folyamatokban. Máként
egy porszem elegendő ahhoz, hogy
megállítsa a preciziós órát, ugyan
úgy a szervezet vegyi működésének
legcsekélyebb médosulása is súlyos
zavarokat zudí1lhat a test egészére.
Már most éppen a gamma sugarak
és a neutronole azok a sugarak,
amelyek tönkretehetik a szerveze
tet annak folytán, hogy ionizálják
a molekulákat, vagyis két, elektro
mos töltésű, részre szakítják őket

- ezeket a részeket hivják ionok
nak -, ami természetszerűen nem
történhetik anélkül, hogy alaposan
meg ne zavarják a sejtek életéhez
szükséges vegyi reakciókat. A vizet
például, amely testünk súlyának
kétharmadát teszi, OH és H győ

kökre választják szét, sőt H02 ve
f1vületet és tiszta oxigént állftanak
elő, olyan oxidáló termékeket, ame-



lyek megbontják az élethez nélkü
lözhetetlen anyagokat, így a külön
böző proteineket is. Az ivarsejtek
kromozómáit és génjeit is, amelyek
az öröklődő tulajdonságok belső té
nyezői, kikezd:heti a gamma suga
rak támadása. A folyamat ugyanaz
- mondja Moretti -, mínt amikor
egy nagyforgalmú vasúti hálózat
szabályozó központjai leállnak. Rö
vid időn belül elkerülhetetlen a ka
tasztrófa.

A szervezet által szenvedett ár
talmak függnek természetesen a
kapott adagtól és annak az időnek

tartamától, amely alatt a szervezet
kapja. A fizika röntgen-egységnek
fogadta el azt a gamma vagy X su
gár mennyiséget, amely egy köb
centiméter levegőben kereken két
milliárd ion-párt hoz létre. Az az
ember, aki egyszerre 500 röntgen
egységet kap, gyors pusztulásra van
itélve. Hiszen például a mellkas rá
diószkopikus vizsgálatához mind
össze 0.1 R szükséges, ez pedig meg
felel annak a mennyíségnek, amely
tengerszinten a föld és a levegő

természetes rádióaktivitása folytán
egy év alatt éri testünket. A japán
városokra dobott 20 ki lotonnás
bomba hatásából megállapították,
hogy a robbanási ponttól 900 rné
terre azt az embert, aki nincs véd
ve, a pillanat töredéke alatt 600 R
éri. Következménye biztos halál né
hány napon belül, vérömlés. há
nyás, hasmenés után. Ha az adag
nem haladje. me~q 400 R-t, a halál
csak az esetek felében áll be azon
nal. Ám a többiek is csak 2-3 hó
nappal élik túl a besugárzást, olyan
nagy mértékben vesztik el fehér
vérsejt jeiket. A 200 R-es adag l1€IIIl

jár ugyan halállal, de a fehér vér
sejtek megfogyatkozása miatt az
érintett egyének fogékonyak lesz
nek mindenféle fertőzés számára, s
2-3 héttel a besugárzás után gyön
geség, hasmenés, lesoványodás, haj
hullás következik be náluk ötven
rontgenegységen alul nem állapí
tottak meg semmiféle érezhetőbb

zavart, legalább is nem a megfigye-

Iési időszak alatt, Mindezek a szá
mok persze csak nagyságrendi uta
lást fejeznek ki, mert a halálos.
adag természetszerűen változik az
illető személy ellenálló képessége
szerínt.

Amit most elmondtunk, csupán
az atomrobbanás közvetlen hatá
saira vonatkozik, azoknak a gam
ma sugaraknak hatásaíra, amelye
ket a tűzgolyó bocsát ki. A nukle
árís fegyver azonban más módon
is kihat a szervezetre. Ha a bomba
a föld közelében robban, rádióaktiv
termékei, az uránium és plutónium,
és szintén rádióakti:v hasadási ter
mékek por alakjában jelennek meg.
A kibocsátott neutronole hatása.
alatt a föld bizonyos atomjai is rá
dióaktívvá válnak. A bomba rob
banása krátert vág a talaj ba,
amelynek több száz méter az átmé
rője és több tíz rnéter a mélysége.
Ezer és ezer, olykor: millió és mil
lió tonna anyagót lök fel ugyanak
kor a légkörbe. A nagyobb darabok
nyomban visszaesnek. A finomabb
porszemek azonban 15-20, sőt 50
kilométer magasba repülnek s az
az idő, amely alatt visszaesnek, a
szemesék nagysága szerint néhány
naptól több évig terjed. Például 5
míkronos szemcse 10 nap alatt esik
vissza 20.000 méter magasból. A szél
ezeket a részecskéket igen messze
elviheti, úgyannyira, hogy egyetlen
atombomba néhány nap alatt 300
kilométer hosszú és 50 kflométer
széles sávban fertőzhet,

Kérdés ezekután, hogyan hatnaik
az élő szervezetre ezek a felszínre
visszaeső porszerűségek? A válasz
magától értetődik: minthogy rádió
aktiv anyagokról van szó, alfa, bé
ta és gamma sugárzásukkal hat
nak. Minden rádióaktiv anyagra
jellemző ugyanis, hogy ezeket a su
garakat bocsátja ki. A gamma su
garakról már beszéltünk. Az alfa
sugarak viszonylag nehéz részecs
kék, amelyek rövid utat tesznek
meg és kevéssé áthatolók. A béta
sugarakat elektronok alkotják,
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amelyeknek sebessége a fény sebes
ségének kétharmadát érheti el, s
mínthogy rendkívül kicsiny a tö
megük, könnyen hatolnak keresz
tül az emberi testen is. Mind á há
romféle 'sugárnak ionizáló képes
sége van. Ha tehát az ember szá
jon keresztül vagy légzéssel szedi
magába a rádióaktiv szemcséket.
ezek bent a szervezetoen szünet
nélkül ionizálják a molekulákat s
ilyen módon megzavarják a szer
vezet működését. A test felületét
érő sugarak közül csak: a gamma
sugarak veszedelmesek,

Tekintsüik először a ezervezet ál
tal elnyelt porszemek esetét. Ezek
fajtajuk szerínt előszeretettel fész
kelikbe magukat ebbe vagy abba a
szervbe. A mész például a csontok
ba veszi útját, ahol több hónapon
át marad. A jód a pajzsmirigyben
rögződik meg s itt gamma sugarai
val fokról-fokra csökkenti a tevé
kenységét ennek amirigynek,
amelynek hormcn-kiválasztásaí el
engedhetetlenek a szervezet jó mű

ködéséhez, A foszfort részben a ge
rincvelő köti le, amely a vörös vér
sejteket terrmeli. A sugárzás hatása
alatt ez a tevékenysége fokozatosan
csökken. S ugyanezt rnondhatjuk
el ra többi elemek szerepéről: a vas
ról, amely a vérbe veszi be magát,
a kobaltról. és a nikkelről, amelye
ket ra máj, a ciIllkről, a stroncium
ról, az ónról, amelyeket a csontok
kötnek le ugyanúgy, mint ra fosz
fort és ra meszet. A klór és a sZÓ'
dium az egész szervezetben oszlik
szét, Míndezek ra rádióaktiv testecs
kék napokon, hónapokon, sőt éve
ken át árasztják romboló sugara
ikat. Az alfa és a béta sugarakat
nagyongyOlI'\Slan megállitják a test
szövetei, de ionizáló hatásuk igen
erős, jóval erősebb, mint a gamma
sugaraké, amelyek viszont nagyobb
távolságra hatnak. Az eredményt
könnyű kitalálnunk: a szervezet,
amely lekötötte ezeket a rádióaktív
termékeket, lépésről-lépésre szű

nik meg normállsan rnűködni. Nö
vekvő zavarok lépnek fel a szerve-
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zetben, amelyek rövidebb-hosszabb
idő múltán halált okozhatnak.

A külső besugárzás mechanizmu
sa nem ugyanaz. Nem ilyen vagy
olyan szervet támad meg, hanem a
test egészét. A szervezetben azon
ban nem ugyanolyan érzékenysé
gűek a sejtek. A megfigyelésekből

azt a törvényt vonták le, hogy a
sejtek annál érzékenyebbek az
ionizáló sugaraikkal szemben, mínél
gyorsabb a szaporodásuk üteme. A
káros sugarak különösen akkor ár
tanak a sejtnek, amikor osztódás
állapotában van. A legérzékenyeb
bek az ivarsejtek, azután a csont
velő vértermelő sejtjei, majd a vé
konybél sejtjei és a bőrsejtek. Mint
tudjuk, a fehér vérsejtek védik a
szervezetet a mikróbák támadásai
ellen. Ha számuk a kelleténél alább
süllyed, a test ki van szoígáltatva
a nehézség nélkü'! szaporodó ellen
ségnek. Ezért van az, hogy a test
400 R-es általános besugárzása után
lázrohamot észlelünk a betegnél.
Az egész emésztőrendszer villám
gyorsan fertőződik, a szervezet vé
dekezése megszűník s a halál 2-3
hónapon belül föltétlenül bekövet
kezik.

Ami a sugárzások biolőgíaí hatá
sát illeti, mai ismereteink közel sem
kímerítöek. Arra ugyanis nem gon
do1hatnak a kutatók, hogy közvet
lenül az emberen kísérletezzenek.
A tudósok mindenesetre ígyekeznek
a maximális mértékig feldolgozni
és kíértékelní a Japánra dobott két
bomba, továbbá az emlékezetes bi
kini robbantás következményeit,
amíkor a rádióaktiv hamu megfer
tőzött japán halászokat. Kísérletez
neik természetesen állatokon, de az
állat és az ember összehasonlítása
nem míndig lehetséges. Amig pél
dául az egy R-nél alacsonyabb adag
is súlyos zavarokat vált ki a ku
tyánál, százezer R-es adag sem
okoz semmi zavart bizonyos halak
embrióiban. A lazac 100 R-t min
den baj nélkül elvisel, a pisztráng
500 R-t, holott az ember már 25 R
re havesen reagál.



Hiányosak még tájékozódásaink
a besugárzások utóhatásairól is, jól
lehet az első robbanasok már 13
évvel ezelőtt történtek. Kétségtelen
azonban, hogy az utóhatások közé
tartozik az idő előtti gyors örege
dés. S ezen nem csodálkozhatunk,
mert bizonyos rádióaktív sérülések
jóvátehete1Jlenek s az érintett szer
vi működések véglegesen megvád
toznak. A szem külőnösen ki van
téve ilyen késői bajoknak. ÉveikJkel
a besugárzás után is számolni kell
a szürke hályog fellépésével.

Sok vita folyt már a tudományos
sajtóban is a besugárzások genett
kus hatásáról, Moretti szerínt ezen
a téren sem elégségesek még az is
mereteink. Néhány tényt azonban
teljes bizonyossággal állíthatunk.
Egy Müller nevű tudós már 1927
ben kimutatta, hogy az ivarsejtek
génjei rendkívüí érzékenyek az
ionizáló sugarak iránt. Egyetlen
ilyen besugárzás mutációt vonhat
magával attól a pitlanattól kezdve,
hogy a sugár elérte az ivarsejt va
lamelyikk,romozómáját. Ma már
bizonyítottnak látszik, hogya be
sugárzások hatása halmozódó jelle
gű: több kiserejű besugárzás ugyan
úgy hat, mint egyetlen erős adag.
A legaggasztóbb felfedezés azonban
az, hogy semmi sem mutat arra,
mintha a hatásnak alsó határa len
ne. Bebizonyították, hogy egyetlen
foton, vagyis köznapi nyelven egyet
len fényatom, tudományosan: fény
energiakvantum, elegendő egy mu
táció előidézéséhez.Az atomrobban
tások tehát kétségtelenül veszélyez
tetik az emberiség öröklési állo
mányát, Mert ha bízonyos is, hogy
nem minden rnutáció szükségszerű

en besugárzás folyománya, holtbi
zonyos, hogy minden besugárzás
mutációt von magával. Ma - ílI"ja
Morettí - öt mutáció közül egyet
tulajdoníthatunk a rádióaktivítás
nak. Meg kell jegyeznünk itt, hogy
nem minden mutáció végzetes, sőt

a legtöbb nem is nagyon látható. A
nukdeáris robbantások legnagyobb
veszedelmét ma mindenesetre ab
ban látjá'k a tudósok, hogy egyre
nagyobb mértékben válnak rádió
aktívvá azok a táplálékolk, amelye
ket az ember fogyaszt, akár köz
vetlenül, akár azoknak az állatok
nak és növényeknek közvetítésével.
amelyek maguk táplállk.oztak ilyen
anyagokkal.

Máshonmán vett sok egyéb adat
tal is kíegészfthetném még ezt a
legfrissebb beszámolót az atomrob
bantások hatásáról, így a japán
atomrobbantás által érintett japán
szülők gyermekeire vonatkozó ször
nyű statisztikával is. Gondolom
azonban, hogy Moretti fejtegetései
ből is világos fogalmat alkothatunk
annak a katasztrófának méreteiről,
amelyet az ember magára Idézhet,
A magfegyverek ujdonsága nem a
rendkívüli erejükben rejlik, amely
milliószor nagyobb a régi fegyve
rekénél, hanem elsősorban abban
,a körülményben, hogy kíhatásaík
ellenőrizhetetlenek térben és, idő

ben. Nem tudhatjuk, mi a mértéke
annak a rádióaktiv anyagmennyí
ségnek, a légkör ama telítettségé
nek, amely, ha nem is azonnal, de
előbb-utóbb képes kipusztítani az
egész emberiséget.

Érthető ezekután, ha mímden ol~

dalról s ma már szinte leghango
sabban természettudósok részéről

emelkednek hangok, amelyek nem
csak az atomháború abszolut tilal
mát, de a robbantás! kísérleteknek
is haladéktalan rnegszüntetését kö
vetelik. A nemzetek vezetőinek leg
alább ezekJben a pontokban késede
lem nélküil meg kellene egyezniök.
Méltán szorgalmazza azonban azt
is a béke világmozgalom s élén a
Béke Világtanács. hogy a felelős

államférfiak üljenek össze tárgya
lásra és keressék meg a nemzetközi
konfliktusok békés megoldásának
módjait,
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A KIS ÚT

Tulajdonképpen miért "szentek" a szentek? Ha az élettörténetüket
olvassuk, legtöbbször azt látjuk, hogy ez vagy az a cselekedetük nagyon
dicséretes, de nem utánozhatjuk őket. Még Kis Terézt sem, aki pedig
megtalálta azt az utat, amelyet mi is járhatunk, de valójában a vértanú
ságig lemondó és önfeláldozó volt. Pedig az úr Jézus azt kívánja, hogy
mindnyájan szentek legyünk. És az embert kevéllyé is teheti, ha a szen
tekhez meri magát hasonlítani. A szentek mindig nagy bűnösöknek tar
tották magukat. Tehát tévedtek. Honnan tudjam azt, hogy nem tévedek-e
én is, és nem éppen azt tartom magamban jónak, ami rossz, és fordít
va? Szeretném tudni, miél·t dicsőíti meg őket az Egyház? És hogyan
lehet hát őket utánozni?

Nem értjük egészen világosan a
problémáját, de azt hisszük, az
alapvető nehézség abban van, hogy
a "szent" szót áJltalában két külön
böző fogalom kifejezésére használ
jHk. Szent jelenti a kanonízált szen
tet, aki életében hősi fokon gyako
rolta az erényeket, akinek Istennek
tetsző életmódját hosszú vizsgála
tok után igazoltnak vett csodák
alapján az Egyház jóváhagyja, és
őket a boldog, majd a szent jelző

vel kiemeli a sor-hívek, sor-kato
nák sorából,

És szentnek mond az Egyház az
apostoli idők legikezdetétől minden
olyan hívőt, aki a kegyelem állapo
tában van. Ez utóbbiro mindnyáian
hivatottak, kötelezettek vagyunk,
erre Istentől mindnyájan elegendő

kegyelmet kapunk, s azzal nem él
ni bűnös mulasztás.

A kanonizált szenttel az Úr Isten
valami különt, valami határozottat
akar mondaní, valamit hősi fokon
akar elénk áll ítarii, lehet, hogy
olyasmit, amit valamennyire mi is
tudunk követni, lehet, hogy olyas
mit, ami csak éppen megmutatja,
hogy ilyen naggyá, széppé, önzet
lenné, Istenbe-kapcsolódottá is le
het az emberi lélek. Ezt csodálhat
juk, megnemesedünk tőle, nagyob
bat, rnélyebbet lélekzünk tőle, ...
de nem vagyunk kötelesek utánoz
ni. A szentek indítást adnak, inspi
rációt, tanúságtételt jelentenek ne
künk az önmegszentelődés rnunká
jában, de utánozni, imitálni csak
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egyet kell: az Úr Jézust, kiki a ma
ga módján, a maga tehetségeíriek,
adottságainak, körülményeinek. iz
lésének, belátásának mílyensége és
minősége szerínt.

Hogy az embert "kevéllyé teheti,
ha magát a szemtekhez hasonlítja" ?
Nem "teheti"; máris kevély az, aki
a szentet ebben a második, kanond
zált értelemben hasonlítja magá
hoz. Az előbbi értelemben pedig 
hogy a kegyelem állapotában kell
lennie - az nem kivételes, hanem
állandó lelkiállapot kell hogy le
gyen a megkereszteűt ember szá
mára; itt nincs semmi ok a kevély
ségre.

,.A szentek nagy bűnösöknek tar
tották magukat." Ez nem téveszme
az ő részükről, csak számunkra ide
gen, mert nem értjük meg azt a
mértóket, amellyel ők az Isten iránt
való kötelességeket mérik, és így
teljesítményüket elbírálják. A rnű

vészektől és a sportemberektől ve
hetnénk Itt hasonlatot. Liszt Ferenc
azt mondta, hogy ha csak egy napig
nem gyakorol, azt már észreveszi,
de ha három napig nem gyakorol,
azt már a közönség is megérzi. A
festők, szobrászok, költők gyötrőd

ve' állnak műveik előtt, arnelveket
mi remekműveknek tartunk,
mert mást, szebbet, tökéletesebbet
látnak lelkükben, amihez képest
azt, amit csináltak, semmi!

És mit meg nem tesz a sportem
ber, hogy formában maradjon: trc
niroz, fokozza teljesítményét, távol-



tartja magát testi-lelki [zgalmek
tól, valósággal feJjebbv,alót állít ön
maga fölé, aki ellenőrzi munkáját,
életmódját, testsúlyát, díétáját,
mort nem eléggé bízik önmagában,
hogy mindent megtesz-e arra, amit
maga elé tűzött.

Hogy ön adott esetben nem té
ved-e, amikor valamit jónak gon
dol, ami éppen rossz (vagy fordít
va), az nem súlyos probléma: for
duljon bizalommal lelkianyjához.
Ebben aztán nyugodtan követheti
a kamcnizált szentok -,;ldáiát is,
akik, ha rossznak is érezték ma
gukat, nyugodtan mentek szentál
dozáshoz, ha lelkiatytuk így taná
csolta, vállaltak előljárói tisztsé
get. ha arra méltatlannak érezték
jsmaguk,at, mesrírtták életraizukart,
holott semmi feljegyeznivalót nem
találtak benne; de ha lelkiadyjuk
íP'V látta jónaik ...
Végűl még egyet: találunk néha

a szentek életében olyan adatokat
is, amelyeket semmi körűlrnémvek
között sem fogadhatunk el helye
seknek. Bbben három dolgot K'ell
tr-kintetbe vennünk: Először is: ta
l'Ín az a dolog valóban nem helyes.
Ebben az esetben nem ezért, ha
nem ennek ellenében lett szentté,
Sok szerit gyermek vazv ifjúko
rában éppen nem volt Isten kedve
szerint való. V8'!Y olymódon gyako
role.a az erényeket. hogy túlzott s~i

gON, vagy helytelen eszközöket al
kalmazott. Míndig arra kell gon
dolnunk, hogy a szentek nem ki
faragott szobrokként születtek. ha
nem lassú fejlődésben,az isteni ke
gyelemmel való folytonos együtt
működésben lettek azokká, és nP'lTI
ragadhatjuk ki életüknek ep:y ép
nen nekünk tetsző stádinrnát olyan
nnk, arritt mindenáron követni, vagy
k ífo-rásoln! akarunk.

Másodszor: lehet, hogy az olva
sott életrajz rosszul V'éIJl1 megírva,
Nem olyan egyszerű dolog egy
szeritnek az életét megírni. A meg
felelő történelmi, társadalmi és lé
lektani ismereteken kívül, a legna
gyobbfokú beleélési képesség kell
egy szerrtnek a megértéséhez. Mond
hatni, hogy bizonyos kongenialitás
kell hozzá; ám akkor még rruindig
fel kell tételeznünk. hogy az író
önmagát is beleírja az életrajzba,
amikor a szent legbelsőbb indító
okiait magyarázza, a cselekvések
belső összefüggését keresi, tudat
alatti befolyásoltságot kutat, stb.
Aki tehát valamelyik szentet job
ban meg akarja értemi, annak né
hány különböző szerzőtől kell az il
letőnek életrajzát elolvasnía, mí
előtt véleményt alkot magának ró
la.

És mégalkikor sem biztos az íté
Jete, mert harmadszor: Lehet, hogy
Ön most eaváltalán nincs disz
ponálva az Il'lető szent megérté
sére. Nem felel meg az ön befogadó,
feldolgozó képességének. Olyan kü
lönböző korokból. helyekről, körül
ménvek közül. annyira más adott
sástokkal. előélettel. idegzettel fel
ruházottan kerülnek a szemtek az
Egyház itélőszéke elé, hoIIT mi, egy
szerű hívek, azt egyrészt el sem
tudjuk képzelni, másrészt viszont
oly bő választék előtt állunk, hogy
nincs miért búsulnunk, ha vala
melvik nem felel meg a mi diszpo
ziciónknak. Mindenki talál magá
nak megfelelő ínspírátort, csak kel
lő alázatosságaal és megfelelő lé
lekkel kezdieri a szentek életének
tanulmánvozásához, - akkor majd
megérti. hogy "miért szemtek a
szantek ?"

F.
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NAPLÓ

A VILAGKIALL1TASON - KATOLIKUS SZEMMEL. A VHágkiál
lításról sokféle szempontból olvastunk beszámolót. Jelent valamit ez II
bámulatos rníkrokozmosz a katolikus hívőnek?

Mint míndenkít, elsősorban bámulatba ejt. A pavillonok külön-külön,
és a kiállítás egésze mmderrk inek ad valami újat. Minden nép tudása,
kincsei legjavát adja. A rendezés újszerű és tökéletes. Ha az emberr
megáll este az Atomium előtt, melyriek gömbjein szíkráznak, táncolnak
a csillagok, vagy lenéz a 100 méteres építmény tetejéről: elsétál a leg
újabb technikával k ivilágítot.t, kígyózó szökökutak, kívilágított tulipán
erdők mellett; végigmegy a belülről aranyfénnyel áttetszővé világított,
hasábalakúra nyírt bokrok közt ; megnézi a francia pavillon óriási lep
kéhez hasonló épületét, vagy a Génie Civil roppant arányú, mégis lebegő

szárnyait - akkor valósággal megrémül az ember és tudomány erejétől.

Kicsinek érzi magát - és mégis nagynak.
Az ember valami feszültséget érez, valami ellentmondást. Itt minden

szép, tökéletes. bőség, gazdagság mindenütt, mindenki barátságos, szol
gálatkész, a tudomány hatalmas, békés műve szól hozzánk minden pa
villonban. De elég elmenni a legelső ujságárús hódéig és rnárís ujra ha
talmába kerít az élet árnyékos oldala, Nem felejthetjük el a rnil'líók még
mindig tartó szenvcdéscít, félelmét, a háború felettünk lebegő félelmes
árnyát. A Kiállítás megmutatja, mívé lehet az ember. Mire képes, ha ooz-'
szefog. önzetlen áldozatkészséggel dolgozilk. Ha a szeretet uralkodnék a
földön, ha az emberek jók. vagy legalább jóaloaratúak lennének.

Ezt a feszülaséget próbálja feloldali, ezt a disszonanciát összeham
golní az egyházi állam pavillonja, a Ci vitus Dei. A bejárati, földszinti
termek az emberiség problémáit mutatják be. Örök problémákat, ame
lyekről a Biblia is szól, de a moderm életből vett példákkal. Az éhség,
halál, szenvedélyek, kizsákmányolás szívbemarkoló megnyilvánulásai,
óriási, falnagyságú képeken. Kiéhezett kisgyermek kérdő, nagy szemei,
szögesdrót kerítés tövében ülő csüggedet emberek, a kapzsiságtól meg
szám, mohón meggörbült ujjak, bibliai idézetekűcel. A jobboldali bejárat!
csarnokban Rodin Gondolkodó-jának sikerült másolata fogad, amelyet
hatásosan hangsúlyoz a mellette lévő falon ugyanabban a helyzetben és
arckifejezéssel ülő .munkás képe.

Mindennek a nyomorúságnak, szenvedésnek oka az emberi gonosz
ság, vagy gyengeség, a bűn. A megoldás tehát az ember nevelése, meg
javítása, megszentelésc: a szomorúak vtgaszitalása, a szerencsétlenek meg
segítése, Ez az Egyház feladata a földön.

E2Jt rnutatja be a pavillon emeleti szakasza. Részei: az Egyház tu
dományos, művészctí karitativ tevékenysége, szerepe a történelemben.
Külön kiállítás Krisztusaktkja a művészctben. És végül a Cél, aki
mindebben jelen van: az Isten. A bejárati falon hatalmas kép fogadja a
látogatót: amely a maga modern egyszerűségében lenyügöző. A kép felső

részén, középen. Krisztus vakító fehérruhás alalcja. Vele szemben három
szög alakban az emberiség, tétován. lassan, de határozottan, indul feléje.
Bár az emberek is elnagvoltan, világosabb-sötétebb árnyakként vannak
ábrázolva, csodálatosan kifejezi a nyomorával küszködő emberiség vá
gyát ·a megoldás után, célkeresését. A csarnok egészéri hatalmas, feltá
madt Krisztus-ábrázolás uralkodik. A beiáratnál a Civitas Dei temploma,
a Gloria Christi és a kápolnák.

Az egész épület hatalmas arányaival, merészen újszerű, de magas
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színvonalú kivitelezésével méltó a Világegyházhoz. A Kiállítás látogatóit
láthatóan vonzza ez az elvont, de annyira a való életben gyökerező k iái
Iítás, Állandóan nagy tömeg sétál a ikiá'1:1ítáS'i termekben, a világ mimden
részéből Brüsszelbe jött utasok hazatalálnak a templomában.

A Civitas Dei már eddig is számos nemzetközi érdekességű esemény
szinhelye volt. Itt hallottuk az osztrák nemzeti nap alkairnából Mozart
Koronázási míséjét K'M'1 Böhm vezényletével. Itt zajlott le a plébánia-»
szervezés--'templomépítés-kongresszus. Nagy auditoriumban vendégszere
pelt a Wiener Sangerknaben együttese. Klasszikus műveket (O Sacrum
Convivium, Pueri, concíníte - Gallus -, Missa Super- Heiller) és nép
dalokat énekeltek. Szopránszólistájuk most talán nem olyan kiváló, mint
az évekkel Budapesten hallott fiúcska, de techníkájuk, zenei kultúrájuk
és előadóképességük állandóan fejlődik. Erről tanúskodik az ugyancsak
az est műsorában szereplő Falusi borbély c. kornikus opera, amelynél a
hallgatók már nem is annyira a kis művészek énektudását. hanern szí
nészi képességeit tapsolták. Mindenki megállapította ugyanis, hogy a
fiúk ritka természetességgel játszottak és biztonsággal mozogtak, a lány
szerepeket alakítok is nemüket és korukat meghazudtoló bájjal játszottak.

. Május 9-én 11 órakor kedves ünnepség volt a Christi Glo'l'iosi-temp
lomban. A kanadai szekelő tájékoztatási vezetője, M. Georges D' Astous
és honfícársnö]e tartották esküvőjüket. A nászmisét R. P. Guy Dallaire,
kanadai dominikánus celebrálba, aki jelenleg a Iőwcní katolikus egyetem
hallgatója. Baul-Emile-Léger bíboros, Montreal érseke áldotea meg a fi
atal házasokat. Ez volt az első házasság, amelyet a Világkiállítás ideigle
nes parókiáján kötöttek. Bizonyára ezért a sajsó és a filJJnhkadó is rész
letes tudósítást adott az esküvőről.

M. Paul Rome, a vatikáni pavillon főépítésze a következő nyHaNw
zatot adta a Christi Gloríosi-templom tervezéséről:

"Az építészek koblégiuma, tekintve a hatalmas összegeket, amelyet
az építkezés jelent, és tekintettel a templom ideiglenes jellegére, kezdet
ben azon a véleményen volt, hogy egy hatalmas szabad térség, fedett ol
tárral is megfelelne a célnak. A Belgiumban gyakori esős idő. különösen
a tavaszi és őszi hónapokban, lehetetlenné tette ezt a megoldást. Be kel
Iett hát fedni. A nyitott eszplanádból sátor lett, amelynek megoldására
különböző elképzelések voltak. Svéd építészek fáIból akartálc készíteni.
Ez azonban nem bizonyult megfelelőnek. Acébhuzalokat kapott. úgy ősz

szeihlesztve, rnint egy lánchíd szemei, Ezért van az, hogy az épületet szo
katlan formája rniatt ultramodernnek nevezik, de én egyszeruen logi
kusnak mondanám, hiszen egy hat hónapra készült épület nem is lehetne
másmilyen. Ez a megoldás egyesíti a célszerűségét a vonalak bizonyos
előkelőségével .izáltal, hogy falai a magasba ivelnek. az apsis 25 méter
magas teteje felé, padozata viszont 'az oltár felé lejt, maga a templom
belseje alig 6-7 méter magas, Már félig kész állapotban is Ienyügöző

batásü volt azáltal. hogy minden elem az oltár fellé íránvul és hajlik
össze."

Apavillon maza 52 nemzet munkája, A templom díszítésért és beren
dezését a francia-német bizottság vállalta. A német bízottsá-r fő munka
társa Prof. Willy Weyrest. a kölni székesegyház építésze. A templomban
természetesen az oltár dominál. Úgynevezett "kék belga" kövekből épült,
arannyal és mozaikokkJal díszítcit hatalmas cibórium ernelkedik föléje.
A kórus elég nagy. hogy nagyszabású főpapi szertartások szlnhelve le
gyen, itt van elhelyezve a főpapi trónus és zs ámolyok. Kőből faragott
Regina Pacis szebor áll a templom bejáratánál, az oltárral szemben. Ez a
szobor, valarnínt a kereszt és gyertyatartók, német rnűvészek munká]2
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Az egész templom egyszerű, természetes, józan benyomást kelt, amelyet
csak a gazdagon megvilágított kórus, a szobor, mely egyidőben impozáns
és lágy, tör meg. A templom meleg és fényes atmoszférájának még egy
eleme van: az üvegablakok, amelyeket a münchení Dr. Meísterrnann és a
párási M. Lardeur üvegfestő mcsterek készítettek. 'I'isztán dekoratív jel
legűek; színek és formák egyszerű játéka által nemcsak a napfény elő

nyös elosztását szolgálják, hanem azt is, hogy a figyelmet a kórus felé
irányítják.

Az Oltáníszentség kápolna díszítése a francia bizottság munkája,
elsősorban Pinsard éprtészé. "Célunk az volt - frja az utóbbi - hogy
megéreztessük keresztényekkel és nem korcsztónyekkel, hogy itt valami
van, amí előtt egyszerűen nem lehet mást tenni, mint térdreborulnt.v A
templommal szemben van elhelyezve és valóban maradandó benyomást
kelta látogatók mi1lióiban. A mennyezet, enyhén aranyozott anyagból,
óriási szentségtartónak van kiképezve, domborművekkel kif'ararjva. Az
oltár feletti nyílásból árad a fény, mely hatalmas ostyát világít meg. Ez
a fény a tabernákulumra és oltárra vetődik, az igazi szentségtartóra,
amely a mennyezet rajzának vetülete. A végtelen világ jelenléte a véges
világban - ezt akarja kifejezni.

A falak egyszerűek, bizonytalan formák alkotják az átmenetet a
menmyezet és a padozat közott. Nincs semmi díszítés, csak a Kereszt,
amely kiemelkedik a falból,

A tabernálkulum díszítése igen gazdag, baldachinnal és gyertyatar
tókkal, Az oltár felett hatalmas feszület. A padok szürke betonból ké
szültek, egyszcrűségük elüt az oltár gazdag díszttésetől. A figyelmet m in
den a tabernákulum felé fordítja, amely az "égi fényt" kapja.

A hat kápolna a többi hat szentséget képviseli. A Iegújabb művészi

irányok szem előtt tartásával csak sejtetik a mondanivalót, a hívők kép
zeletére és érzéseire bízzák annak továbbfejlesztését.

A sekrestyék berendezése luxemburgi bizottság munk ája. A látoga
tók megcsodálhatják a vítr ínekoen a liturgikus edényeket, amelyeket a
leghíresebb hollandi, svájci, francia és belga cégele szállítottak. (M. É.)

A SZÉPSÉGKIRALYNŰ ELBESZÉLI KONVERZIÓjAT. Még 1952
ben a finn Arm! K1!uselát választották meg "Miss Universe"-nek. Neve
akkor bejárta az egész t1ilágsajtót. Az egykori világszépség-királynőma
egyszerű boldog családanya, akinek legnagyobb öröme az lenne - mint
mondotta -, ha fiából pap lenne. Az Olaszországban megjelenő "Selezione
Missionaria" hasábjain a saját szavaiJ;al mondta el eddigi életének röt'id
történeté t.

"A középiskola felső tagozatának tanulója voltam Helsinkiben 
irja Armi Kuusela -, amikor barátnőim rábeszéltek, hogy vegyek részt
egy szépségversenyen. Nagyon tapasztalatlan voltam akkoriban és a leg
kevésbé sem számoltam azzal, mi minden következménye lehet az ilyen
vállalkozásnak. A gondviselésnek azonban megvannak a maga útjai és
tévedéseinket is jóra tudja fordítani ...

Amikor Miss Finlandia lettem és ezáltal jelöltje a Miss Universe
választásnak, igen szerények voltak reménységeim. Azt reméltem, homl
keresek valami kis pénzt és álláshoz sikerül jutnom. Vágyaim netovább
ja az volt, hogy esetleg .hosstes: lehetek egy repülőtársaságnálés lehetővé

válik számomra, hogy bejárjam a világot. Mikor elutaztam Kaliforniába,
egy barátom így búcsúzott tőlem:

- Remélem, hamarosan mint filmszínésznőt látunk viszont, mint hí
resebb művésznőt, mint akár Ingrid Bergmann vagy Greia Garbo.
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En akkor csa-k ezt válaszoltam:
- Lsten mentsen meg ilyen sorstól.
Nem ezereitem a filmvilágot, mert attól féltem, hogy egy olyan fíatal

leány, mint én - akkoriban mindössze 19 éves voltam -, olyan kötele
zettségekkel találhatja szembe magát, amelyekre nem éreztem magamat
eléggé [ellcéseiiitnek: Azt azonban a legtávolabbról sem gondoltam, hogy
ez az utazás annak az útnak kezdete lesz, amely elvezet ahhoz, hogy a
hitet megtaláljam.

Mikor New Yorkba érkeztem, résztvettem emj fogadáson, amelyet a
sajtó a Waldorf-Astoria szállodában rendezett a világ-szépségverseny
ré$ztvevői számára. Ott akkor azt motuiiák; bizonyosra vehetem, hogy
legalább is a második vagy harmadik helyet én fogom elfoglalni. Azon
nal film- és reklámajánlatokat is kaptam. A fogadáson találkoztam a
Manillából érkezett Clinnel, aki a Fülöp-szigetek képviselője volt a vel'
senyen és akit egy fiatal honfitársa - az én későbbi ura,m - kísért.

A fogadás, a maga nagyvilági formasága,iva,l, rendkívül kifárasztott
és siettem haza. Miss Fülöp-szigetek és az említett fiatalember - Gilnelc
hivták - kísértek el és még a fele időig sem ért a fogadás, amikor el
távoztunk. Olyan éhes voltam, mint egy farkas és elmentiink vacsorázni.
A vacsora alatt ismerkedtem meg jobban G ille l, aki mérnök volt, egy
építési vállalkozó fia.

Eltérően a szokástól, amikor két ember elsőízben találkozik, az ő

első kérdése ez volt:
- Milyen vallású?
Nagyon meglepett a kérdés, de hamarosan rá kellett jönnöm, hogy

kérdése igazi m€'ggyőződésből származott és valami egész egyedülálló
egyszerüségből. Megmondottam neki, hogy luteránus vagyok. O elmon
dotta, hogy katolikus, egy ideig szemináriumi növendék is volt és van
egy fivére, aki iezsuita szerzetes.

Long Beachben ismét találkoztunk, a Miss Universe választás gyöt
relmes próbái után. Az elsők között volt, akik szerencsekivánataikkal
elhalmoztak és egy jellegzetes fülöpszigeti virágokbM összeállított cso
korral lepett meg, amelyet repülőgépen hozatott el hazájából. Emellett
egy másik ajándékkal is kecxeskeáett, egy gyöngyszemekből összeállí
lott rózsafüzérrel. Az ezután következő napokban végig látogattam II
Metro Goldvin Mayer filmgyár telepeit, a rázsaiűzért, mint nyakéket a
nyakamon hordtam. Mindenki azt kérdezte tőlem, katoHkus vagyok-e és
minden alkalommal, mikor nemmel feleltem, az emberek meglepett cr
cot vágtak és úgy éreztem, mintha kicsit s.ajnálnának. IMegkértem Gil-t,
magyarázza T.'H'g ezt a, furcsa jelenséget és hogy miért tartanak engem
szerencsétlennek azért, mert nem vagyok katolikus. Gil ekkor elsőízben

magyarázta el nekem a gondviselés értelmét és elmagyarázta azt is, mi
iL rózsafüzér.

Uj helyzetemben nagyon egyedül éreztern magam. Szerettem volna
magamhoz hívni a mamámat Finnországból, de jól tudtam, hogy ez le
hetetlen. Gil azt mondotta, hogy imádkozzam a Szűzanyához, aki minden
embernek az édesanyja és megtanított az Üdvézlégy Máriára. Este, ha
lálos fáradtan a [énuképészek és impresszál'iók zaklatásától, sírva estem
az ágyba. Valami azt súgta, mondjam el a rózsafűzér ötven Ave Máriáját
és ezekkel a szavakkal aludtam el: Imádkozzál érettünk bűnösökért, most
és halálunk óráján Amen.

A következő nap még nagyobb kíváncsisággal ébredtem. Gil ekkor
eloezetett egy templomba. Októberben voltun,k és éppen a rózsafűzér Ki··
rálynéjának kilencedét végezték. Gil letérdelt, én pedig álltomban arm
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figyeltem, milyen komolyak mind a jelenlév6k. cH azután ki akart ld
sérni, mondta, hogy siessek, én azonban mindent látni akartam és utoL
sónak jöttem ki a templomból.

A sok ajánlat közül, amelyeket kaptam, egyedül a világkörüli uta
zást fogadtam el, azzal a szándékkal, hogy utána visszatérek Finnol'szág
ba és folytatom egyszerű és nyugodt életemet.

Utamnak Honolulu volt az első állomása és egyre nyugtalanabb let
tem, egYl'e erősebben vágyódtam a vallás után. Telefonáltam Los Ange
lesbe, hogy Gillel beszélhessek. Azt mondotta, hogy úgyis várni akart
Tókióban. Valóban ott is volt megé1'kezésemkor a tókiói repülőtéren.

Azonnal a Xaveri Szent Ferenc templomba vezetett P. Mahoney jezsuita
atyához. Egy hétig maradtam a japán fővárosban és minden este ellá-
togattam a paphoz. .

Gil azt mondta, hogy Manillában folytathatom azt, ami közben rend
szeres vallásoktatássá lett. A Fülöp-szigeteken egészen más körülménye
ket találtam. A nyilvános fogadások, amelyek földkörüli utam elkeríitne
tetlen kísérői voltak, itt mind családi házaknál zajlottak le, a társaságban
mindenütt volt legalább egy pap és soha nem hiányzott az ünnepi mise
sem és így azon, többízben résztvehettem. Gil egyik nap megkérte a ke
zemet, hozzátéve azonban, hogy vallásához is hozzá kell mennem, ha
igent mondok. Azonnal kész voltam a beleegyezéssel, Gil azonban nem
akarta, hogy megtartsuk az esküvőt, amig meg nem kereszteltek. Erre
azt mondtam neki:

- Ha a keresztség életem legfontosabb pillanata kell, hogy legyen,
akkor ennele helyéül azt a vál'Ost szeretném választani, amelyben első

ízben határoztam el magamat arra, hogy felveszem a katolikus vallást,
a pogány Tókiót.

1953 husvétján felvettem a keresztséget és a következő nap meg
tartottuk az esküvőt. Ma a legboldogabb családanya vagyok. A boldog
ságom összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint amit a Miss Universe di
csősége jelentett. Edesanya lettem és életemben először értettem meg,
hogy így lehet valójában a világ birtokunkban. A gyermek a pólyában,
aki mindenben tőlem függ, egy világ számomra. Eltérően az új ,hazám
jómódú családjainál általános szokástól, elhárítottam a szoptatós dajkát,
mert a legcsekélyebb részletéről sem akartam lemondani annak, ami az
anyai tapasztalatokhoz tartozik.

A fiam, Arnold, ma két éves. Az én segítségemmel tanult meg járni,
mindenre én magam tanítottam meg őt. Az első angol szavakat is az én
ajkamról tanulta meg és megtanítottam má1' néhány finn szóra is. Remé
lem, kis hugocskája is lesz, s azután még igen sok fivére, mert az anya
számára a legnagyobb boldogság, ha annyi gyermeke van, amennyivel
Isten meg akarja ajándékozni. A gyermek mellett most a legfőbb gon
dom, hogy magamévá tegyem új hazám hagyományait. Nagyon tetszenek
a vallásos szertartások, amelyek lényeges részét teszik a Fülöp-szigetek
társadalmi életének. Megtanultam főzni is. Az első étel, amit Arnold
számára készítettem, egy tál rizs volt, úgy elkészítve, ahogy a Fülöp-szi
geti gyermekGk szá1nára a régi hagyomány szerint elsóízben mindig el
készítik. Az anyósom tanított meg erre.

Nagy a távolság Finnország és mostani hazám között, épp olyan nagy,
mint Miss Uni1-'erse és az egyszerű asszony között, aki ma vagyok. De
ezek a távolságok még mindig eltörpüLnek ahhoz képest, amit le kell
gyöznöm, ha el akarok jutni oda, ahová szeretnék. Arra a feladatra gon
dolok, amelyet be kell töltenem, ha fel akarom nevelni gyermekeim,
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gondoskodni múveltségükről és segíteni őket abban, hogy betöltsék azt
a küldetést, amelyet Isten vár tőlük. Tökéletesen boldog anya lennék,
ha egy pap fiam és egy apáca leányom lenne."

AZ OLVASO NAPLOJA. Franz Ka.EkH, akinek végre magyarul is
megjelent egy műve, egy novelláskötet, Az itélet (Boldizsár Iván fordítá
sában, Ungvári Tamás utószavával), a modern vílágjrodalom legérdeke
sebb, Jegtöbbet emlegetett, legeredetibb és legvitatott.abb írói közé tar
tozik. 1883-ban született Prágában; 1908-túl hosszú időn át biztosító inté
zeti tisztviselő volt. Kisebb-nagyobb elbeszélések mcllett (közülük csak
néhány jelent meg életében) három nagy regényert is dolgozott (Ame
rika, A per, A kastély), de egyiket sem fejezte be. 19:24-ben halt meg a
Bécs me1letti Kíerlmg tüdöszanatóriumában. Végakaratában meghagyta,
hogy írásait semmisítsék meg (Pgy részüket már ő maga elégette előző

leg); barátja, Max Brod azonban szerencsere nem tett eleget ennek a
kívánságnak, s így megmentette ezt a számunkra töredékességében is
ritka jelentőségű művet.

Az itélet, egy maroknyi novella, éppen csak Iőlvildantja előttünk

Kafka sajátos világát és művósze tót. Néhány fontos és jelentős elbeszélés
szerepel benne (Az itélet, Az átváltozás, A törvény előtt, A büntetőtele

pen, Egy koplalóművész), mégsem látná helyesen, valódi mércteinél ki
sebbnek és kissé a groteszk felé elrajzolva látná Kafkát az, aki egyedül
ennek a Ikötetnek az alapján alkotna képet róla. Mert bármennyire [el
lemző is Az itélet, bármilyen félelmes is Az átváltozás, bármilyen solkat
mond is Kallka "esztétikájáról" (helyesebben esztétikájának etikai mag
járól) az Egy koplalóművész: A perhez, s talán még inkább A kastély
hoz képest mindez töredékes, kisigényűnek és különcködőnek hat. Ott
van például A falusi orvos: egyike Kafka legjehlegzetesebb írásainak; de
hogy mennyíre lényeges, az csak az egész mű ismeretében bontakozik ki.
Azt lehetne mondani: ahhoz, hogy az olvasó A falusi orvos teljes értékét
lássa, ismernie keld A kastélyt; mint ahogy A pert is. ismernie kell ahhoz,
hogy ráeszméljen A törvény előtt rnondanívalójának szorongató súlyos
ságára,

Kafka témái, regényeiben ís, elbeszéléseiben is, szokatlanok, furcsák;
"tarta1mi kivonataik" alapján azt lehetne hinni, olyan íróval állunk szem
ben, aki különös kedvvel hajszolja a képtelen ötleteket. Holott Kafkától
mi sem áll távolabb, mint az a törekvés, hogy "fantasz1tikus író" legyen.
De alighanem azoknak sincs igazuk, akik túlzottan hangsúlyozzák írá
sainak. bizonyos filozófiai, tudatosan létrnagyarázó, az élet "lényegét"
tudatosan mítoszokká átköltő jelleget. Kafka nem elméleti megfontolások
alapján, hanem élményből teremt; elég figyclrnescn elolvasnunk napló
ját, hogy észrevegyük, rnennyire élete valóságos talajából sarjad ki első

látásra keresetten groteszknak tűnő tematikája. Ott Az átváltozás című

novella; kész fantasztikum: "Gregor Sarnsa egy reggel nehéz álomból
arra ébredt, hogy ágyában óriási, csúf Iéroggé változott. Páncélszerűen

kemény hátán feküdt és látta, ha fejét kissé fölemelte, domború, barna,
kemény, ív alakú pántokkal ízelt hasát" ... Ki gondclná, hogy bizonyos
értelemben élményi alapja van, élményí magja! S mégis, nem erre utal-e
a Napló egy jegyzete: "Egy píllanatra úgy éreztem, páncélba vagyok
burkolva ... Milyen measze vannak tőlem például akarizmaim" ... Ezek:
a távoli karizmok. rettenetesen messze lévő végtagok: ez az élmény le
hetett a forrása Az átváltozás gyötrelmes pontosságú leírásának arról,
hogyan küszködik, kapálódzik vékony, távoli, kormányozhatatlan bogár
lábaival a rovarrá változott Gregor Samsa. Ha meggondoljuk, hogy ezt
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á képtelen metarnorfózíst kaikariem kitaÍálta, hanem ó't~íte - á skí
zofréníások hisztériásan fölfokozott éleslátásával -,akkor nyomban más,
tragikus megvilágítást Imp Az átváltozás groteszksága,

Vagy egy másik példa: A büntetőtelepen iszonyatos kivégzőgépe 
merő morbid, modern "hoffmanniádának" látszó képzelgés; legföljebb a
lét büntetés-jellegének. s e büntetés-jelleg személytelenségének és igazi
bűn-nélküliségének torz szimboluma. Csakhogy ez a szörnyűség hiteles,
rnert élményi: Kafka nemcsak azt élte át valaminő elvont, vagy hangulati
formában, hogy a Iét egy ismeretlen, egy nem is létező bűnért ránk mórt
büntetés, hanem a bűnhődés rnódját, magát ezt a kivégzést is. Ime egy
"pálrhummos" szöveg a naplóból: .Allandóan €Igy széles henteskés kép
zete, mely sietve és gépies szabályossággal oldalról belém hatol s eaé
szen vékony szeleteket szel le, melyek a gyors munkában majdnem ösz
szegöngyölődve tovaröpülnek.':

A példák szaporíthatók. Még csaik egyet. Ismeretes, mennyire alap
hangulata Kafka majdnem minden írásának valamiféle "üTesség", léten
kívüliség, bizonyos téli, vagy sivatagi csönd (aminek konkrét megnyilat
kozása az elbeszélés színterének különös, irreális kihelyezettsége : vada
minő időtlen, egzisztenciális tél A kastényban, vagy A falusi orvosban, s
a pusztaság A büntetőtelepben vagy abban a másnak, mint félelmetesnek
nem is nevezhető töredékben, melyot a Naplóban olvasihatunk Erinnerung
an die Kaldabahn címmel). Nos, ez az üresség is hiteles; Kafka egyik
alapélménye. Ilyen semmiben él, ilyen télben, ilyen puszta, behavazott
síkságán a létnek. Naplójában ő maga hoz föl egy képet; lehetetlen nem
azonnal A kastély elejének havas falujára gondolnunk róla, s lehetetlen
észre nem vennünk, rnennyíre a saját létérzését tárgyiasítja Kafka a re
gény (vagy a novella: A falusi orvos) színterében. A kérdéses helyen
megint csak örök problémáját beneólja (s hányadszor már l): a családjá
val való kapcsolatát. Érdemes kissé terjedelmesebben idézni, mert meg
sejteti mínd az egész napló hangulatát, mimd azt a nyomott, gyötrelmes
világot, melyben Kafka élt. "Családomhoz való viszonyom - írja - cS3Ik
akkal' nyer számomra egységes értelmet, ha úgy fogom föl magamat,
mint a család romlását. Ez az egyetlen, minden bámulatos dolgot nyom-o
ban fölülhaladó magyarázat; s egyben az egyetlen tevékeny kapcsolat,
mely pillanatnyilag részemről köztem és a család közott fönnáll, rnert
egyébként tökéletesen elváltam tőlük, igaz, hogy nem nyomatékosabban,
mint az egész világtól." Fölsorolja, kit tett s kit tesz boldogtalanná; re
gisztrálja a saját "nyomorúságát", a Selbstverachtung, az önmegvetés sa
[átos, traurnaszerű kafkai rnegszállottságával, ugyancsak sajátosan kaf
kai, irracionális bűntudattal ("Bewusstsein dessen, class meine Schuld
zweifellos ist"), s a tulajdon tehetetlenség-érzésének, Unféihigkeitjének ki
tudja hányadszori megállapításával ... s itt bukkan elő ez a messze vilá
gító, A kastétis:« is, a Kaldabahnm is jellemző hasonlat, életének, élet
érzésének szimbólumképe: "Életem képe egy haszontalan, hóval és dér
rel lepett, ferdén a földbe dugott pózna, mélyen föltúrt talajon, egy nagy
s~kság szélén, egy téli éjszakán" ...

S még két idézet a Naplóból: .Ures tér válaSzt el a dolgoktól, fi '2J1

nek körülhatárolására nem is törekszem" - írja 1911~ben; és tíz eszten
dővel később: "A határvidék magány és közösség közt: csaJk nagyon rit
kán léptem át, s inkább időztem itt, mínt magában a magányban. Milyen
szép élő vidék volt ehhez kérpest Robinzon szigete l"~ Határvidék, magány
és közösség közt, a lét senkiföldje: ez Kafka világa, A per, A kastély, .'1

Kinai fal című töredék, vagy A falusi orvos, A büntetőtelepen, A törvény
előtt világa. Nem a magány, mert hiszen a magány, a magányos szemlé-
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lődés lehet termékeny és főloldó ; nem m~gány, hanem sookiföldje, "há
tárvídék" - még akkor is, ha esetleg be van bútorozva s egy polgári la
kás álarcát ölti magára, mimt Az átváltozásban, "agy Az itéLetben.

Ez utóbbi Kafka világának egy másik élmény-alapjára mutat rá, s
mellé szintén szamos pál'huzamos szöveget lehetne idézni a Naplóból. Ezt
a problémát: az apjához való viszonyt, fáradhatatlanul vizsgálja, elemzi,
boncolja ; tele van vele még álmában is. Talán legjellemzőbb, ha éppen
egy álmát, egy álmáról való naplójegyzetét idézzük; Kafka egész apa
komplekszusának, apjához való egész kettősértékű. pszíchológíaí nyelven
szólva ambivalens, kötődő-menekvőviszonyának szirnbolíkus foglalata ez.
Azt álmcdja (1916 április l G-ra virradólag), hogy lent az utcán egy ezred
masíroz.ik ; hangjára apja az ablakhoz siet, kihaj ol "s elterpeszkedik ki
tárt karral a nagyon széles, lejtős párkányon. Én megragadom és fogom
annál a két karikúnál fogva, melyen a köntöse zsinórja van áthúzva.
Gonoszságból még jobban kihajol ; én megfeszítern minden erőmet, hogy
visszatartsam. Arra gondolok, jó volna, ha lábamat kötéllel valami szi
Iárd dologhoz köthetném, nehogy apám magával rántson, De ehhez, ha
csak rövid időre is, okvetlenül el kell engednem apámat, s ez lehetetlen".

Igazán nem kell különösebb álornfejtői jártasság hozzá, hogy a val
lomás egész tragikus lólek.tani súlyát-értékét meglássuk; különösen aik
kor nem, ha olvastuk míndennek objektívált változatát, Az itéLet című

(s enélkül a személyes lélektani háttér nélkül voltaképpen nem is ért
hető) novellát.

Még világosabban, még megdöbbentöbben áll előttünk az egész kór
kép abban a levélben, melyet Kafíka 1919-ben írt, de soha nem küldött el
apjánaJk. Világosan vádbeszéd ez: elnyomottságának, Unfiihigkeitjének
visszanyomozása a gyermokkorig ; elnyornorodása genezisének fölfejtése.
Az apa harsány önbizalma, harsogó életjavallása menthetetlenül, életre
szólóan szorította kisebbségérzésbe félénk, testi alkatában is gyönge gyer
mekét. "Az én szememben azt a rejtélyes jelleget öltötted föl, mely :1

zsarnokokat jellemzi"; "nevelésed meggyőzött a saját tenctetlenségemről'';
"elötted elvesztettem őnbízalrnamat,viszont határtalan bűntudat vert gyö
keret bennem" ... s ki győzné sorolni a levél (és a napló) szemrehányá
sait ! Ösélrnények ezek, melyek döntően meghatározták Kafka egyéni
ségét, s amiben cgyéníségét kifejezte: a művét. Mint ő maga mondja:
"Rólad volt szó mindabban, amit írtam; mit tettem írásaimban mást.
mint hogy kiöntöttem panaszaimat, melyeket nem önthettem ki keb
leden l"

Az apához nincs út; van, mint hatalom, mint zsarnok, a létezés olyas·
fajta személytelenségével, mint A kastélu ura, mínt a kínai császár, mínt
a bíró, akihez sosem jut el a vádlott: úgy van, hogy talán nincs is, és
nem-létében mégis létezik - de nincs személyesen, megfoghatóan, a fe
léje Irányuló törekvés (fiúi szeretet) viszonzásának (a víszontszerctésnek)
képességével. A Landvermiisser soha nem találja meg a kapcsoltatot ::\
kastéllyal, a falépítők a császárral, a vádlott bíráival. S mégis: a Land
vermiisser életének lényege, értelme a makacs erőfeszítós: érintkezésbe
jutni a kastéllyal ; a "vidéki ember" holtig ott rostokol a "törvény" ka
pujában, az egyedül csak az ő számára készített bejáratnál, amelyen
nem engedik be. Mítoszok, szirnbolumok ? Mindenekelőtt egy tragiku«
élmény, egy viszonzatlanságában visszafelé, sebző tövíssé nőtt szeretet ob
jektivált vallomásai: "Nem tettem írásaimban mást, mint hogy kíöntöt
tem panaszaimat, melyeket nem önthettem ki kebleden."

S vajon miért nem fordít hátat a töldmérnök a kastelvnak, a falu
nak, míért nem üti föl másutt a sátorfáját? Miért nem keres magának
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igazságot másutt, más bíróság előtt "a vidéki ember"? Kafka egyetlen
hőse sem töri át látszólag értelmetlen végzetét. Mert egyszeruen nem
tudja elkép,zelni, hogy ez a végzet áttörhető; mert függőségé - aihogy
hőseiben tükröződik - valósággal "ontológiai", valamiféle lét-függőség,

egzisztenciális kötöttség: úgy érzi, csak annyiban van, amennyiben az
zal szemben van, aki számára a Negatívum. Ahhoz, hogy egyáltalán le
gyen, azzal szemben kell lennie, aki saját léte kifejlődésében, hivatása
szabad kibontásában zsarnokilag gátolja. S ettől elszakadnia annyi vol
na, mint nem-lennie, megsernmisülnie, ami "lehetetlen és fölülhaladja
erőmet". így olvassuk abban a bizonyos vád-levélben; "Űnbecsü!ésem
sokkal inkább függött tőled, mínt bármi mástól, ajkár egy külső sikertől

is" ... és: "Ott, ahol éltem, megvetettek. elítéltek, agyonnyomtak. s ha el
is akartarn menekülrií máshova, ez nem volt értelmes erőfeszítés, mert
olyasvalamiről volt szó, ami lehetetlen és fölülhaladja erőmet" ...

Kétségbeesett kapaszkodás ez, mimt az idézett álomban, az élet síkos
pánkányán ; képtelen küzdelem, rnelyben lehetetlen elengednie azt, aki
már-már magával rántja; és ez a kapaszkodás, ez a párkány-helyzet: ez
az élete. Más szavakkal, egy naplójegyzetből: "Úgy érzem, meg vagyok
kötve, de ugyanakkor azt is érzem, hogy ha föloldanának, még rosz
szabb volna."

Azt, ami a gúzeba kötöttségből kiválthatta volna: a vallás útját az
apa szintén elzárta előtte - s ez az említett levél másik nagy vádpontja.
"Miféle judaizmus volt az, amit én tőled kaptam 1" Merő formalízmus.
"A hit, mely életedet irányította, alapjában annyi volt, hogy hittél egy
zsidóosztály véleményeinek helyességében, következésképp saját magad
ban, s annál készségesebben, rnínthogy e vélemények megfeleltek termé
szetednek". A kafkai világban nincs megváltás; föld és ég, emberi és is
teni között (amely eleve problematikus: nem is biztos, hogy van; nem is
biztos, hogy nem csak önmagának vákuuma-e) a szakadék áthidalha
tatlan : a Landvermüsser számára a kastély elérhetetlen, telefonja nem
felel neki, süket számára. Van ugyan "istenség" ebben a világban, de
valahogyan minusz előjellel: egy űr-istenség, egy tart:almát vesztett Je
hova (a kiürült judaizmus formalisztikus istene); de megváltója nincs:
kívül Vian a keresztény kultúnkörön - két világ közt a senkiföldjén,
melynek atmoszférája. oly nyomasztóan és hitelesen árad műveiből,

S itt válik ez a mű dokumentumrná: annak az "átmeneti zsidó nem
zedéknek' a dokumentumává, amely "elhagyva a még viszonylag jámbor
vidéket, a városokba vándorolt" - a nyugateurópai zsidóság, a richtige
übergangsmenschen lelki válságának megrendítő mélységű tanúságává.

Ennek, minden lelki megterheltsége, aggálya, önbizalom-hiánya mel
lett, Kafka maga is tisztán tudatában volt. Hontalan, átmeneti embernek
tartotta magát; nem tudott megkapaszkodni sem a Kierkegard-féle ke
reszténység "már reszkető kezében", sem a clonizmusban. "Valaminek a
vége vagyok, vagy valaminek a kezdete" - írta magáról. És: "Hatal
masan magamm vettem korom negativitását, mely egyébként igen közel
áll hozzám; nincs jogom küzdení ellene, de egy bizonyos fokon jogom
van rá, hogy képviseljem." (.) -

SZINHÁZIÖRJARAT:Kodolányi János szinpadi világa.
A magyar irodalom talán éppen drámairóiban mutatja ki leginkább tra-
gikus vonásait. S legtöbbször nem az elkészült művekben, hanem a. drá
maíró zátonyrafutásában, elhallgatásában, "korai halálában manifesztá
lódik ez a tragikum. Vannak íróink, akik csak egy dráma kiviseléséig ju
tottak el. Vannak, akik megalkotott remekművük után hirtelen haltak
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fnég. nornemuza eur6pai fejlődésünknek megfelelően meg!rJa Ú(J1J n~{J1J
száz esztendővel ezelőtt a magyar Elektrát. Az oiszát; nagy része azon
ban török hódoltság alatt van, csak a bécsi magyar diákok adhatják elő

a tragédiát. S Bornemisza, mint drámaíró elhallgat. Balassi Bálint is ír
drámát, de az elvész. Micsoda fölfedezés lehetne, ha rátalálhatnánk. Aztán
már csak hitvítázó és iskolai drámairodalmunk van úgy egy századig,
majd Székelyföldön pislog a magyar dráma mécsese a csíksomlyói passió
játékokban. Közel félszáz drámát őriznek meg a csiksomlyói falíó köte
tek, ezek a még ma sem kellően méltatott dráma és nyelvemléki kincses
bányák. Csokonai néhány drámácskájában magyar Mctiére-nek igérke
zik, de a fagyos leheletü Rhédey sirbolt elől, ahol gyászbeszédet tart
némi kis pénzmagocska reményében, elragadja a korai halál. Nagyon
kellhetett az a néhány arany szegény Vitézünknek, hogy hóban-fagyban
elzarándokolt érte. Katona megirja a Bánk bánt és tört reménnyel, meg
gyötört szívvel vonul le Kecskemétre hívatalban porosodni és meghalni.
Vörösmarty ugyan nyugalmasabb környezetben ír, de legjobb drámáját,
a Cillei és Hunyadiakat mai napig sem hozta teljes egészében szinpadra
a hálátlan utókor. S ő is korán rokkan le a színpadról a szabadságharc
vérbefojtása után. Kuthy Lajos 1844 körül már a négerkérdés1'ől ír. Har
madik, utolsó és legjobb darabja sohasem kerül színre, mert az I. Káj'oly
király és udvara címü drámájában Zách Klára tragédiáját írja meg, de
a zsarnok király moldovai bünhődésével együtt. Akkor a cenzura gán
csolja el, később a gyülölet. A királyon bosszúját megvenni akaró Zách
Feliciánra nincs .szükség, mikor a Bánk bánt is alig adhatni a királyné
gyilkosság miatt. Folytassuk-e a sort? Teleki László ir egy habár zava
ros, de igéretes drámát a Kegyencről. Nemsokára golyót röpít az agyába.
Madách egyetlen remekműve megjelenése után meghal. Igaz, vannak
közben Kisfaludy Károlyok, Sziglígeti Edék, Csiky Gergelyek, Herczeg
Ferencek, OJkik hatásos darabjaikkal bizonyos mértékig hosszabb-rö'Ji
debb ideig uralkodnak a magyar szinpadokon. De a XX. század egyik
legtehetségesebb, legjobbszemü drámaíróját, Barta Lajost s utóbb Szo
mory Dezsőt is elnémitja a politika. Zilahy Lajos egyre több engedményt
tesz tehetsége rovására a köziz/;ésnek, Harsányi Kálmán pedig, aki meg
írja a huszas évek remekművét, az Ellákot, annyíra kismagyar, annyira
faji eszmés, hogy a hunságába bezárkózó és elbukó Ellákjával szemben
Attilája ma valósággal Szent István-i méretünek mutatkozik. Ö is meg
áll ennél az egy hatalmas lélekzetű darabjánál s korán sírbahull. Igy
hallgat el P. Abrahám Ernő balladás Isten vára című darabja után, így
hallgat el Kós Károly ma sem kellően: méltatott Budai Nagy Antala után
és Sík Sándor remek Zrinyije és Szent István-drámája után.

Közben Kodolányi Jánosnak 1937 és 1939 között négy drámáját ját
sza el a Nemzeti és a Belvárosi Szinház. Itt áll ,előttünk a négy míí 1940
körüli kiadása, a Jajgatunk és kactunink. E mű értékére, mai hatására
jellemző, hogy ezt az előljáró beszédet váltotta ki a kritílcusból. Mert
utána Kodolányi János is elhallgatott, vidéki remeteségbe vonult, mínt
Gárdonyi s megcsömörlött a szinpadtól, mint az onnan válogatott kri
tikai inkvizícióval leszorított Móricz Zsigmond.

. Most, hogya Földindulás egyetlen év alatt ismét hetvenöt előadást

ért meg egyik legnagyobb szinházunkban, vegyük hát számba azt a vir
tuális szinpadi erőt, amely Kodolányi műveiben lappangva, lemérí el
hallgatása folytán ért veszteségünket.

Első játszott darabja, a Pogánytűz 1937-ben került szinre a Nemzeti
Szinházban, amikor kéthetenként csépelt el egy-egy magyar vagy idegen
darabot az akkori bérleti rendszer. A próbaidők és a színrehozatali gon-
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dossd g is ennek ar6nyliban szűküitelc le. Pedig ez a xt. században jtft
szódó dráma történdmi tragédiáink java terméséhez számitható. Szetit
István király meghalt s a szerencsétlen kezű, magyarságtól idegen, hű

bériséget magára vállaló Péter király űl a trónon. A megvakitott Vászoly
(Vazul) fiai Oroszhonban lelnek menedéket, Magym'országot pedig elle
pik a kóbor, sáskaéhes német lovagok, ősi magyar nemzetségeket űznek

el szálláshelyeikről. Az alig bimbózó kereszténységet pedig a régi pogány
hittel akarja fölcserélni ez a reakcióba kergetett, kereszténységben és
minden haladó eszmében csalódott ősmagyar réteg. Eqnek: a templomok
és a kolostorok Vata és Bonyha felbolygatott, homokra űzött seregei nyo
mán, Péter király koronája ingadozik és hazatérnek a VászolYfiak is.
Endre, a hivatott Árpádfi Oroszhonban megerősödött a kereszténységben,
tudja, hogy visszafelé nincsen út, a pogány reakcióban felőrlődik a ma
gyarság. Levénta azonban, aki Endrével együtt látta, mint térdelnek apja
mellére a hóhé1Dk, mint ontják ki szeme világát, mint öntenek forró ól
mot a fűlébe, bosszúért liheg: minden németet, minden keresztényt ki
akar irtani az országból. A pogánytűz terjed, már-már porrá-hamuvá
omlasztja az országot és romba dönt mindent, amit István király épí
tett. Megjelenik Gellért püspöktársaival a budai révnél, s Gellért tudja,
hogy csak az ő vértanúsága válthatja meg az országot a gyűlölet tüzé
től. Endre meg akarná menteni, de Levénta a lázadók kezére adja Isten
bárányait. A vértanúság beteljesedik, Péter végzete is betelik, ugyanúgy
kitépett szemekkel kell elpusztulnia, mint Vászolynak. Az ellentét ki
élesedik Endre és Levénta között is, pedig megegyezésük szerint Endre
kapná az ország nyugati felét és Levénta a keletit, a pogányabbat. S
jönnek az Arpádfiaknak hódolni a dunántúli törzsfők s mind Endre előtt,

mind a keresztény gondolat előtt hajtanak fejet. Levénta megűtközés nél
kül is elveszti a harcot: az ország a békét hozó és megbocsájtó Arpádfi
mellé áll és nem a gyűlöletet, vért, pusztulást hirdető, feledni nem tudó
Levénta mellé. Levénta vérig sértetten pogány sátrába vonul, ahol egyik
csalódott párthive, Vata döfi le, mert megcsalta őt is, a templomégetőket

is vérgőzös reményeikben.
A dráma tehát beteljesedik, a reakció őrűltjei önmagukat pusztítják

el féktelen dühűkben és az építeni tudók kezébe kerűl a hatalom. Ez a
történelmi dráma nagy igéret volt s éppen Kodolányi legjobb történ,elmi
terűletén, az ősmagyarságból az új magyarságba, Azsiából az európaiság
ba átlépő magyarság lelki és nemzeti vívódásainak a területén. Az akkori
magyarkodó, de nem magyar közszellem persze nem tudta teljes súlyá
ban értékelni a darabot, talán csak az ősi dunántúli törzsek folklór-szerű

hódoló fölvonulása doboatatta meg kissé a szívét. Es a műsoráradat el/ep-
te Kodolányinak felújítá»-ra váró, ma is iránytmutató és a haladást szol
gáló első művét.

1938-ban a Vidéki történet társadalmi drámájával lépett elénk a
szerző. Parasztfiúból lett orvos a főszereplő, aki pesti egyetemi tanár lá
nyát veszi feleségűl. Népi származása miatt sebeket kapott Pesten, visz
szatért hát a falujába, a népbetegségekben sinylődő, ezerszer árva,du
náltúli magyar faluba. Felesége persze csak ugródeszkának szeretné hasz
nálni urának éjt-napot kitevő, népmentő szolgálatát, a csecsemőotthon

virágzását, a zöldkeresztes mozgalom valamit mégis lendítő megvalósí
tását. Pokollá teszi férje életét, hogy pályázza meg a pesti adjunktusi
állást. A hivatásában őrlődő, szinte elégő embert hisztériájával elluijszol
ja a háztól, s amikor halálos beteghez hivják az orvost, az üzenetet nem
adja át és egyasszonylányát sirató anya fegyelmi bíróságot csődít a
faluba az orvos elveszejtésére. A megmentett csecsemők szülei azonban
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az orvos mellé állanak és a bonyolult ügyből majdnem háboní keleike
zik. A bűnös asszony ráéb,'ed tettének megbocsájthatatlanságára és bár
férjét sikerül kitisztáznia a gondatlanságból eredő emberölés vádja alól,
elhagyja őt, sőt bíztatja, hogy vegye inkább maga 'mellé feleségül a mel
tette hivatástudatában is egyformán lángoló zöldkeresztes nővért. Kodo
lányi tapintatosan nyitva hagyja ezt a kérdést, csak a munkájának ujT(~

nekilátó orvost látjuk, amint tovább kiizd. faluja megmentéséért. A Vidéki
történet egyszerű vonalvezetésében is eruptiv drámai mű, s falujáró
szinpadaink, vidéki, vagy akár pesti szinpadaink is sikerrel próbálkozhat
nának vele. S legalább közönségünk is emlékezhetnék kissé azokra az
időkre, mikor a népi származás sokak előtt majdnemhogy bűn számba
ment, amit a legtöbben valamiképpen álcázni kívántak,

A tö,'ténelmi drámától immá" elszakadt s a kor magyar falujának
lelkiismeretét felrázó Kodolányi ekkor, 1939-oen éTkezett el a Földindu
lással átütő szinptuii sikeréhez. Ezt a művét majdnem minden szinház
járó ismeri, nem is fáraszt juk az oioasot a darab tartalmának elmon
dásával. A mű egyszerű, mint egy pofon, triviális is egyes vonásaiban,
különösen deus ex machina-szerű megoldásaival az egyetlenke gyermek
halálával, mikor az egykéző falu terrorjára a szegény, de több gyermeket
akaró vő ellenére is tönkreteszik a gyermek elhajtásával az asszony
egészségét. S deus ex machina a megoldás is, hogy az asszonyt a darab
végén mégis megáldja Isten, s bűnét megbocsájtva, új gyermekkel aján
dékozza meg. Mindez azonban a darab kirobbanó sikerén nem változtat
hatott, mert Kodolányi t'észkiáltása éppen így, ezzel a szinpadian vásári
hatásosságával érte el a még mostani fölújításnál sem csökkenő, megrázó
hatását. A szinpad legnagyobb mesterei is használtak ilyen eszközöket,
ha céljuknak ez felelt meg egyedül és csak dicsérni tudjuk érte Kodo
lányit, hogy mikor ez a remek téma a kezébe jutott, nem finnyáskodott.
hanem sziruuuii hatásként is beléadott apait-anyait, amit csak egy ilyen
nemzet- és lelkiismeretébresztő mű elbir. A Földindulás szektás embe
reinek rajza itt is és a még ugyanabban az esztendőben bemutatott Vég
rendeletben tolsztoji arányú és mélységű. Kodolányi népéletből vett mű

veivelott helyezkedik el valahol Tolsztoj és Gorkij között. Az, hogy 1940
óta hallgat, talán éppen azzal a veszteséggel jár, hogy a faluba szerel
mesedve, néha kissé túl is értékelve a fajiság eszméjét - bár ez a hit
lerizmus idején - ellenkező előjellel éTthető védekezés volt egy kis nem
zet részéről a faji dühöngés gőzhengerével szemben - nem találhatta
meg az utat karunk vezető osztálya felé, s a városi és ipari munkásság
életének hasonló erejű drámákba sűrítéséhez. Igy közelebb van a szá
zadforduló Tolsztojához, erkölcsbirálatának zord kegyetlensége és el
szántsága miatt is, de korai elhallgatása megakadályozta abban, hogy a
veszély elmultával németgyűlöletét föloldja magában és csak a káros
és a hasznos ember között tegyen különbséget, mindennemű faji előjel

nélkül. Ha a munkásság életének festéséhez is olyan lángoló színeket ta
lál, mint az annyira árva, egykébe kergetett maradi parasztsáoéhoz, írói
volumenje sokkal egyetemesebbé növekedhet.

Utolsó darabja, a Végrendelet a Földindulás sikere után szerencsét
len szereposztásban, már politikától megmérgezett légkörben került szín
re. A szektákba menekülő falunak nemkevésbé sikerült rajza, mint a
Földindulás és a csak a vagyont bálványozó parasztságnak metszően ele
ven szinpadi képe. Fölújításaennek is aktuális lenne, hogy rádöbbenhes
sen az új vidéki publikum is a mindenáron való vagyonszerzés ördögi
csapdáira. (Possonyi László)
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KÉPZÖMűVÉSZETI KIÁLLíTÁSOK. Ilosvai Varga István Szerit
endre zegzugos utcáinak, ódon házainak, vtrágbaborult kertjeinek fárad
hatatlan megelevenítője. Képei korántsem egyhangúak. Oszinte, lelkes,
rokonszenves hangulatközlések. Derűs, élénk, világos színeí álmodczóra
vallanak, aki elsősorban önmagát megnyugtató, míndent megszépítő szem
mel néz körül a világban. Nem absztrakt festő, nem is naturalista ábrá
zoló, hiszen józan tár-gyilagossággal a látott, tapasztalt, érzékelt realitást
követi érzékeny ecsetjével. De mindenáron mosolyogni akar. Magával is
a szemlélövel is el vakarja hitetni, hogy vidulní, gyönyőnködrri, elmélázni s
bánatról, rosszról, csunyáról elfelejtkeznünk emberi kötelességünk. A cso
dálkozó gyermeki szem, amit tiszta sóvárgással, de mégis kissé groteszkül
magára kötelezőnek és "természetes" szemlélödésí módnak vél, korlát,
amivel eleve elzárkózik a szigorú, fáradságos, kínos megismerés elől. Har
mincéves művészi mult gazdag tapasztalását, tudását, lelküismeretességét,
fölényes technikai érettséget és nem szűmő lelkesültségét érzékeltetik egy
re emelkedő, fejlődő fokon legujabb alkotásai, arról tanúskodva, hogy
Ilosvai Varga István híven és következetesen a maga helyesnek, igaznak
felismert útján halad, képességeit, lelki nyugalmát megkísértő "tilos" te
rületre nem téved és erkölcsi kötelességének, nemes emberi s művészí

magatartásának azt tartja, hogy csupán lelki feltisztulásait és örömeit
rögzítse meg vásznain, s azt közölje a szemlélővel, ami hite szerínt a
legjobb benne. Művészete ezért is hat együttesen a gyűjteményben, egy
ségesnek. összefoglalónrsk, mint naplószerű életregény. melynek egyes
dalrabjai az egyes festmények.

Varsányi Pál grafikusművész. A farnetszet, oa Iínoleum mestere. Beéri
a fehér és a fekete vonalak és foltok kifejezőerejével. Tudatosan egy
szerű s puritán, mert nem is illik a cikornya, a sallang, a "megs:l:építő

messzeség' Illúziója a nyers valósággal szembenéző látásmódjához. Mag
vasan, tömören, egy-egy vezérgondolat ihlető-sűrítő légkörében alkot.
Könyörtelen, elsősorban önmagát nem kímélő tárgyllagossággal vesz tu
domást a környező nyomorúságról, szenvedésről, rrdegségről és emberi
gvarlóságról. Míndig a gyámoltalanok, az elesettek, méltatlanul hátrata
szítottak oldalán, azok boldogulásáért, felemelkedéséért száll síkra. Bí
zjk az emberi méltóság diadalában. mert hisz a humánum életmegőrző.

mcgszépítö varázsában. az egyetlen csoda: a megértés és a SZéTetet ha
talmában. Ez teszi Varsányi Pál graf'tkáját jelentőssé, elgondolkoztató,
erkölcsi követeiményű műélvezetté, Hivatott illusztrátor is, Petőfi, Ady,
-József Attila versleinek meggyőző rajzos-ábköltője. Egy-egy ábrára feled
hetetlen, szívbemarkolóan szép, mint az anyaságában felrrK~jgasztosult

.,Mosónő", a biblikus atmoszféráj ú "Jstálló" s talán mind közt a legszebb,
Iegegyszerűbb, a monumentálís "Tél".

Idősb Szabo István fából faragott szobrai és szoboresoportjaí a bá
nyászéletből merítik tárgyukat. Egyszerű kézi-munkásként kezdte pálya
futását, és bár már évtizedek óta kizárólag szobrászművészeténekél, meg
maradt primitiv-látású őstehetségnek Kár is volna, szerencsere talán
késő is, kiművelni, példáíkkial, útmutatásolekal. rendszeres csiszolással
megterhelni. Meg kell hagyni természetes, autodidakta hamvasságában.
keresetlen, meglepő. élesvíllanású szemlélödésében, érdekes, megkapo
egyenetlenségében. Igy hat elementárisan. helyenként lenyügözően a mű

vészete. Vér a vérükből, hús a húsuloból, még a verejtéke is összefolyik
bánvásztestvéreinek a verejtékével. Nála nem pusztán téma, bármily ko
moly, vagy tetszetős tárgyválasztás és megoldásra váró feladat: művészí

alkotásban Ierögztteni a bányászsorsot, a bányászhivatást, a bányász-
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rnunkaközösséget és különleges lelki összetartozást; hanem életszükség
let, természetes és nélkülözhetetlen életforma. Ezért ellenállhatatlan, hi
teles és életrekeltő egy-egy figurajának mozdulata, karlendítése, ingta
padása, nadrággyűrődése, egy-egy csoportjának néma, döbbenetes erő

sugárzása.

Edvi Illés Aladár nem lankadó fírisseséggel, életkedvvel. pontos, gon
dos megfígyeléssel és választékos, művészí ízléssel 70 év óta ontja termé
szethű tájképeít, méltán híressé vált o.kvurelljeit,amelyek tökéletes kép
szerűségükkel sohasem és seholsem tevesztik el hatásukat. Azonnal tet
szenek. nálunk csakúgy, mint olasz földön, Törökországban és Hoűlan

diában, Párizsban meg Londonban, mindenütt, ahol a megvesztegető tu
dás, a fölényes, csillogó ecsetkezelés és nem utolsó sorban a tündöklő ha
sonlatosság a rnínta és a kép között, az a valóságos bűvészmutatvány,

ahogyan már a 18 éves ifjú, éppúgy, mint a 83 éves aggastyán, elképesz
tő könnyedséggel remekel a festőállványa előtt, elbűvöli a közönséget.
Vonzó, derűs, az élet szépségét, a természet msgunhatatdanságát tükröző

képeinek van még egy nekünk kiváltképen rokonszenves vonása, ami
?el akaratlanul, még tudtán kívül is, rendelkezik a tiszteletreméltó mes
ter, és ez a magyarsága, a magyar táj légköre, a puszták roppant magá
nyossága és főként Kalótaszeg szinpompás, zengő tarkasága, a magyar
kedély gyors színváltozása és valamilyen adakozó, szívélyes bőkezűség.

(Hayts Géza)
•••

Folyóératunk nyomás alatt volt, mikor Edvi Illés Aladár haláiának
híre érkezett, Meghatottan állunk meg a nagy művész frissen hantolt
sírja mellett, hogy legalább jellképesen letegyük rá az emlékezés kOiSiZO
rúját.

AZ "UDVOSSF:G F:VE" LEGOJABB KIADASA. Akik a mult év no
vemberében Budapesten rendezett német (NDK) könyvkiállításon 'meg
rendelték Parsch Pius, "Das Jahr des Heiles" című művét, most örömmel
vehették kezükbe az "Udvösség Éve" legújabb kíadáiSát. Orömmel, hiszen
az 1936-37-ben magyar fordításban megjelent "Udvösség Éve" hazánkban
és külföldön is standard sikernek számit. Németországban és Ausztriában
1956-ban érte meg 15. kiadását, nem beszélve arról, hogy közben lefordí
tották francia, olasz, holland, magyar, japán, svéd, portugál, angol és spa
nyol nyelvre ís. Ez a siker egy "best-seller" regénynek is dicsőségére vált
volna.

Az új kiadás a szerző rövid élet1'ajzával kezdődik. Befejezett egészet
adhat, hiszen 1954 március ll-én a Bécs melletti Klosterneuburgban meg
halt Parsch Pius dr. Nem érdektelen, ha ez alapján mi is megismerjük
századunk egyik legnagyobb liturgikus lelkipásztorának életét:

1884 május 18-án a morvaországi Neustift-ben született. 1909 július
20-án szentelték pappá a fiatal ágostonrendi szerzetest. Klosterneuburg
ból indult életútjára a 20. század liturgikus megújulásának nagy apostola.
Fiatalkoráról igy nyilatkozott a Fraakturt am Main-ben, 1950-ben tar
tott Első Német Liturgikus Kongresszuson: "Németországban nem volt
már ísmeretlen a liturgikus mozgalom, amikor az első világháború után
megkezdtem munkámat. Ez azonban inkább a papi. liturgiát jelentette, és
legtöbbször csupán a hívek felső rétegéhez ért el. Mint táborilelkész az
első világháborúban megfigyeltem az equszeril. hívek vallásos igényét."
Két felfede'zéssel tért víssza a harctérről: 1. Közelebb kell vinni az Egy
ház szertartásait az egyszerű hívekhez. - 2. Szentírást kell adni a hivek
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kezébe. "Tudatál'a ébredtem, hogy életem feladata: Szentírás és Litur
gia!" Munka közben jött rá, hogy ezek sem öncélú, elszigetelt [eladniok,
Eszközök az Egyház kegyelmi életének kialakításában. Az Oszövetséai
Szeritirás Sauljához hasonlítja önmagát, aki elindult, hogy megkeresse
apja elvesztett szamamit és kírályságot talált (1 Sm 9, 1). Míg a liturgia
Icülső [ormáiáoal. foglalkozott, megtalálta a kegyelmi élet királyi komná
ját. Ezt tekintette élete harmadik felfedezésének, "melyért hálát adok
Istennek, s melyet küldetési parancsnak tekintek".

Parsch Pius ezt a küldetést komolyan vette. A liturgia és Szentírás
terjesztését szolgálta két folyóirata: a "Lebe mit der Kirche" és a "Bihel
und Liturqie", 1923-ban jelent meg először a "Das Jahr des HeHes" SOO
példányban. Sikerét bizonyít:ia, hogy 1924-ben már 2000, 1926-ban 4000,
1928-ban 8000 példány jelent meg belőle. 1923-l928-ig egy kötetben,
1929-l93l-ig két kötetben, 1932-től három kötetben. 1937-től kezdve már
nem Klosterneuburgban, hanem Leipzigben adja ki műveit a St. Benno
Verlag. Liturgikus szentbeszédei, szentmise-magyarázatai szintén ismer
tek hazánkban is. A második világháború után 1947-ben Klosterneuburg
ban jelent meg az "Üdvösség F;ve" 13. kiadása. A 14. és IS. kiadást is
mét a leipzigi St. Benno-Verlag adta ki 1955-ben és 1956-ban. A még
életében metneletit If/47-es kiadás előszavában ezt irta: "Ez a kiadá.s kö
zeledik a Klosterneuburqer Liturqiekalender első kiadásaihoz. A liturgia
valamennyi barátjának szól, azokhoz, akiknek nincs idejük mindennap
hosszú fejezeteket elolvasni. Két részből áll: Az első rész az Egyházi évet
tartalmazza, vasárnapokat és nagyobb ünnepeket ... a második rész a
szentek ünnepeit."

Ezt az 1947-es kiadást dolgozta át Josef Gülden 1955-ben és 19.56-bo.n
a leipzigi St. Benno-Verlag részére. Követte az 1947-es kiadás beosztá
sát. Az első kötet az Egyházi évet, a második a szentek ünnepeit tartal
mazza. Megtaláljuk az új kiadásban a legú.iabb ünnepeket és az 19.5S
március. 23-án megjelent Ritus-kongregáció dekrétumának feldolgozását
is. Elhagyta a hosszabb Szentírás és zsolozsma idézeteket. A magyar ki
adásban megszokott beuroni képeket Friedrich Stein fametszet-szerű il
lusztrációi váltották fel. A két kötet izléses egész-l,ásznn kötése a Bohn
nrafikai intézet munkáiát dicséri. Örömmel vettük kezünkbe az ,.Üdvős

ség Eve" legú.iabb kiadását, mert hirdeti Parsch Pius művének időszerü

ségét és a meghalt szerző jelmondatát: "Együtt az Egyházzal 1"
(Lenhardt Vilmos)

Felelős kiadó: Saád Béla
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Következő számainkból. Tanulmány: Belon Gellért: Életünk kenyere.
Balanyi György: Egy ujkori próféta. Lantos-Kis Antal: Lourdes a rno
dern orvostudomány megvilágításéban. Mihelics Vid: A valűás-szocíológía.

Lengyel Balázs: Frederico Garcia Lorca. Cserháti József: Az ember vílág
közporrtisága Szent Tamás filozófiájában, Kardeván Károly: Pálffy Béla
Hegedüs Nándor Ady-könyvében. Salacz Gábor: Egy elfelejtett festő:

Paczka Ferenc (1856-1925). Kézai Béla: Három Johanna, Dorombll Ká
roly: Graham Greene. Holerula Barnabás: Tudósok, viták, nézetek a XVII.
században. Rónay György: Pázmány körül. Dümmerth Dezső: Rainer
Maria Rilke. Galamb Sándor: Seneca, a bölcsész drámaíró, Bohuniczky
Szefi: Lagerlöf Zelma.

Novella: Kodolányi János: Harminc ezüst. Fendrik Ferenc: Pithágoras
tétele. Possonyi László: Agnes. Mándy Iván: A konyll1afal. Farkas Antal:
Róza. Szarka Géza: Jób öröme. Agoston János: Egy igaz történet. Bruce
Marshall: Father Smith. Alfred Polgar: A köpeny. Valéry Larbaud:
Rachel Frutíger,

Vern: Szerdahelyi István, Lakatos Kálmán, Barth Ferenc, ölJbey Irén,
Lendvay Endre, Szabó Gizella, Stetka Éva, Tardonai Gábor, Jánosy Ist
ván, Szabó Anna, Kárpáty Csilla, Kerényi Grácia, MáI1k István; Elisabeth
Langgásser, W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Szemelvények maii
osztrak iköltőktől (Radó Gyö,ngy fordításai).

Novemberben, a költő születésének 90., halálának 20. évfordulóján:
Francis Jammes emlékszám. Vers és próza Francis Jammes-tól; Tótfalusy
István tanulmánya a költőről.

Feleség. - Minden részvétünk az Öné és szegény férjéé. Nincs ke
gyetlenebb megpróbáltatás, mint végígnézní annak lassú haldoklását, akit
szerétünk. A fájdalmas SZŰ2Jbe kapaszkodjék, aki ugyanezt éíte végig
Fia keresztje alatt, Megteheti Ön ezt akkor is, ha nem katolíkus, Gon
doljon rá és merítsen erőt a példájából. Roskadozott O is, elalélt a ke
reszt alatt, de nem távozott. Mert erröl van szó! Ez a mi erőnk, ez a
gyöngeség: Illem elmenní a magunk és szeretteink keresztie mellől.

A másik kérdésére, arra, hogy mit szólunk férje viselkedéséhez és
megnyílatkozásaíhoz, a következő a feleletünk: a szegény beteg, akinek
idegei felbomlóban vannak, egyszer így beszél, másszor úgy. Egyszer ka
tolizálni akrar, máskor meg szörnyű bűrrt elkövetní, hogy pokolra jusson.
Sajnos, ilyen állapotban nem lehet megítélní, komoly-e katölizálási szán
déka. Már pedig az ilyen elhatározáshoz egészen tiszta Itélőképesség kell.
Megértjük a katolíkus papot, aki, mikor Ön tanácsot ment kérni, aggo
dalmaskodott, káfogásokat emelt. Mindezek valóban kérdések: birja-e a
beteg a hitoktatást, azt a legkisebbet, ami szükséges, nem fullad-e OOt
rálnYiba a [ószándék ?

Az egész ügyben először az orvo ssal kell beszélni. Utána az orvosi
vélemény figyelembevételével az illetékes egyházmegyei hatósággal, Ezt
a plebános elvégzi.

H. I, semmiesetre sem az Ön által kilátásba helyezett "apai tekin
tély" latbavetésével. Az ilyen folyton hangoskodó, kotnyeles, minden
Iében-kanál gyermek lelkében valami egyensúly-zavar V1aTI, amit ő 
tudat alatt - [avítani aker ezzel az ő folytonos tevékenykedésével. T. i.
nem önmagában, vagy munkájában találja önértékelésének rnértékét, ha
nem abban, hogy mit szólnak hozzá mások? Ezért fickándozik, hangos
kodik, rosszalikodik Mindenekelőtt ki kellene kutatni, hogy rni váltotta,
vagy váltja ki most is ezt az. igényt? Talán már pólyás baba korában
túlsokat foglalkoztatták, és megszokta, hogy neki állandó szórakoztató
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személyzet jár ki az élettől. Talán nem szoktatták rá már kisgyerek ko
rában, hogy a gyerek hallgasson, ha a felnottek beszélnek, és most 13-15
éves korában teljesen egyenrangú társnak érzi magát, ha egyedül van
szüleível, vagy ha akánmilyen vendég is van a háznál. Csakhogy ezt a
"dresszurát" már két éves korától kellett volna rnegkapn.ia, most ettől

már elkésett. Most már csak okos, türelmes magyarázattal (de nem
olyankor, amikor éppen elötordult valamely hiba) meg kell értetni vele
a helyzetet és mindig ujra, türelemmel, rámutatni, ha megint előfordult

valami tapintatlanság az ő részéről, és sajnos, viselni kell anllaik követ
kezményeit, amit kisgyermek korában elhibáztak vele szemben fegye
lemben és következetességben.

K. F. Ne haragudjék már annyira az algebrára, ha crettségizcndó
fiának sok nehéz órát szerzett is, és ha apának és fiúnak egyaránt az
is a meggyőződése, hogy az életben nemigen fogja hasznát venni. Az
algebra kimondhatatlanul észfejlesztő, logikus gondolkodásra, helyes kő

vetkeztetésekre szorít ; ezeket a kifejlesztett tehetségeket aztán más té
ren is fel tudja használni az ember, amikor algebrai tudását már régen
elfelejtette. Ha pedig éppen olyan nagyon tudni akarja, hogy ki volt az,
aki "feltalálta", hát eláruljuk. hogy 810 táján élt a bagdadi kalifa udva
rában egy Muharnmed ibn Musa al Chwarazmi nevezetű perzsa tudós,
aki matematikai problémákkal foglalkozott és egy könyvet írt, melynek
címe volt: "Algebra", ami annyit jelent, mint egyenletek. A könyv olyan
nagy feltűnést keltett és olyan óriási tudományos sikere lett, hogy azóta
is megmaoadt a neve.

N. J. Bpest. - Egyáltalán nem tekintjük zavarásnak. sőt nagyon szí
vesen vesszük, ha olvasóink közlik velünk, hogy rniről szeretnének olvas
ni. Örülnénk azonban, ha kissé bővebben fejtené Iki, hogy hogyan gon
dolja el az indítványozott rovatot. Véleményünk szerint vaz Eszmék és
tények, a Napló, a Szinházi őrjárat ezt a célt szelgálják. A keresztszülők

re vonatkozó megjegyzései helyesek, de nem 'az következik belőlük, hogy
a kívánalom nem helyes, hanem az, hogy a gyakorlatban jobban kell
tudatosítani. Vannak még községek, ahol a "koma" a legíontosabb 110
konná lesz, aki a szülők elhalálozása esetéri teljes lelkiismeretességgel
áll a szülők helyébe.

H. Fc-né, Köszönjük sorait. Mindkét kérdésre a Kis utban felelünk,
de csak ha a már előbb beérkezett problémákra válaszoltunk.

H. K. De igen, volt. Magában Rómában - a 330-ban elkészült városi
kimutatás szerint - volt huszonnyolc nyilvános könyvtár. Caesareában
is volt nevezetes könyvtár, amelyet - ha volt is már némi alapja - tu
lajdonképpen szt. Pamfilus alapított. Eredetileg iskolájának kiegészítésére
szánta, de az messze túlszárnyalta a kezdeti törekvéseket. A Szent, aki
igen előkelő és gazdag családból származott, tekintélyes vagyonát az is
kolának és a könyvtárnak adományozta. Maga is állandóan másolt és
másoltatott könyveket, főleg nagy mesterének, Origenesnek műveit, Fel
szabadított rabszolgájának, Eusebiusnak segítségével - Origenes hat
hasábú fordításának, a Hexapla-nak felhasználásával - elkészítette az
új Szeritírás-kiadást, amely később egész Palesztinában elterjedt. A :fel
szabadított rabszolga, Eusebius az ókori egyháztörténet legnagyobb tu
dósa lett, könvvtárában őrizték a kincset jelentő Hexaplanát, amelyen
aztán szerit Jeromos is gyarapíthatta tudományát. Ez a könyvtár volt
a legnagyobb Palesztinában, amíg az arabok el nem pusztították.
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