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Rajz Mihály

A SZENTSÉGI JEGYEK ,,,Isten az, aki pecsétjével megjelölt miuket."
(2 Kor. l, 22.)

Időnként még az egyébként "jó" katolikusok is színte szégyenkez
nek dogmaink és vallási rendszerünk merevsége miatt. Olyan ez, mintha
a számtanban az egyszeregy merevsége ellen panaszkodnánk, vagy pe
dig elégedetlenkednénk azért, hogy szervezetünkben .merev csontok is
vannak. Ugyan ki nem látja, hogy minden számolás lehetetlen az egy
szeregy nélkül? Csontvázunk sem megmerevítője, hanem biztos fönn
tartója és hordozója az izomban, idegben, érben és velőben lejátszódó
gazdag és meleg életnek. A dogmák rendszere sem csupán merev, élet
telen hideg váz, hanem éppen a lüktető vallási élet biztosítój a és hordo
zója..

Ezt szeretnénk most kimutatni az Anyaszentegyház egyik, sajnos,
nagyon is kevéssé ismert tanításáról: a szentségi jegyek: dogmájáról. A
tridenti zsinat szerint a keresztség, bérmálás és az egyházirend szentsége
a lélekbe pecsétet (charachter) : kitörölhetetlen lelki jelet vés és ezért
nem lehet e három szentséget ismételni.' (Denzinger 852.) A hidegnek lát
szó szavak egyszerre meleg életet lehelnek, ha a forrásokhoz megyünk,
amelyekből maga az Egyház is meríti azokat. A Szeritirás kétségtelenül
beszél titokzatos megjelőlésünkről,f'ölkenésünkröl, amely Krisztusban tör
ténik: "Aki pedíg minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban:
Isten az. Ö az, aki pecsétjével megjelölt minket és mint foglalót szívünkbe
árasztotta a Lelket." (2 Kor. 1, 21 k.) E megjelölés, amely tehát külön
bözik a Szentlélek belénk áramlásától, vallási életünk legelején történt:
"Benne (Krisztusban) kaptátok ti is ta megígért Szeritlélek pecsétjét, mi
után hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségteket hirdető evangéliumot,
és hittetek is benne." (Ef. 1, 13.) E lelki megpecsétlés megmaradbennünk
"a megváltás napjára" (Ef. 4, 30.). Szent Pál az itélet napját nevezi így.

A szentségek szent pecsétje tehát nem csupán valami erkölcsi vonás
lelkünk arcán, mint a jóság vagy az erény. Hiszen a rosszakban, a hűt

lenekben, a bűnösökben is megmarad. Nem is csak jogi jellegű, mint a
doktori, hivatali eim vagy rang - hiszen ezektől megfoszthatják az em
bert. A lelket létében (ontológiailag) érinti. Schütz szerint olyan a szerit
ó;égi jegy lelkünkön, mint bizonyos közös családi vonás az arcon, hom
lokon, orrban, ajakban vagy szemben. Amint hasonló fejalkat, testtar
tás, mozgás, gondolkodás, érzület található a család, a faj és nemzet kü
Iőnböző tagjaiban, úgy jelenti a szentségi jegy a lelken Krisztus nagy
családjának közős vonásait.

Isteni lefoglalásunk jele

Az Egyház a bérmálás és papszentelés szentségét kézföltétellel szol
g{dtatja ki. A keresztelésnél a vízzel történő leöntés ugyan a lényeg, de
á mdlékes szertartásoknál többször szerepel ott isa kézrátétel. Szép jel
kép ez: az Úr Isten teszi rá a kezét azokra, akiknek a szentséget kiszol
gáltatják. Lefoglal bennünket magának; az övéi leszünk a szentségek föl
vétele által. Testünket a szentséget kiszolgáltató ember, lelkünket maga
az Isten érinti. A lelket érintő Isten "kezenyoma" marad ott örökre a
lelkünkön a szentségi jegyben. Ez jelzi, hogy lefoglalt minket magának
és egyúttal azt is mutatja, rnilyen fokban történt e lefoglalás. Haleszi
Sándor a lélek e nagyszerű "veretét" a pénz' veretéhez hasonlítja: az ön
magában is értékes fémnek, aranynak, ezüstnek, réznek végső értékét a
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veret adja meg, amellyel az állarn lefoglalja céljaira az anyagot és meg
határozza értékét. Szerit Efrém szerint a pecsétnyomó munkájához ha
sonló történik lelkünkben e három szentség fölvételénél: Isten kezének
lenyomata úgy marad rajtunk, mint a viaszban a pecsétnyomó tulajdo
nosának kezdőbetűi vagy címere.

Mózes arcán Isten fényessége ragyogott, arnikor- a nagy, negyven
napos találkozó után lejött a hegyről. A fönséges szentségi találkozás
nyomán a lelkünkben valósul meg az, amit a zsoltárban kérünk: "Arcod
nak fényességét hozd fel, Uram, fölébünk! Örömet adtál szívembe né
kem, nagyobbat, mint bornak, búzának bőségében." (Zsolt. 4, 7 k.) Min
den szentségi jegyben az emberi lelken annak az örök találkozónak fé
nye ragyog, amely a személyes egység folytán az Úr Jézus Krisztus em
beri lelkén tündöklik. Fölfoghatatlanul csodálatos a megpecsételés. amely
lyel a Szeritlélek jelöli meg az örök Igével legtökéletesebben egyesült Em
bernek, az Úr Jézusnak lelkét. A szentségi jegy legtökéletesebb, Isten szá
mára történő lefoglalásnak. ennek az isten-emberi megpecsételésnek le
nyomata és visszfénye a szentséghez járuló embernek a lelkén.

Krísztus Urunkban az ember egyedülálló kapcsolatba jut az Isten
nel. Az Ige személyével egyesült Emberen keresztül számára bejárás nyí
lik a.Iegelőkelőbb társaságba: a Szentháromság Iétkörébe. Az ember nem
csak "szalonképes", hanem állandóan otthonos lesz az Isten világában. Az
emberi természet egyesülése a Második Isteni Személlyel az ő egyedülálló
fölszentelése. Jézus legtökéletesebben szent: egészen természetesen állhat
meg mindig az Isten előtt. - A szentségi jegy által mi kerülünk kapcso
latba Jézussal, titokzatos Testének isteni Fejével. Hozzá hasonulupk és
részesedünk méltóságában. A szentségí megpecsételés személyünk fölszen
telése: egyesít Krisztussal és így vele együtt és rajta keresztül mi is az
Isten elé léphetünk. Ajtó nyílik számunkra is a Szentháromség világába.
"Szalonképesek" leszünk a háromszemélyű egy Isten előtt. - Ma, míkor
minden igazán vallásos ember a vallásban nem szertartást, nem gépiesen
elhada:rt imát, hanem személyes találkozást keres az Istennel, nem lehet
eléggé hangsúlyozni ezt: személyünk a szentségi jegyen keresztül lesz
alkalmas arra, hogy ·az lsten elé léphessen.

Ha a találkozás által idegen anyag kerül szervezetünkbe, annak föl
kell szívódnia, bele kell olvadnia a szervezetbe; egészen ahhoz kell ha
sonulnia. Igazán nagy természetes titok a fölszívódás: ugyanaz az anyag
egészen más lesz, ha növényi, állati vagy emberi testbe kerül. Annak a
testnek válik részévé. ahhoz hasonul, amelynek életelve keriti hatalmába,
Sőt például a különböző emberi testben is minden sejt magán viseli a
szervezet egyediségének. éltető lelkének egyéni pecsétjét. A Szentlélek
így alakit át bennünket a szeatségek által Krísztus titokzatos testének
tagjává, és a szentségi jegy Krísztushoz tartozásunk, titokzatos Testéhe
történt beiktatásunk pecsétje. Részesévé leszünk a méltóságnak, amely
lyel Jézus az Atyához közeledik. Jézus szentsége a mi lelkünkön is tün
döklik.

A kegyelem és a szentségi jegyek viszonya

Jogosan merül föl a kérdés: hát nem a megszentelő kegyelem által
leszünk szentek? Nem ez a titokzatos életerő, amely Krísztusból, a szőlő

tőből reánk, a szőlővesszők.he árad? Nem a kegyelem által leszünk az
isteni természet részesévé? (2Pét. 1, 4.) Föltétlenül: a kegyeLem szenteli
meg természetünket. Az tesz minket szentté, Altala lesznek az örök ju
talomra érdemesek a természetünk által végrehajtott jócselekedetEIk. A
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~1ségi jegy ezzel szemben személyünket teszi szentté, A három szent
ség fölvéte1énél Isten megpecsételi személyünket: személyünk számára
lefoglalt, egészen az övé és ezért szerit lesz.

Az úr Jézus Krisztus emberségének egyedülálló szentsége a kegye
'lern túláradó gazdagsága Öbenne, amely végtelenü! szentté teszi minden
cselekedetét, személyi méltóságából következik. Éppen így a szentségi
jegy által fölszentelt személy méltósága megkívánja, hogy az illető a ke
gyelem állapotában legyen, abban állandóan gazdagodjék és cselekedeteit
a kegyelem kísérje és szentelje meg. A szentségi jegy Krisztushoz kap
csol, Krisztussal egyesít és éppen ezért biztosítja, hogy a kegyelem Belőle

reánk is áramoljék: teljességéből mindnyájan merítsünk, kegyelmet ke
gyelemre halmozva (Ján. 1, 16.).

A szentségi jegy követeli a megszentelő kegyelem és a szeritségnek
megfelelő segítő kegyelmek kiáradását reánk. E kiáradásnak bennünk
csak egyetlen akadálya lehet: a szándékos és tudatos halálos bűn. A sú
lyos bűn a szőrnyű retesz, amely megakadályozza a kegyelem kiáradását.
A bocsánatos bűnök és ~ helytelen ragaszkodások pedig korlátot jelente
nek, amelyek többé-kevésbé gátolják a szentségi kegyelem egész gazdag
ságának kibontakozását. Viszont földi életünk bármelyik pillanatában
szüntetjük meg e gátat, vesszük el az akadályt a kegyelem útjából, éppen
személyünk fölszentelése a szentségí jegy által azonnal kívánja és szük
ségezerűen magával hozza kegyelem kiáradását természetünkre és annak
kibontakozását bennünk. Földi életünkben bármikor háritjuk el vagy
csökkentjük a kegyelem akadályait, e három szentség úgy fejti ki kegyel
mi hatását, mintha abban a pillanatban vettük volna föl.

Szent Pál figyelmezteti kedves tanítványát, 'I'ímóteust: ne hanyagol
ja el a benne lévő kegyelmet. (1 Tim. 4, 14.) Máskor pedig így bíztatja
át: "Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely a kézföltétel által ben
ned van." (2 Tim. 1, 6.) Szent Pál e bíztatásai a papszentelés kegyelmére
vonatkoznak elsősorban, Am nemcsak a papok, hanem minden megke
resztelt és megbérmált hívő felé oda lehet kiáltani: el ne hanyagold 'a
keresztség és bérmálás szentsége által benned lévő kegyelmeket. Ezért
hordod lelkeden e szentségek isteni jegyét, hogy bármikor fölszitJható le
gyen azok kegyelme.

Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy nemcsak az egyházirend,
hanem a keresztség és bérmálás szentségi jele által is fölszentelt, Isten
számára lefoglalt személy az ember. A keresztség pecsétje lelkünkön je
lenti a leglényegesebb és legelemibb lefoglalást az Atya, Fiú és Szentlé
lek számára. Míndenkí, akit megkereszteltek, az Istené, az Isten gyer
meke. A~eresztség pecsétje kötelezettséget jelent és ugyanakkor kegyel
met biztosít az Istennek tetsző életre, Ha valaki olvassa Szerit Agoston
Vallomásait, észrevehetí, hogy számára a szakítás a bűnnel, a szent élet
megkezdése nem a püspök- vagy a papszentelésnél kezdődik, hanem meg
keresztelésekor. Akit megkereszteltek, az fölezentelt személy. A keresztség
fölvétele által elkötelezi magát az ember a szent, Istennek tetsző életre.
Elkötelezése teljessé és a fölnőtt, a férfikor mértéke szerint tőkéletessé

válik benne a bérmálás fölvétele által. E tökéletes és teljes életeszentsé
get sürgeti lelkén a bérmálás fölszentelési pecsétje és ehhez biztosítja a
szükséges kegyelmeket.

A halálos bűnben élő keresztény szörnyű ellentmondást hord magá
ban. A keresztség és bérmálás jegyéből állandóan természetfölötti szük
ségszerűséggel egész lényére és életére kellene áradnia a kegyelemnek,
O pedig ugyanakkor tudatosan ragaszkodik a halálos bűnhöz és megaka
dály~a a kegyelem kiáradását. Az úr Istenegésien másként néz egy
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b6nös pogányra, mint egy bűnös keresztényre. A bún a pogányban leg
följebb az emberi természetet szennyezi be, a keresztény emberben meg
gyalázza a szentségí jeggyel megpecsételt méltóságot, A különbség ugyan
annyi, min1fua valaki egy közönséges poharat vagy egy szent kelyhet hasz
nál bűnös tivornyára; egy lakást vagy pedig a templomot alakítja át
bűntanyává. - Mindaz, amit mondottunk, még fokozottabban áll azokról,
akik az egyházirend szentségí jegyét is viselik.

Krisztushoz, a főpaphoz tesz hasonlóvá

Ezek után jobban értjük már Szent Péter nagyszerű szavait: "Ti
azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul
lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből

esodálatos világosságára hívott titeket." (1 Pét. 2, 9.) A szentségi jegyben
van a keresztények általános papságának legmélyebb gyökere, Mind a
három szentségí jegy - ha különböző fokban is ! - lsten tiszteletére fog
lal le bennünket, Krisztushoz, az Újszövetség egyetlen főpapjához tesz ha
sonlóvá. A Zsidókhoz írt levél nagyszerű tanítása: Krisztus az Üjszővet

ség egyetlen papja, kereszthalála az egyetlen áldozat. Minden istentiszte
let az ő papságához tartozik vagy abból következik, Nem lehet más áldo
zat, mint keresztáldozatának megújítása.

Am kérdezhetné valaki: a szentségi jegyek miért éppen Krisztushoz,
a főpaphoz, miért nem a királyhoz vagy az emberiség tanítójához tesznek
hasonlóvá? Azért, mert egyedül a papsághoz szükséges a fölszentelés.
A kormányzáshoz vagy tanításhoz elég a megbizatás, a küldetés (missio).
A királynak (vagy bármilyen más néven nevezzék is az emberek vezetőjét)

és tanítónak az emberekhez kell jönnie. Ehhez nem kell szerrtnek lennie.
Egyedül a pap megy az Isten elé. Ehhez fölszentelés szükséges, Másként
nem léphet a háromszor szent Isten színe elé. Ezért van az, hogya leg
magasabb egyházi kormányzói vagy tanítói hatalmat gyakoroLhatja a püs
pök már fölszentelése előtt vagy pedig - mirrt most nálunk az apostoli
kormányzók - gyakorolhatják püspökké szentelés nélkül. Szentelő ha
'Ialorn azonban nincs a szeritség főlvétele nélkül.

Krísztusban, a királyban .és tanítóban Isten jön hozzánk. Krisztus
ban,a főpapban az ember lép az Isten elé. Ezért a hármas szentségi jegy
is Krisztushoz, a főpaphoz tesz hasonlóvá, főpapi tevékenységében réS7J€GÍt,
mert fölhatalmaz arra, hogy Vele együtt az Isten elé léphessünk. A ke
resztség pecsétje jelenti a bekapesolódást Krísztus főpapi tevékenységébe
saját rnegszentelődésünkrevonatkozólag. Ez tesz bennünket képessé az
Örök Főpap szentségí ajándékainak elfogadására. Általa, mint Isten gyer
mekei cselekvően munkálhatjuk megszentelődésürrket, szelgálhatjuk üd
vösségünket. A bérmálás szentségi jegye a fölnőtt érettséget biztosítja 53

ját életszentségünk szolgálatában. Az egyházi rend szentségi jegye ki
zárólag az istenország szelgálatára foglal le; a kegyelmi ajándékok. ki
osztásanál az Örök Főpap eszközévé teszi az embert.

Am a pap első föladata mégsem az emberek megszentelése, hanem az
Lsten :tJí.sztelete. A hármas szentségi jegy adja fölhatalrnazását a részvé
ielre az Úr Jézus istentiszteletében. Az örök Ige végtelen értékű isten
iÍJSztelete a személyi egység által az Ember-Jézus, az Egyház titkán ke
resztül minden Vele egyesült ember istentiszteletévé lesz. A legtökélete
sebb részvételt Jézus istentiszteletében a papszentelés szentségi jegye bíz
iosítj,a: a pap Jézus nevében, Jézus személyét helyettesleve mutatja be a
szentmíse áldozatot. De már a keresztség szentségí jegye is biztosítja a
részvételt az eucharisztikus egyesülés által az Úr Jézus istentiszteletében.



Itt tűnik ki legjobban a szentségí jegyek fontossága. Ha valaki a tö
kéletes szeretet által - keresztség nélkül - jut a megszentelő kegyelem
birtokába, az távolról sincsen olyan kapcsolatban az Örök Főpappal, mínt
a megkeresztelt: nincs joga a többi szeritség fölvételére, nincsen része
Krisztus istentiszteletében. Nem szívódott föl a titokzatos Testbe, nincs
része a Fő méhtóságában és így a legfölségesebb tevékenységeiben sem.
A szentségi jegy által "tulajdonul lefoglalt népnek és királyi papságnak"
legnagyszerűbb föladata, hogy Krisztussal együtt hirdessük "Annak di
csőségét, aki a sötétségből csodálatos világosságára" hívott bennünket.
Mínd a három szentségi jegy - egyre fokozottabb mértékben - fölha
talmazást jelent ama is, hogy saját életünket az Úr Jézussal egyesülten
Istennek jóillatú áldozatul mutassuk be.

A görögöknél a szolgálat nem jelenthetett méltóságot. A keresztény
ségben pedig Isten szolgálata a legnagyobb máltóság. lzaiás prófétánál
az úr az eljövendő megváltót mint "szolgámat" emlegeti (Ebed Jahve). A
szentségi jegy biztosítja a részesedést Krisztus Isten-szolgálatában s ezzel
együtt méltóságában is. A Testben, ahol a Főnek ilyen páratlan méltő

sága van, a tagoknak is részesedniök kell a Fő kiválóságában. A szentségi.
jegy nemcsak bizonyos cselekedetek érvényes végrehajtására .ad képes
séget, hanem a krisztusi méltósága pecsétje is a lelken. E méltóságot nem
úgy kell elképzelnünk. mint az emberi méltóság kifejezését bizonyos ruha
vagy rangjelzés viselésében. E méltóság Krisztus egyéniségének rányo
mása magára a lélekre: természetes kifejezése Kríszbus örök főpapi mél
tóságának,

Nagy Szent Teréz egyszer így imádkozott: Uram, te mennyíre más
vagy, mínt a földi kirádyok ; azokrrak királyi ruhákat kell hordaniok,
mert különben összetévesztik őket a többi emberrel. Neked nem kell öl
tözködnöd, mert egész lényedben más vagy, mínt az emberele Teremt
ményeiddel senki sem téveszthet össze. - A jó Isten ősszetéveszthetetlen

fönsége és lszépsége áramlik Jézus lelkére és verődik ki a szentségi jegy
ben az emberi lelken. - Mózes harmadik könyvében az Úr pontosan elő

írja Aronnak és fiainak papi öltözetét. Nagy Sándoera világhódító útján
lenyűgöző hatással volt, amikor a zsidó főpap teljes díszében jelent meg
előtte. Az Újszövetségben a ruhákkal nem sokat törődik az Úr. EJmberi
választásra bízta, viszont a szolgálatára szánt lelkeket Krísztus főpapi

szépségébe öltöztette.

A Itűség hármas pecsétje

Az Úr Jézus főpapságában három fokozatban vehet részt az ember.
Az lsten gyermekei egyszerűen használják a megazentelő eszközöket és
résztvesznek Krisztus áldozatában. A megbérmált Krisztus katonája, aki
nek joga és kötelessége Krísztus ügyéért dolgoznia. A pap éiLetét az Örök
Főpap kizárólag saját ügyének szolgálatára foglalja le; megadja neki a
hatalmat, hogy nevében bemutassa az áldozatot és másokat is megazentel
[en, E három fokozatban történik a hasonulás Krisztushoz, a Főpaphoz;

háromféleképpen részesedik az ember főpapi hatalmában és vehet részt az
örOk istentiszteletben. Éppen ezért van három különböző szentségí jegy,
amelyben az Isten tiszteletére történt Iefoglalásurik mértéke szerint ki
verődiJk a lelkünkön hasonlóságunk az Örök Főpaphoz.

E három j-egy biztosítja a keresztény ember állapotának megif'elelő

és annak kötelességteljesítéséhez szükséges kegyelmek áramlasát az is
teni Főből: "A kegyelmet' azonban mindegyikűnk Krisztus ajándékoZlásá
nak mértéke szerint kapta." (Ef. 4, 7.) - Szent Bonaventúra szerírrt a
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természetes életben három fontos állomás van: születés, megerősödés és
szaporodás. Ezeknek megfelelő három természetfölötti életállomásunkat
mutatja a három szentségi jegy a lelkünkön. - Scotus az Isten népét a
földi fejedelem háznépéhez hasonlítja: a fejedelem házában vannak hoz
mtarlozók, védelmezök és tisztviselők. A hívők seregében is megtalál
ható e hármas csoport, amelynek mindegyikét különböző szentségi jellel
pecsételi meg az Isten. - Aquinói Szent Tamás -a föntebb kifejtett
módon - a három szentségí jegyet a Krisztus istentiszteletében való
részvétel és Krisztus titokzatos Testének építésére szóló hivatás mértéke
szerint különbözteti meg.

A keresztségben az ember létet nyer Krisztusban, belekapcsolódik a ti
tokzatos Test életáramlásába. A keresztség szentségi pecsétje e nagyszerű

méltóságot jelzi és biztosítja viseléséhez a kegyelmeket. A bérmálás szent
ségi jegye által elérjük Krísztus nagykorúságának teljességét. (Ef. 4, 13.)
Fölnőttek leszünk; az Úr katonáinak méltóságát hordjuk lelkünkön. Ke
gyelmet kapunk minden munkához és szenvedéshez, amellyel a nagykorú
katona élete jár. Ez jelzi a keresztség jegyének betetőzését saját lelkük
ben és biztosítja a kegyelmet minden apostoli tevékenységihez, amelyet
föl nem sz:entelt papok is végezhetnek. Keresztény költőknek, festöknek,
szobrászoknak, zenészeknek. ötvösöknek állandóan tudatában kellene len
niOk e szentségi jegy méltóságának és számolniok kell vallásos műveik al
kotásánál, templomi szereplésüknél a megpecsételés kegyelmével. Minden
véres és nem véres vértanú méltósága és a szenvedéshez szükséges kegye
lem is a bérmálás szentségi jegyével kapcsolatos.

A bérmálás szent pecsétje egyúttal az alap az egyházirend szentségi
jele számára. Krisztus katonáságán túl a papi hatalmak nagyszerű méltó
sága, eredményes gyakorlásukhoz szükséges kegyelem és az ember minden
erejének és képességének lefoglalása kizárólag Isten számára - verődik

ki ebben a lelken. A pap az Isten által legtökéletesebben megjelölt és
fölszenteit s egyúttal legtökéletesebben Isten számára, Krisztus helyet
iesítésére lefoglalt minden tehetségével és minden életerejével.

E Lefoglalás megtörténik már a szerpapi (diaconus) szentelésben és
kizárólagos jellege kitűnik már ennek szentségí jeléből. Ez ugyan még
semmi újabb hatalmat nem hoz a bérmálás jegyével szemben, csak kizá
rólag olyan istentiszteleti célok szolgálatába állit, amelyeket a megbérmált
ember is gyakorolhat. A szerpapság szentségi jegyétől lényegesen külön
bözek az áldozópapság pecsétje. Ez hozza a fönséges papi hatalmakat az
áldozat bemutatására és a szentségek klszolgáltatására (a bérmálás és
egyházirend kivételével). Az már vitatott kérdés a hittudósok között. hogy
a püspökség szentségí jele is ennyire különbözik-e az áldozópapi pecsét
től. Egyesek osak az áldozópapi megpecsételés kíbővítését látják benne.
Mégis valószínűbbnek látszik a másik nézet, amely a lényeges különbsé
get védi: hiszen a püspökség lényegesen nagyobb szentségi hatalmat is
ad az áldozópapi hatalomhoz.

"Isten erős építménye szílárdan áll, s ez van ráírva: az Úr ismeri
övéit." (2 Tim. 2, 19.) Az Anyaszentegyház Isten erős építménye. Benne az
Üeaz embereket, övéit a szentségí jegyről ismeri meg: mínt gyermekeit,

katonáit és papjait. E jelekkel a lelkünkön niehetünk Eléje és így, keres
hetűnk személyí találkozást Vele. A modern vallási élet szeretne fölszá
molni minden gépies, megszokott, sablonos és automatikus, lélek nélküli
szertartást vagy istentiszteletet. A modern ember személyi méltóságának
tudatában személyes találkozot keres Istennel.

Nem lehet tehát eléggé behatóan tanulmányozni és ismételten átel
mélkelní a szentségi jegyek nagy méltóságát, amelyek .~ személyes t<alál-



kozóra jogosítanak bennünket. Az Isten ezekről ismer meg minket: mi
~ a lelkünkön léphetünk Eléje. Ez minden személyes Isten-kap
csolatunk alapja: az Isten csak mint gyermekeivel, katonáival és pap
jaival áll velünk szóba. E hármas kapocs fűz minket az úr Jézushoz.
Egyedül Jézussal és azokkal, akik Hozzá kapcsolódnak, Benne élnek, lép
az én és te személyes viszonyába az Isten. A szentségí jegy folyósítja
egyúttal a kegyelmeket, hogy e személyi méltóságunknak megfelelően

viselkedjünk, éljük életünket Krisztusban, az Isten előtt.

A három szentségí jegy hármas méltóságunk és egyúttal hármas
hűségünk pecsétje is. Kegyelmet közvetít arra, hogy Isten gyermekeinek,
katonáinak és papjainak szent hűségében éljünk.

Három, örök jegy

A végén két kérdésre válaszolunk. Először: miért csak e három szerit
ség vés kitörölhetetlen pecsétet az emberi lélekbe? Például a szentáldo
zás .nagyszerű találkozója miért nem pecsételi meg így az emberi lelket?
Válaszunk csak ez Lehet: egyedül e három szentség fölvételénél kapunik
állandó jellegű hatalmat és örök méltóságot az Isten tiszteletére. Bármi
lyen fölséges személyes találkozás legyen is a szeritáldozás magával a
kegyelem Szerzőjével és a szentségek Alapítójával, de éppen az O aka
ratából a szentáldozásnak, mírit táplálkozásnak állandóan kell ismétlőd

nie és így átmeneti jellege van. Az Isten gyermekének nagyszerű találko
zása és táplálkozása Azzal, akinek jeIét már viseli. - A bűnbánat szerit
sége is mindig átmeneti kegyelmet biztosít a megbánt és meggyónt bűnök
megbocsátására. A szent kenet szentsége állandóbb kegyelmet biztosít,
de csak a súlyos betegség idejére, amelyben az ember azt fölvette. - A
házasság szentségének sírig tartó szerétetköteléke talán a leglszebb emberi
képe annak a nagyszerű hűségi k apocsnak, amely a szentségí [egyek hor
dozóját Istenéhez fűzi. Másrészt azonban a házassági kötelék egy meg
határozott emberhez köt csupán és annak életében biztosítja a kegyel
met a házasság nagyszerű, szent céljainak szolgálatára. A házastárs halála
után szabad az ember, hacsak nem akarja önkéntesen a sírt és halált
túlélő hűséggel őrizni a szeretet kötelékét egykori házastársához.

A második kérdés a szentségí jegyek túlvilági megmaradására vo
na1Jkozik: valóban örökre pecsételik-e meg az emberi lelket? Azt mín
denki könnyen belátja, hogy a mennyországban örökre megmamdnak a
szentségi jegyek: hiszen Jézushoz, az Örök Főpaphoz tesznek hasonlóvá.
,,0 azonban örökre megmarad és papsága örökké tart." (Zsid. 7, 25.) :rep
pen a szentségi jegyek által örökre Krisztussal egyesülten veszünk részt
a Második Isteni Személy égi istentiszteletében: dicsérjük vég nélkül az
Atyát. Szent emberségével egyesülten válunk az Atya trónja előtt örökké
jóillatú áldozattá. A szentségí jegyek az örök boldogság krisztusí jelle
gét biztosítják.

Nehezebbnek látszik a kérdés a pokolra vonatkozólag: a kárhozot
takoan is megmaradnak a szentségí jegyek? Ha a bűn ellenére is meg
maradtak az emberi lélekben, akkor a büntetésben is meg kell maradniok.
A szentségí jegyet viselő bűnös sokkal utálatosabb az Isten szemében,
rnínt a pogány. A szentségí jegyek ott maradnak a szerencsétlen elkárho
zottaik lelkén, mint a méltóság [elei, amelyből lezüllöttek; mint a hatalom
jelei, amellyel visszaéltek vagy amelyet méltatlanul használtak ; mint a
visszautasított és eltékozolt kegyelem jelei, amelyet a mindig bőkezű.

"jó" Isten különös bőségben akart adni, de nekik nem kellett, ők nem
haszn.áltáGt azt föl sem maguk, sem mások üdvösségére.
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A jó Lsten azért jelölt meg bennünket a szeatségi jeggyel, hogy
örökre az Övé legyünk. Örökre alkar lefoglalni, Krísztussal egyesíteni.
Alkik Iefoglalásukhoz, fölszentelésükhöz méltó élettel keresík Ot Krísz
tusban, Vele egyesülten találjuk meg ujjongó, örök örömükre. - Akik
hűtlenek fölszentelésükhöz. lefoglalásukhoz. életük nem egyesül az Úr
Jézussal, azok vesztesége a másik világon sokkal nagyobb lesz, mint
azoké, akik földi életükben sohasem voltak kapcsolatban Vele. .

RÓNAY GYÖRGY VERSEI
TEMETOK

Szántó Piroskának

l.
Ez a temető. Itt fogunk pihenni,
ha földi vándorlásunk végetér.
Tudod-e, hogy tavaszra, nyárra mennyi
virág virul itt, zsálya, pipitér,

kosbor . . . tudod, hogy ha beszáll a messzi
mezők felől a májuses,ti szél,
dalát még a rigó is elfelejti,
mert ,a 'hársszagtól szinte elalél?

Ne azon tűnód,j hát, ha erre mégy el,
milyen szörnyű lesz majd, ha lent enyészel,
és sirod dombját fölveri a gyom;

fontold meg inkább, hogy mégis az élet
fölényéről vall ez a dús tenyészet,
s mégis édenkert minden sirhalom.

2.
S fontold meg azt is: akármit tegyünk,
egy szép napon mindnyájan ide térünk.
Sírjunk, ökölbe szorítva kezünk?
Hiába. Igy is, úgy is egy a végünk.

Bölcsebb s méltóbb, ha józanok leszünk:
azzal, amí vár, bátran szembenézünk,
s birtokba vesszük pihenőhelyünk,

mielőtt végképp porábanenyészünk.

Mennyi költészet, mennyí tiszta szépség:
egy-egy zöld sírdomb s fölötte a kék ég!
Mennyi távlat és mennyi levegő!

Mielőtt földed befogad magába,
nevelj rá szellős geométriádra,
végtelen iskolája, temető!

3.
Gyermekkorom f,alusi temetóje !
Horpadt sirok vén akácfak alatt ...
Szélén mély árok sötétlik; belőle

beléndek nő ki, bürök, iszalag,

páfrányok és indák ... Egy csorba kőre

rózsa fonódik ... nap süt ... Igy maradt
meg emlékemben - s mintha egyre nőne

bozótja, s benne mindig süt a nap.
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F'ÚzfaáUon burukkoló galambpár ...
Várlak, várlak, Veronka, hol maradtál?
Kis szoknya leng, virít a főköt{J . . .

Csupa méhdongás volt a temető.

Egy sírra ültünk. tov múltak az órák,
boldogan, mint az örökkévalóság.

4.
S az a temető Szárszón 1. .. Fönn az égen
izzott a nap, és lenn tombolt a nyár.
Konzervdoboz a kopjafa tövében,
s benne nefelejcs, ménta, rózsaszál.

Az ájult fákon nem rezdül levél sem,
poros lomb közt alig élt a madár.
Nem mozgott, csak a sír perzselt füvében
ezer meg ezer katicabogár.

Es hogy nyüzsögtek ! Ellepték adombot;
cikázó szárnyak finom nesze dongott,
mert kúsztak és röpködtek szüntelen,

pöttyös boglárok, fürge kicsi pontok . . .
S az egész nyár, mint egy orgona, zsongott,
tán hogy Attila álma szebb legyen.

5.
Hát látod, nem is olyan leverő

helyez. Attól függ, hogy nézi az ember.
Van, akinek börtön a temet5,
s van, akinek árnyas park, tele ·csenddd.

Mint ez is itt ... A város elvesző

zsivaja lombon átszűrődve zeng fel,
s egy-egy padon békén kötögető

nénike vár sorára türelemmel.

Mit gondol vajon, amíg a puhán
zizzenő szálból szemet ISzem ;Után
hurkol, és túi csillognak a napban ?

Mit gondol? Nyilván semmit. Vldögél,
élvezi a napot, ameddig él,
s ameddig él, dolgozik szakadatlan.

6.
Ez a temető. Szem után szemei
köt a halál: csupa sír a hegyoldal.
De nézz a völgybe: .hány új épület! 
pedig tele volt még tíz éve rommal.

Ez a rendje. A halállal helyet
cserél az élet, mint a nap a holddal.
Bomba robban, egy otthont eltemet,
s nyárra mégis kivirágzik a romfal.

Lásd, ezért szeretem a temetőket.

Azt példázzák: az élet az eriJsebb.
Nagy szőttesében ő köt új szemet

holtunkkal is, ha elcsitul a gond, baj,
s keresztjeinket beborítja lombbal
a szeretet.
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Erőss István

A KONSTANZI ZSINAT

,,~Onden önmagában meghasonlott ország elpusztul." (Lk. 11, 17.) Krisztus
Uru'Illk földi országa, a katoliJkus Anyaszentegyház, a XIV. század végén ugyarn
csak mélyre zuhant a meghasonlás örvényében. A hetvenéves avignoni fogság
gyümölcsei megértek. A pápák függetelensége rnegszűnt. A javaitól megfosztott
Kuma először csak kényszerűségből, (avignoni építkezések l), utóbb már meg
ltzdkáslból egyre nagyobb értékben elanyagtasodott ... Amíkor pedig lelkiisme
rete szavának és a kereszténység sürgetésének engedve XI. Gergely 1377-'ben
végleg vísszatért Rómába és a következő évben meghalt: a francia bíborosox,
bár többségüik ott volt a konklávéban, rövidesen megtagadták az engedelmes
séget az új pápának. VI. Orbánnak és ellenpápát választottak. 1378-tól 1417-ig
ez ,a vdszály emésztette az Egyház életerejét. Törvényes pápák voltak ezalat1:
VI. Orbán (1378-1389), IX. Bonifác (1389-1404), VII. Ince (1404-1406), XlJ.
Gergely (1406-1415) és V. Márton (1417-1431).

Ugyanakkor Olasz-, Prancía-, Spanyolországban, sőt az 1410-es években
bizonyos mértékig még Zsigmond országaiban is az ellenpápáknak hódoltak.
Ezek vol1la'k: VII. Kelemen (1378-1394), XIII. Benedek (1394-1423), V. Sándor
(1409-1410) és XXIII. Ján08 (1410-1415).

Volt olyan időszak, amikor egyszerre három bíboros telkiintette magát párt
hivei választása alapján pápának és követelt engedelmességet a vűlágegyház

tól. 'Egymást és egymásnak ill híveit kölcsönösen kiiközösítették. Az H10-es évek
elején a katolíkus világ már igazán nem tudta, kire hallgasson. Például a jö
vendölés, csodatevés adományával kitüntetett Ferreru Szent Vince is egy ideig
az ellenpápa lhíve volt. Ez a zűrzavar eredményezte, hogy a hittudósok közott
megerősödött az a vélemény: egyetemes zsinat elé kell vinni a kérdést és a
zsinat határozatának a pápa is köteles engedelmeskední, A zsinat pápaéölötti
ségének (concilium supra papam) elve ugyan beleütközött a krisztusi rendel
kezésbe, de a jelen esetben a gordíusí csomót ez az álláspont oldotta meg. A
rendkílV'Ülibajo:k orvoslására az Egyház láthatatlan feje rendkívüli eszköz a]
kalmazását engedte meg.

Az Egyház egységének helyreállításában oroszlánrésze volt Zsigmond ki
rálynak. Ez eléggé közismert dolog 'a történelemkönyvekből. Nem is akarom
ezt részletezni, Csak olyan mértékben utalok rá, amennyire kitűzött célom
megvilágításához szükséges. Inkább arra szerétnék rámutatní, amiről II kül
földi irodalom mélyen hallgat, sőt még. a nagy nyugati egyházszakadást tár
gyaló magyar írások is könnyedén átsíklanak felette: hogy a rendezés munká
jában Zsigmond egyházi tanácsadói között nagy szerepet játszottak a magyarok.

A konstanzi zsinat történetével foglalkozó külfőldi kiadványok (v. d. Hardt,
Hcle1e, Finke, Sohnürer, Pastor stb.) e munkatársak nevéről hallgatnak. Szá
mumra már ez a némaság is sokat jelent. Jelenti azt, hogy akik a ktirály rnel
lett voltak, azok nem németek, csehek voltak. Ha ilyenek lettek: volna, bizonyos,
hogy megörökrtették volna a nevüket. De ennél többet is tudunk. Zsil?JIDond
kil'ály uralkodásénak második felében más népeivel szemben feltűnően ked
velte a magyarokat, Valóságos magyar környezetet teremtett udvarában. Sógor
ságba jutott Garay nádorral. Bizalmas kör'ben szívesen beszélt magyarul. A
konstanzi zsínatra az aaehení klrálykoronázásra, a rómad császárkoronázásra
magrarök kisértélk. Nagyvárladon Szent László sírjla mellett temettette el magát.
Egyídóben azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a bázeli zsinatot Budára téteti
ált. Ezzel kapcsolatban már a kü1földiek elhelyezésének a kérdését is tanulmá
nyozta, mert összeíratta a budai házakban a féröhelyeket.'

Zsigmondnak és a magyaroknak ez a szeros kapcsolata jut kifejezésre a
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k.o.DI!lta:nzi zsinat eseményeiben is. Okleveles bizonyítékunk erre nem sok, de
ami van, az sokat mond, Jól tudjuk, hogy az országok sorsát érintő diplomáciai
egyezmények, egyházi konkordátumok nem emlékeznek meg azok nevéről. akiik
a Il'l!szletmunkák küzdelmeiben verejtékeztek. A hivatalos !kiadrványokon csak
az állam:fők, míníszterek neve látható, A Fontes Juris Canonici. kötetei Gasparri
bíJboros államtdtkár neve alatt jelentek meg, pedig közismert tény, hogy az
egés~t Serédi Jusztinián álűította össze, A konstanzi zsinat eredményeit leg
:flőbb fokon Zsigmond királynak köszönhetjük. De nyilvánvaló, hogy a rész
letkérdésekben mellette is ott voltak az egyházjogász tanácsadók. Találunk-e
köztük magyarokat? Aldásy Antal a nagy nyugati egyházszakadás történetét
csak 1389-ig, VI. Orbán haláláig ismerteti." "Zstgmond és Spanyolország" című

akadémíaí székfoglalója már szorosan tárgykörünkbe vág, mert arról szél, ho
gyan próbálta Zsigmond lemondásra bírni Perpdgnanban XIII. Benedek ellen
pápát. De a király kíséretéből csak Garay nádort említi néhány szóval, mint
akinek szerepe volt a tárgyalásokban. Ertekezése legvégén, az utolsó jegyzet
ben, míntegy házagkitöltés gyanánt még ezt mondja: "Amidőn Zsigmond Per
prgnanba menet Narbonne-ba árt, augusztus 27-én a narbonne-i érsektől 500
seudet vett kölcsön, november 27-én pedig 200 frankot. Ezen összegekről no
vember 27-én állította ki a kötelezvényt, amelyben a pénz visszafizetését Kons
1la!ncban igérte eszközölni. A pénzt Benedek székesfehérvári prépost vette át a
ikJirály nevében az érsektől," Egy király rnellett működő tanácsosnak a szerepe
olyan fontos ügyben, mint ami a spanyolországi utat is szükségessé tette, nam
merillhetett ki kölcsőnszerző tevékenységben. Kirátyi oklevelekből látjuk, pedig
azok sem írtak meg részletesen míndent, hogy Benedek prépost és magyar
társai ennél sokkal többet tettek: az Anyaszentegyház egységéért fáradoztak,
nagyjelentőségű diplomáciai tevékenységet fejtettek ki. - Karácsonyi János
nak ,,!Magyarország és a nyugati nagy egyházszakadás" című, 1885...,ben megje
lent doktori értekezése az őt jellemző fáradhatatlan adatgyűjtéssel összeál
lítja a konstanzi zsinaton megjelent magyarok névsorát. röviden megemlékezik
Zsi:gmondnak és magyar kíséretének tevékenységéről, de inkább azt vizsgálja,
mílyen következményekkel járt az egyházszakadás hamnkra nézve. - Rész
letesebben szóla tárgyalásokról Fraknóinak "Magyarország egyházi és poliJtikai
összeköttetései a római Szentszékkel" című rnűve, De még az ő adatait is si
került oklevelekben bujkáló, eddig talán figyelemre nem mé1tatott bizonj-íté
kokk:al kdegészíteni.

Kezdetben Zsigmond és Magyarország ingadozás nélkül a törvényes pápa
mellett állott. Ennek következménye, hogy azokat a francia eredetű szerzetes
rendeket, amelyekneík fő monostora Franciaországban volt és a legfőbb irá
nyítást most is onnét kapták, ott kellett megjelenniök a nagykáptalanokon. az
1380--90-es években ,a törvényes pápa felmentette a francia felsőbbségnek tar
tom engedelmesség adól, önálló magyar apátokat, kormányzókat állított élü'k
re. Ezt tudjuk a bencésekiről. cisztercitákrról, premontreiekről." De a :limncia
udvar iparkodott néreteinek megnyerni Zsigmondot. Erre vall, hogy az 1398.
évi rheírnsi fejedelmi összejövetelen Vencel német császár testvérének, Zs:ig
rnondnak a nevében is igéretet tett, hogy a francia királlyal egyetértve IX. Bo
nifácot lemondásra fogják felszólítani. A fejlemények láttára Kanizsay Jánai
esztergomi érsek szóval és írásban figyelmeztette a királyt, hogy szakadár ne
'legyen." Zsigmond eikkor nem is állott az ellenpápa oldalára. De a szereneset
len helyzet csakhamar úgy 'alakult, hogy akarva-nemakarva kezébe kellett ven
nie az események irányítását és tárgyalnia kellett az ellenpápákkal is.

Az egység !helyreállítása felé az első lépést a törvényes pápa tette meg.
XIl. Gergely már 'trónralépésekor megígérte a bíborosoknak. 1407. elején pedig
követe útján jelentette Zsi,gmondnak és a magyar főpapoknak, hogy hajlandó
~i, ha ellenfele, XIII. Benedek is követi példáját. 1409. szept, 4-én a
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cívídaleí zsinaton még abba is beleegyezett, hogy a pápa'Választás helyét
R'UJPrecht német császár; László nápolyi és Zsigmond magyar !király állapítBa
meg.5 De a választásra nem került sor. XII. Gergely nem mondott le, mert az
erőszakos, végletekig makacs Luna Péter (XIII. Benedek) nem engedett. Más
részt megnehezítette Zsigmond rnunkáját az a körülmény, hogy két ih:aláloo el
lensége, Rupreoht és Nápolyi László is a törvényes pápa híve volt.

Az 1410. esztendő végre kimozdította a kérdést a holtcontról. MájUtl 3-áJn
m~lt V. Sándor ellenpápa és helyébe pártja május 17-én megválasztotta a
hatalmas, eszes, de fondorlatos, eszközökben nem válogatós nápolyi Cossa
Boldizsár bíborost, aki XXIII. Jánosnak nevezte magát. A következő napon,
18-án Rupreeht császár is meghalt. Németország legtöbb választólfejedelme
XXIII. Jánost pártolta. Ennek következménye, hogy anémet császári trónra
törekvő Zsigmond is melléje állott. Néhány hét múlva, [úniusban már követ
séget küldött hozzá Bolognába. Az ünnepélyes küldöttség feje a spanyol ösök
től származó, Firenzében született, de már kiskoráIban Budára került Seolari
Fülöp, hazánk történetében Ozorai Pipo temesi főispán néven dsrnerős fŐÚr,

szónoka pedig az ékesszavú székesfehérvári prépost, Zólyomi Benedek volt,
akriiből 'később győri püspök lett.

Zs!igmond a megegyezésnek feltételeket szabott. Ezek kÖ1JÜI a szorosan vett
egy>házjogi természetű kívánságokat (gondolunk itt elsősorban a főkegy'Úri

jogra) XXIII. János ugyan nem teljesítette, de készséggel megadta a királynak
-és ilúveinek a felmentést az 1403. évi felkelés után jogtalanul e!lfoglalt eg7\házi
jövedelmek visszatérítésének kötelezettsége alól, Hozzáfűzte azonban, hogy
Zsigmond és alattvalói a jövőben az Egyház szabadságát tiszteletben tartsák.
Kijelentette a pápa azt is, hogy Nápolyi Lászlóval szemben Zsígmondot ismeri
el Magyarország 'királyának és témogatrn fogja ellenségeivel szemben. Ilyen
értelemben a tárgyalások augusztus elején ibefejeződtek. A követség kánonjogi
tanácsosát, Benedek prépostot XXIII. János már július 21-én apostoli fójegy7.Ő

vé, [pIl"Otonotáriussá nevezte ki."
Zs,igmondot 1410. szepternber 20-án a német választófejedelmek egy része,

1411. .július 21-én pedig valamennyien német-római királlyá választották." Ami
eddig iJnkább csak egyéni törekvés formájában élt benne, hogy a három részre
sza'kadt Anyaszentegyházat egy fő alatt egyesítse, az most neki, rnint III leg
főbb keresztény fejedelemnek már kötelességévé vált. A nála megszekott se
rénységgel hozzá is látott feladatához, A különböző lehetőségek mérlegelése
kö21ben arra a meggyőződésre jutott, hogy legeredményesebb lesz, ha személye
sen tárgyal XXIII. Jánossal. Ezért Olaszországba készült, 1413. nyarán Délti
rollball1,Fe1sőolm.zországbantartózkodott s érintkezésbe lépett XXIII. Jánossall.
A comóí megbeszélésekre kiküldött bíboeosoknek határozottan megmondta, hogy
az 'Egy:iház nelvzetén csak egyetemes. zsinat segít. Ennek helyéül meg is jelölte
Konstanzot. Közben a törvényes pápa megbízottjával, RimiJni urával, Malates
tával is tárgyalt. Míután XXIII.. Jánosnak, XII. Gergelynek a kiküldötteit si
került bizonyos rnértékig megnyerni, hogya gondolat kútba ne essék, hogy
XXIII. János vissza ne léphessen, Zsi,gmond 1413. október 30-án már fel is szó
1itotta az egész keresztény világot, hogy gyűljön össze KonstianzJban egyetemes
zsínatra,"

Ilyen előkészületek után indult Zsigmond Lombardiába XXIII. Jánoshoz.
Kíséretében voltak az egyháziak közül Zólyomi Benedek, Késmárky György
györó. szentadalbertlh.egyi prépost, Thordassy János esztergomi, váci, budai ka
nonok, III világiaJk közül Ozorai Pipo temesi főispán, Csapy András, a sárkány
rend vitéze, Rozgonyi István és György, BuzlayBalázs és még mások.9 Zsigmond
és XXIII. János 1413. december elején találkozott Lodiban. Az itt meginduló
és Cremonában folytatódó tárgyalláso'kon tevékenven közreműködött Zólyomi
Benedek. 1415. február 2-áIn Konsbanzban kiadott levelében hálás sZlÍv:vel is-
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meri el a király, hogy tanácsosa, Benedek prépost fáradságot, költséget nem
kímélve milyen hathatósan kőzreműködöttezeken a megbeszéléseken. Jutalmul
őt ÉlI alsóvadkerti rokonait az esztergomi érsek jobbágyai közül nemesi rangra
emelteY' A tárgyalások eredménye 'az lett, hogy XXIII. János december 9~
bullát adott ki, amellyel 1414. nov. I-re Konstanz bbrodalrni városba egyetemes
zsiDatot hívott össze.

Az a fontos körülmény, hogy az égető bajok orvoslására a kezdeményező

l4Jé';t a ,világi ihatalom tette meg, az egész zsinalma rányomta bélyegét. Ennek
leg1'e1tÚDól)b megnyilatkozása az volt, hogy világi hivek, főurak, városi követek
is :resztvettek a tanácskozásokon, de csak az egyházszakadást és a fegyelmi
ügyeket illető ikJérdésekben. Itt szavazati jogot is kaptak. A másik rendkívüli
mozzanat abban jutott kifejezésre, hogy a zsinati tagok nem fejenkint, hanem
nemzetenkint szavaztak a nyilvános ülések határozabhozatalai alkalmával. Az
egyes tagok csak saját nemzetük részleges gyűléseiben érvelhettek és szavazhat
tak. A nyilvános üléseken szavazati joga volt Angliának, Franciaországnak,
Itáhának, Német- és később Spanyolországnak. A kisebb népek képviselői az
emlitett nagyok közül valamelyikhez csatlakoztak, a magyarole a nérnetekhez.

Zsigmond a kíséretében lévő magyar főurakkal. nemesekkel és udvari pap
jaival 1414. december 24-én érkezett meg Konstanzba. (,Az éjféli mísén, mint
diákonus, ő énekelte az evangéliumot !) Egykorú feljegyzések szerint a negyed
fél esztendeig tartó zsinat alatt kétezernél több magyar tartózkodott Konstanz
baIIl.n Karácsonyi összeállította a nevezetesebbeknek. az oklevelekben is sze
1I"ePlólmek névsorát. Ezekből emeljük ki a következőket:

Egy.háziak: Kanizsay János esztergomiérsek 160, mások szerint 260 kisérő

vel, Brenti András kalocsai érsek 28 kísérővel, Scolari Andirás váradi pÜSIPÖk,
Dominis Simon' traui (dalmát) püspök, Miklós ceretei címzetes püspök, győri
segédpüspök-", (Karácsonyi említ még három segédpüspököt Magyarországról,
de kilétüket ő sem tudta megállapítaní.) A káptalanokból megjelent: Benedek
székesfehérvéri prépost, Zsigmond tanácsosa, 20 kísérővel, János esztergomi
prépost, birodalmi alkancellár, Péter, az esztergomi Szent István-káptalan pré
postja, Csetneki László esztergomi Szent György-mezei prépost, Uski János pécsi
prépost, ~irá[yi alkancellár, Késmárky György győri Szent Adalbert-hegyi pré
post, Lukács 'kalocsai prépost, László egri prépost, Lambert ó-budai prépost,
Henrik prépost (e két utóbbi a budai egyetemet is képviselte), Domonkos aradi
prépost, Rozgonyi Simon nagyszebeni prépost, Henrik váradi kísprépost, Tamás
esztergomi kanonok, a kárionjog doktora, Békássy Mjklós sasvári főesperes,

MiIhály szepest olvasókanonok. Domonkos váradi őrkanonok, Szinmay Péter, a
királyi 'kápolna őre. Szerzetesek közül a garamszenbbenedeki apát 18 kísérővel,

Szentháromságí apát 12 kísérővel-P, Kapornaki apát 12 kísérővel, Kolozsmonos
torí apát 6 kísérővel, ezek bencések; Pilisi cisztercita apát 7 kísérővel, Vrársaí
johannita perjel.

Főurak: Garay Miklós nádor 300 főnyi kísérettel, Széchy Miklós volt nádor
fényes kísérettel, Stíbor wajda 60 főnyi kísérettel, Szárital Laczk Dávid erdélyi
Tajda, Albeni János horvát-dalmát bán, Maróthy János volt macsói bán, Tar
Lőrinc főpincemester, Lévai Cseh Péter fölovászrnester, Marczaly Dénes so
mogyi ffiispán, Ifj. Garay Miklós, Kórógyi Fülöp, Perényi Miklós, Hédervárv
Lőrinc, a királyné főlovászmestere, Móriczhíday János, Zudar István, Simon,
Jak.aib, Benedek stb.

A kisebb nemesek közül is huszonhatot név szerint felsorol Karácsonyi, de
hozzáteszi, hogy ezenkívül még tizenöt ismeretlen nevű .f1őúr és nemes is
előfordul az oklevelekben. nevük azonban az egykorú iratokban annyira eltor
zalt, mgy ldlétüket nem lelhet megállapítami. A városok közül követeket kül
dött Buda, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Kassa, Kolozsvár, Gyulafehérvár,
BrtassÓ.H
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A magyar püspökök, egyetemi tanárok és városi követek legnagyobb ré
sze csak 1417. elején ment ki a zsinatra. De annál fontosalbb, sorsdöntő szerepet
1i>11öttek be ott kezdettől fogva a magyar vílág! urak és a király környezetéIhez
~ papok, külőnősen Zólyomi Benedek.

·XXIII. János nem tudta megnyerni a zsinat bizalmát. Sőt azt kellett látnia,
'hogy az ellenszenv egyre fokozódik vele szemben. XII. Gergely a zsinatnak is
megüzente. hogy kész lemondani, ha a két ellenpápa is 'hasonlóképpen eselek
.szík. Garay Miklós nádornak nagy része volt abban, hogy XXIII. János a le
mondás gondolatával megbarátkozott. Elhatározását 1415. március 2-án a zsi
natnak be is jelentette. Lépését azonban csakhamar megbánta. Március 20-án
Frigyes osztrák herceg segitségével, lovásznak. mások szerint katonának öltöz
ködve megszökött Konstanzból. Irást hagyott hátra, amelyben a zsinatnak rnín
den határozata ellen tiltakozik és bíborosait magához rendeli SchaftlhausenJbe.
A felbomlással fenyegető zsinatot Zsigmond erélyes fellépése mentette meg a
válságos helyzetből. Hadait rögtön a herceg és a menekülő ellenpápa utáln
küldte. Frigyes csapata vereséget szenvedett. A fogságba esett XXIII. Jánost a
zsinat Konstanz közelébe, RudolfzeU:be hozatta és őrizetét háromszáz magyar
katonára bízta. A megalázott Frigyest Garay nádor kísérte a zsinat elé, ahol a
herceg nyilvános ülésen kért bocsánatot és kegyelmet Zsigmondtól.

Május 29-én a zsinat XXIII. Jánost megfosztotta a pápaságtól. arnibe az
bele is nyugodott. A higgadtságát és méltóságát mindig megőrző törvényes pápa,
XII. Gergely látta, hogy az Egyház békéjét áldozathozatal nélkül helyreállítani
nem lehét - időközben mondta ki a zsinat a pápafölöttiség hírlhedt elvét -,
azért követet küldött Zsigmondhoz ezzel az üzenettel: ha a most együttlévő

zsinat nem tekímti magát törvényesnek, mert a törvénytelen pápa hívta össze,
ha beleegyezik abba, hogy most ő hívja egybe, de azon sem Cossa, sem hívei
nem elnökölnek. akkor ő is lemond a pápaságról. A zstnati tagok elfogadták e
föltételeket. Az 1415. július 4-én megnyitott ülésen Zsigmond elnökölt. XII. Ger
gely megbízottja felolvasta a pápa bulláját, amellyel a zsinatot most törvénye
sen összehívja, azután bejelentette lemondását. XII. Gergely, családi nevén
COII"rer Angelo azután, mint portói bíboros-püspök, meg is jelent a zsinaton és
általános tisztelet övezte 1417~ben bekövetkezett haláláig.

1415. július végén Zsigmond 1400 főnyi magyar kísérettel Spanyolországba
indult, hogy az ott tartózkodó XIII. Benedeket is lemondásra bírja. Vele ment
alkancellárja, Késmárky György győri szentadalberthegyí prépost, tanácsosa,
Zólyomi Benedek, udvari ikáplánJa, Náray Miklós győregyházmegyei áldozópap
is. Garay nádor előre utazott, hogy az útvonalak biztonságáról gondoskodjék és
a tárgyalásokat előkészítse. Mivel XIII. Benedek az arragoniaí Perpignanban
lakott, Garay rábírta az arragoníaí királyt, hogy támogassa törekvéseiben Zsíg
mondot. Ferdinánd király meg is esküdött a nyakában függő szent kereszt
ereklyére, hogy ha Luna Péter nem enged, ő is, a .többi spanyol uralkodó is
felmondja neki az engedelmességet. Garay ennek alapján értesítette Zsigrnondot,
hogy a siker reményével [őhet Perpignanba, Zsigmond augusztus lB-án meg is
érkezett, A nyakas Luna Péter azonban megkötötte magát. Hogy a Iemondásra
ne is kényszeríthessék, a további, tárgyalások elől rnegszökőtt. Bevette magát
Penriscola várába Valencia mellett s onnét azt hirdette, hogy az igaz Egyház
ővele van Peniscola várában, amint egykor az egész emberiség Noé bárkájában
volt. De a nagyihangú kijelentések már hatástalanek maradtak. Zsigmond útjá
nak meglett az az eredménye, hogy a spanyol királyok is magára hagyták Luna
Pétert.

Zsigmond azután átment Párizsba, majd Londonba, hogy a francia és az
angol királyt is megnyerje terveinek. Anglia ktrályában ugyan szövetségest
talált, de a francia ellenük dolgozott. Oka lehetett ennek, hogy Anglia és Fran
ciaország között kegyetlen háború dúlt ekkor, de talán az avignoni pápaság



gondolata is kísértett még a Jirancia lelkekben. Zsigmond ezért 1416. augusztus
15-én Canterburyben a francia. király ellen szövetséget kötött Henrik angol ki
rállyal. Fáradozásairól már június 2-án Westminsterben kelt levelével értesí
tette a konstanzi zsínatot.s" Feltűnő, hogy mindkét levél záradékában mag;ym:
kill"ályságának uralkodási éve olvasható, sőt a június 2-i levél befejezése egye
nesen ezt mondja: "Az egyetemes Anyaszentegyháznak szószólója és ragaszkodó
fia, Zsigmond, Isten kegyelméből a magyaroknak stb. mindig fölséges királya."l"6
Töl:IDi országának nevét meg sem említi, még német-római királyságát sem.
Ebből is jQggal következtetjük, hogy Zsigmondet magyárok kísérték el, magyar
kancellária műkődött mellette Londonban, nem német. Más irratdkJból egyéb-
ként is tudjuk, hogy Zólyomi Benedek, Náray Miklós vele ment Arragoniába,
Franciaországoa, Angliába, mert itt tanúsított hűséges szolgálataikért, az E.gy
ház egységének előmozdításáért, a ~irály személyét tekintéllyel képviselő dip
lomáciai ügyességükért jutalmazta meg később a király Benedeket és rokon
ságát, érsekalsóvadkerti Dömötört, acehal Sas Jakabot 1416. február l-én Lyon
ban kiállított levele szerínt a fejérlrnegyei Labdásvassán és Jé~áza bírtokával''"
a mai Baracska, Martonvásár vidékén. Zsigmond udvari káplánjának, Náray
MilkIósnrak pedig ugyanilyen természetű érdemeiért kétségtelenül a király elő

terjesztésére V. Márton pápa 1417. december 7-én gYŐlri és vesz.prémi kanondk
ságotadományozott.s''

Zsigmond nyugateurópai útja méltó eredménnyel járt. Az Egyház egységé
nek kérdésében közös nevemre hozta az uralkodókat, főpapokat. A makacs
Luna. Pétert li konstanzi zsinat 1417. július 16-án letette. Azután megtárgyalták
az új pápaválasztás módozatait, Hosszas vitatkozás után aJbban állapodtak meg,
hogy ezen kivételes alkalommal a jelenlevő huszonhárom bfboroson kívül az
említett öt nemzetnek hat-hat, összesen tehát harminc megbízottja is vegyen
reszt a választásban. Ezek nov. 8-án konklávéba volnultak és 11-51 Colonna
Ottó bíborost választották meg pápának. aki az V. Márton nevet vette fel.
Méltán zúgtak e hírre a harangok, méltán hangzott fel a Te Deum öröméneke
- véget ért a gyászos nyugati egyházszakadás. Az a Ikét ellenpápás ldsérlet,
amivel néhány nyugtalan ember a következő évtizedekben még melWróbálko
zott, már nem jelentett veszedelmet az Egyház életében.

Jeg~'zetek:

1 Aldásy: A baseli zsinat áthelyezée;e Budára. 1900. 16 o.
2 Aldásy: A nyugati nagy egyházszakadás.
3 Karácsonyi i. m. 27.
4 A következőkben, ahol külön forrásmegjelölés nincs, Karácsonyit követ;jük.
5 Aldásy: Az 1409. évi cividalei zsinat története. 1800. 60.
6 Fraknói i. m. 318-321.
7 Karácsonyi i. m. 57.
3 Hefele: Conciliengeschíchte, VIL 19--· 20.
9 Karácsonyi i. m. 57-58.

10 Hazai Okmánytár, II. 201-204.
II Fraknói, I. 332.
I~ Héderváry János győri püspök 1415 elején már betegeskedett, ez év végén meg ls halt.

Miklós segédpüspökkel kapcsolatban legyen szabad kiigazítani Karácsonyi tévedését,
aki azt írja, hogy Miklós spalatói származású ferencrendi szerzetesből lett a győri püs
pök helyettese, 1417. aug. l-én pedig scardonai püspök lett, de még ez évben meghalt.
A győri segédpüspök azonban pálos szerzetes volt, mindvégig Győrött maradt, ott is
halt meg 1428. szept, 20-án. Mindezt pedig elmondja saját sírköve, ami a múlt század
második felében még ott volt sírja felett a győri székesegyház Szent László-kápolnájá
nak padlózatába illesztve, ma pedig a székesegyház sfrkőgyiljteményei között látható.

13 Az oklevél csak abbas SS. Trinitatis-nak nevezi, azért nem lehet megállapítani, a lekéri,
vagy a siklósi apátról van-e szó ?

14 Karácsonyi, 61--4>6.
15 CD., XfV. 652--4>65.
16 Sacrosanete Matris et universalis Ecclesie Advceatus et Filius devotus, Sigismundus,

Dei gratia trngarorum etc. Rex semper Augustus.
17 H. O., Il. 214-224. '
13 Lukesícs Pál: XV. századi pápák oklevelei. I. k. 5. sz,
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TÚTH FERENC VERSEI

HORGOLÚ NOK

Miképp e síma száJak
csillag1'endszerré válnak,
úgy nyílik ki a fényre
tn sorsunk szövevénye.

01'kán gyiUwlva dúlhat,
álmodó fürge ujjak
a nvargaló időnek

új húst sietve szőnek.

KOBÁNYAI HAJNAL

Reneszánsz pompát fest az ég
kéményre, kormos falra,
ezüstcirádás felhőcskék,

rajzanak színaranyba.

Királyi fényben hunyorog
száz recés gyári ablak,
pendül póznán a drót-ideg
'Ujján a sugaraknak.

HALAADAS

Mit álmodtak a vén falak
e hosszú nyirkos éjjel?
Semmit. Lelkük: az emberek
elszálltak este széjjel.

Almodni csak most kezdenek,
hogy föl búgnak a kürtök,
szélesen úsznak álmaik:
fekete bársony !üstök.

AKACVIRAGZAS

Akáce1'dő tövében
koca fekszik kövéren,
föld hűsébe gödröt ásott,
szemei: vad szorongások.

Orrával a gyökérbe
túr le: talán az kéne,
fölfalni lenn, ami fenn nyít:
azt az üde, fe héT semmit.

Jaj de enyhe nincs neki,
magát búsan elveti,
zsíros szíve fölött méhek
éneklik a békességet.

Sorsunk kertésze, szívverésünk Atyja,
de jó, hogy soha nem volt foganatja
langyos kis harcaimnak ellened
s fogságodba vitt ösvényem szalagja.

Köszönöm álmaim hajótörését,
szürke napjaim minden botütését,
hogy nem gyerekrajz, - teTVrajzod szerint
izzadom most lelkem építkezését.

Es köszönöm, hogy senkinek sem ártok,
szivekbe gombostűhegyet se rmártok,
hogy nincs zöld mérget csorditó epém
s a néma fákkal néha jelet váltok.

HABFELHŰSNYARI ÉG

Hellén szemmel:
Pihennek fönn az istenek, dagadva száll a párna,
serieaé» nagy lustán Zeusz a kék nektá1'ba mártja.

Középkori szemmel:
Napszemű szőke angyalok fényes félkörben állnak,
hárfájuk nem ,hallik ide. Jaj, mit is muzsikálnak?

Ujkori szemmel:
Fönn vitorlázni volna jó, szárnyalni szomjas tűzzel,

hajónk gyomrában habselyem s égi zamatú fűszer.

xx. századi szemmel:
Hurrá! A hangom elmarad! (S valami még utána.)
Hát ez vagy, bűvös messzeséq ? Hideg, szédítő pára?

651



KATHERINE MANSFIELD NAPLÓjÁBÓL
(1911)-1920. Részletek.)

1919 szeptemberében K. M. san Remoba utazott és néhány hét után egy
kis bútorozott házat vett ki -r- a "Casettát" - Ospadelattihoz közel. San
Remoban vele voltam. de visszatértem Angliába munkámhoz - az Athenaeum
szerkesztéséhez - amint beköltözött. L. M.-el. a "Casettába". Egy ideig K.
M. nagyon bodog volt; később azonban a betegség, elszigeteltség, a tenger
örökös zaja deprimálni kezdték. (J. Middleton-Murry jegyzate.)

Ei i. Areadia. Ego.

UlJni, szemben a kis kandallótűzzel, ölbetett kézzel és csukott szemmel, ál
modozva újna látni szemhéjaidon a nap minden táncoló szépségét, érezni torkód
lángolását, amig elképzeled, hogyan érezted a sárga szín foltját, mikor Bogey
egy 'bogláríkát tartott állad alatt; amikor a lélegzés olyan élvezet, hogy szrnte
félsz lélegzetet venni - rnínnha egy pmangó emelgetné száenyait amellkasodban,

Még ízlelni a meleg napfényt, amint elolvad a szádban, még érezni 'a nár
ciszföldek felett nyugvó lágy, fehér Illatot, és a rozmaeíngok vad, fűszeres il
latát, amelyek apró csoportokban nőnek a vörös szíklák közőtt, a tengerparthoz
közel ...

A hold már emelkedik, dea tengeren és az égen még ott késlekedik a
vonakodó nappal. A tengert éretlen csereszmvék rózsás színe nedvesiti és az
égen repdeső sárga fény száll, olyan, mínt a kJanárimadaralk szárnya, A páJma
:fáJk törzsei nagyon merevek és nagyon tömörek, Csúcsukról feIszökkennek a
kemény zöld csokrok, amelyek mintha belevágnának az esti levegőbe és köztük
ott vannak a magas és karcsú gumifák, sarló alakú leveleikkel és meghajló
ágaikkal. amelyek félig kék, féIi.g violaszinűek. A hold éppen a hegy fölött van;
a falu rnögött, A kutyák tudják; vonítani és ugatní kezdenek. A halászok át
kiabálnak és fütyüInek egymásnak amíg behozzák bárkáíkat, lent a parton né
hány fiatal fiú fátyolos hangon énekel és gyermeksírás lármája hallatszik, le
sült arcú és homokos lábú kisgyermekeké, akiket most visznek az ágyba ...

Fáradt vagyok, boldog és fáradt. Gondolod, hogy boldogok és fáradtak a
százszorszépek, amikor becsukódnak éiszakáea és a harmat leszáll reájuk?

lIa.1áJ.

December 17. Amikor Iefeloüdtem, tisztáztam magamban, hogy mi volt az
ok, amely "engednem" késztet.ett. Az erőfeszítés, hogy fent legyek, szfvemmel,
amely nem akar dolgozni. Egyáltalán nem a tüdőm miatt. Kétségbeesésem egy
szerűen eltünt - egész egyszeruen. Az idő csodás volt, Reggelenként bejött a
nap, egyre nagyobb aranyos fénykockáJkat rajzolt a falra és az ég, amelyet az
ágyam körül láttam, olyan volt, mínt a selyem. A nappal lassan nyílt ki, las
san, mint egy virág és sokáig tartotta a napot, sokáig, mielőtt lassan-lassan le
hanyatlott. Ekkor múlt el a honvágyam. Nemcsak hogy nem vágyódtam arra,
hogy Angliában legyek, de szeretni kezdtern Olaszországot - rágondölni is, 
a napot - még akkor is, amikor túlságosan forró - míndíg a napot - és ezt
a teljességet, amelyben jó volt sütkérezni,

Két teljes éven keresztül gyötört a halálfélelem. Nőtt és nőtt, és nőtt,

óriássá lett és ez volt, ami oly ragaszkodóvá tett, úgy hiszem. Tíz nappal ez
előtt elmúlt, nem törődöm többé vele. Egészen hidegen [hagy .. ; Az élet meg
marad, vagy elmúlik.

Egy álmot kell itt leírnom. Első éjszalkámon ebben az ágyban, azaz az első

ágYIban töltött nap után elaludtam. Es hírtelen azt éreztem, hogy egész testem
ÖSJJzetÖTik. Összetörött valami viharos megrázkódtatással - valami földrengés-
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sel - úgy törött össze, mínt az üveg, Egy hosszú, rettenetes remegés, érted, a
geríncoszlop, la csontok, mínden darab és minden részecske remegett. Mély,
zavara; moraít halíottam, és valami remegő zöldes ragyogást éreztem, olyant,
mínt a törött üvegé. Amikor felébredtem, azt gondoltam, hogy heves földren
gés rázkódtatott meg. De nyugodt volt mínden, Lassan szállott le reám a meg
győződés - hogy ebben az álomban meghaltam. Most élni fogok tovább 
talán hónapokig még, talán hetekig. napokig, vagy órákíg. Nincsen idő. Ebben
az álomban meghaltam. A lélek, amely 'a halál ellensége, amely így megrázkó
dott és ilyen makacsul ragaszkodik, kitört belőlem. Most (1919. december 15
én) halott nő vagyok, és nem törődöm vele. Másokat megvlgasztglhatvha meg
látják, hogy az ember feladhatja aggodalmait: de nem fogják elhilllni, soha
többé, hogy mílyen aggodalmaim voltak, amíg ez történt velem. És 00, milyen
erős volt a szorítása körülöttem! Hogyan imádtam az életet és rettegtem oa
halált!

Szeretném megírni a könyveimet. szerétnék valamennyi időt boldogan
együttölteni J.-vel (nem nagyon bízom ebben), látni L.-et a napfényben és
ilbolyákat szedni - mindenféle virágokat. Nagyon sok mindent szerétnék még
csinálni, valóban. De nem törődöm azzal, ha nem tehetem ... Úgy látszik a
becsület az egyetlen dolog (miért ?), amely kiemelkedik, túl életen, szerel
men, halálon, tÚl mindenen. Egyedül ez marad meg. 0,. te, aki utánam jössz,
fogsz hinni ebben? Végül az igazság az egyetlen, aminek értéke van: szívbe
markolólbb, mínt a szerelern. sokkal örömtelibb, sokkal szenvedélyesebb. Egy
szeruen, ez nem enyészhet el. Minden más elenyészik. Én, mindenképpen, neki
áldozom életem maradékát, és egyedül neki.

December.

Mostanában gyakran megtörténik velem, hogy amikor éjszaka lefekszena
aludni, ahelyett, hogy elálmosodnám, sokkal éberebb leszek és itt, az á~ba:ft

fekve, elkezdek átélni jeleneteket a való életből, vagy elképzelt képeket. Nem
túlzás azt állítani, hogy majdnem hallucinációk: olyan csodálatosan élőek.

JO'bboldalamon fekszem és balkezemet homlokomra teszem, míntha imádkoz
nám. ügy látszik, ez ennek az állapotnak a bevezetője. Azután, például este
,fél 11 van, egy nagy hajón az óceán középén. Az emberek most kezdik el
hagyni a hölgyek kabinját. Apa bedugja a fejét és megkérdezi, hogy ,,nem
akar-e valamelyikötök sétálni egyet, mielőtt lefeküsztök. Ragyogó odafönt a
fedélzet." Igy kezdődik. Én ott vagyok. Részletek: Apa, amint összedörzsöli a
kesztyűit, a hideg levegő - az éjszaka levegője, mindennek a pontos képe, a
sárgaréz lépcsőkorlát és a gumilépcsők érzése, Azután a fedélzet - a szünet,
amíg rágyújt a szívarra, a kilátás a holdfényben, a hajó biztos moraja, a fe
délzeten az első tiszt, magasan, az árbócon, a harangok, a steward, amint egy
taleával a dohányzóba megy, a magas, rézkorlátos lépcsőkön lépkedve ... Ezek
a dolgok mind sokkal valóságosaobak, sokkal részletesebbek, gazdagabbak az
életnél, Es azt hiszem, folytaühatom, amíg. ',' Ennek nincs vége.

iMegtehetem ezt, bármire gondolok. Csak személyíségek nincsenek. Én sem
vagyok ott személyesen. Az emberek csak a csend részei, nem az eleven
f'ormáé - mélységesen különbözik ez attól - csaJk élettelen sémák.

Mindig meg tudtam ezt tenni bizonyos fokig, de csak amióta valóban be
teg vagyok, adatott meg nekem ez a - mondjuk így? - "vigaszdij". Oh, Iste
nem ! Csodálatos dolog ez.

Megidézhetek egyes személyeket - például Doctor S-et. És akkor vissza
emlékszem, hogyan szoktam mondaní J-nek és R-nek: "Ma nagyon szép volt".
Nem tudtam, mit mondok. De amikor így felidézem őt, és "arányaiban" látom,
ekkor valóban csodálatosan szép. Itt újra teljes lesz, minden részletében, egé-
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szen hüvelykujja formájáig, ahogyan átnéz szemüvege fölött, ajkai, amíg ír
és főleg mindez összekapcsolva azzal a mozdulattal, ahogyan a tút a fecsken
dőre teszi ...

Újra átélern mindezt, akaratommal.

"GYel'lIl1ekek?" kérdezte, sztetoszkópját kézbevéve. amíg én hálóruhámmal
küzködtem.

"Nem, nem nincsenek."
De vajon mit szólt volna, ha elmondom neki, hogy néhány nappal ezelőtt

még volt egy kisgyermekem, öt és háromnegyed éves, meghatározhatatlan ne
mű ? Egyes napokon fiú volt. Most két éve, nagyon gyakran kislány ...

Február 8.

A Villa Flórában. A kertben a boldogtalan asszonnyal, aki kemény fla
ágyon fekszik. A spanyol brokát, a napraforgó egy darabja, Jinnie terve, hogy
menjek oda és éljek ott. Visszajöttem és örömmel írtam meg mindezt J.-m.ek.
ElősZÖlI" gondolok arra, hogy szeretnék a római katolikus Egyhá:zJba lépni;
Kell, hogy legyen valamim.

Gyötrelem.

A postás késett. Csöngetett, megkérdezte az örökös "déja passé ?"-t és meg
hallgatta az örökös "pas encore, Madame"-ot. Végre Anmand megjelent egy le
véllel és az újságokkal. Elolvastam a levelet. És aikkor újm megtörtént az,
újra úgy tűnt, hogy egy iszonyú hangos remegést és reszketést hall: a szívve
rését, Hátrahanyatlott az ágyban. Sírni kezdett és nem tudta abbahagyni,

Megszólalt az első csengetés. Felkelt, öltözködni kezdett, sírt és fázott. A
második csengetés. Leült és összeszedte magát, a torka fájt, fájt. Vastagon
bepúderezte magát és lement. A liftben : "Armand, cherchez moí une voíture pour
deux heures juste." És aztán egy és negyedóra a csillogó, hivalkodó, lármás
étteremben, bort szürcsölgetve, hogy megáHítsaa sírást és elnézve az álla
tokat, ahogyan szétdúlják az ételt. A pincérek meglökték a székét, ahogyan az
ételeket ajánlották. Nem volt jó. Otthagyta és felment, de ez végzetes volt.
Volt-e neki otthona? Egy kiscicája ? Felesége volt-e valakinek? Túl volt mínd
ezeken?

Felöltözött és lement a szörnyűséges hallba, mert itt, amíg a "nagyviZággal"
kávét ivott, nem mert sírni. Egy kis csukott hintó hajtott fel, öreg kocsíssal.
Beült. ,,A la poste !" Oh, ezek a kicsiny hintók, mit is kellett kiállnia bennük!
Kékgombos belsejük, a kék zsinórok és az elefántcsontszínű bojtok, és mín
den, minden! Hátradőlt, felemelte fátyolát és felszárította könnyeit. De nem
használt. A postahivatal tele volt. Várnia kellett a távíratokra. sorbanállva.
szörnyű emberek között, akik a válla fölött kiabáltak, szörnyű emberek. És
most, hová? Egy adag sal volatile a gyógyszertánban. Ameddig elkészítették,
gyorsan fel és alá járt az üzletben, kezeit tördelve. Egy doboz Kolynos volt ott.
Oróla beszélt, róla, az ő szobájá'ban, amint haragjáról beszélt, azt mondta, hogy
elmúlt már. Négy franc hetvenöt.

Atvette és megitta a keveréket és most, merre? Beszállt 4 kocsiba - az
öreg ember az ajtóra akaszkodott - nem tudott beszélni. Egyszerre csak, le
felé az úton, a másik oldalon, nagyon komoly arccal Frances jött. Atvágott és
megfogva kezét ezt mondta: "Deo gratias". És ő hallgatott egy percig. Aztán
hírtelen igy szólt: "Jőjjoo, menjünk el most M'Larenhez, Induljunlk, ebben a
percben. Egy nagyon nyugodt szebában vártak, tele könyvekkel, régi sötét
színű metszetekkel és sötét, erősen kifényezett butorokkal. Frances kiment,
e!ókélzítő megbeszélésre és aztán visszajött érte és beléptek a doktor szebájába.
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Alacsony volt, száraz, nyírott szakállal és fínorn, barna szemekkel. Tűz égett:
mindenfelé könyvek voltak. Német könyvek is. Frances állt, amíg a hosszadal
mas, bizalmaskodó gondos vizsgálat megtörtént. A doktor végtelen fájdalmaikat
okozott. Amikor befejezte, ő felöltözött, és Frances azt mondta: '"Doktor, éle
tem vágya, hogy meggyógyítsam ezt a - kis barátnőmet. Segítenie kelt, hogy
ezt megtehessern, hogy megmaradjon nekem." És az orvos némi szünet után,
amit a másik döntőnek érzett, így válaszolt neki: "ügy gondolom, tökéletes
megoldás számára, hogyha önnel van. Nem kényszerül arra, hogy 'önnel legyen.
Nem kényszerül arra, hogy szenvedjen a lármától és kellemetlen ernberek ál
landó Iátványától, Olyan nagyon érzékeny és a betegsége - hosszas fennállása
óta -, ezerszeresen érzékennyé tette. Nyugodt volt, komoly kedves. Oh, ha
tudhattak, vagy láthatták volna, ahogyan a szíve szúrt és szúrt, De síkerült
mosolyognia és megköszönnie a doktornak, aztán Francos visszavitte a hintóba
és el volt intézve, hogy egy héten belül elutazik.

Egész délután sárgavíolákat látott. Egyetlen tó sárgaviolája sem lenne
soha - "ha valaha is kertje lenne. Oh, az élet gyötrelem! Oh, keserű, keserű
Elet! A sárgevíolálora és Shiakespearere emlékeztette. Igen, ahogyan a "Téli
Regé"~ben Perdita megveti kertjében a tarkaviolákat: "A természet korcsának
mevezik." Visszament szebájába és lefekJüdt. Ujra olyan volt, mint Bavaria,
csak rosszabb, rosszabb - és most nem lehetett gyógyszert bevenni, semmit
sem. Ezt most ki kellett bírni és továbbmenni.

A villanás.

És aztán vannak, megis, ilyen "villanások", előbbrevalók mindennél, amit
az ember valaha is írt (mit is írt az ember?) - míndannál (igen, míndannál)
amit valalha olvasott, megrendítőek... A hullámok, amikor ma délután haza
kocsíztarn, és a magas tajték, ahogyan szétszóródott a levegőben, mielőtt le
zuhant . .. Mi az, ami a szétszóródásnak ebben a percében történik? Ez az
időtlenség. Elbben a percben (mit értek én ezen) benne vian a lélek egész élete.
Valakit feldobnak - túl az életen - .megtartanak'', és aztán - újra lent,
fényesen, megtörten. csillogva a szíklákon, visszahajítva, az apály és az áradás
részeként.

Nem akarok érzelmes lenni. De amíg az egyik felmagasodott, szétszóród
va a levegőben, megdermedve - amíg figyeltem a permetet - úgy éreztem,
átélern magamban - egy életre - a fehér eget, a szakadozott szürkeség há
lójával; a csuszamló, csobbanó, csrllanö tengert, a sötét fatörzsek foltját a hegy
fok előtt; a virágzó fákat, amerre elmegyek és még többet - a hatalmas bar
langot, ahol saját lényeim (mínt őskori tengerí-gyom-gyüjtők)mormognak, kö
zönyösen és bizalmasan ... és ezt a másik magamat, a kocsiban, külön ezt a
másikat, aki esernyője hideg fogantyúját markolja, és egy hajóna gondol, fe
hér festékkel keményített kötelekre és a vitorlások nedves, csapkodó, olajos
vásznaira . .. Élihet:.e az ernber valaha békében önmagával? Mindig nyugod
tan, sohasem féUbeszakiwla - fájdalom nélkül - az egyetlennel, akit szeret,
ugyanazon fedél alatt? Túlságosan nagy kívánság 't

Miért szenvedni ?

"Nem akarom, hogy más légy, mint aki vagy ..."
"ne hla sajátmagam lehetek, nem akarom megtenni azt, amire te kénsz ...

'úgy érzem, ez számomra erőszak. Az nem én vagyok, nem az én mozdulatorn."
Egymásra néztek és valamiért elrnosolyodtak, valóban mosolyogtak.

. "Tényleg, igazán nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Az élet nem
olyan egyszerű, mint míndez, tudod ..."



És a zene folytatódott, vidáman, csillapítóan, bíztatóan. Minden jó lesz
majd, mondta a zene. Az élet olyan könnyű... olyan könnyű. Miért szen
vední ... 1

Ez az a zene, amire az eledántok bejönnek. hogy palackokból igyanak.
Aztán bejön a bohóc, elveszi a palackokat és ki issza, sajátmaga.

Az utolsó várószoba.

Vadakinek meg kell írnia egy orvos várószobajának történetét. Az üveg
ajtók, amelyeken besüt a ki'Qii napfény; az őszi fák, sápadtan és finoman, a
ciklámen, mintha viaszból lenne. Most bezőrög egy tolóágy.

Gondolj az idegen helyekre, ahová a betegség kényszerít; az idegen em
berekre, alkilk kézről-kézre adnak; a fekete kabátos úriemberelk. sorozatára, akik
nek elsuttogtad: 99, 44, 1-2-3. Az utolsó várószebára. Ez előtt valamennyi oly
derűs volt.

"Akkor ugye nem gondolja, hogy az én esetem reménytelen 1"
"A betegség hosszadalmas, de bizonyosan nem reménytelen." Ez az egy

azonban hátradőlt és megkérdezte: "Valóban tudni akarja 1"
" I gen, természetesen. Oh, egész nyugodtan őszinte lehet."
,,Akkor AZ LESZEK !"
A kocsi jött és elvitte őt, feje a gallérjába temetve,
De a pezsgő egyáltalán nem volt jó. Meg kellett innom, mert ott volt, de

volt valami határozott rosszindulat abban, ahogyan a kicsiny buborékok fel
dobták magukat a pohár széléig, táncoltak és meghasadtak. Mintha l§Únyoltalk
volna engem.

Szenvedés,

Szeretriém, ha vallomásomnak tekintenék ezt.
Az emberi szenvedés határtalan. Ha azt gondoljuk: "Most már elértem a

tenger fenekét - nem süllyedhetek mélyebbre", akkor még mélyebbre süly
Iyedünk. S így van ez, rnindörökre. Az elmúlt nyáron, Olaszországban azt hit
tem, hogy egyetlen árnyékkal több már a halál lenne. De ez az idei év oly
sokkal szőrnyűbb, hogy szerétettel gondolok a Casettára, A szenvedés mérhe
tetlen, maga az örökkévalóság. Egyetlen fájdalom örökkétartó gyötrelmet je
lent. A testi szenvedés - gyerekjáték Ha óníásr kő zúzza össze a mell
kasunkat - még nevethetünk.

Nem akarok meghalni anélkül, hogy jeIét ne hagynám hitemnek, hogy a
szenvedést Iegyőzhetjük. Mert én hiszek ebben. Mit tehetünk? Nem az a kér
dés, hogy miképpen "haladjuk túl" 1 Ez hamis út.

Engedelmeskednünk kell neki. Ne ellenkezz. Vedd magadra. Hagyd, hogy
elárasszon. Fogadd be teljesen. Tedd részévé az é~etednek.

Az életben míndaz, amit valóban befogadunk, megváltozik Igy kell a
szenvedésnek szeretetté válnia. Ez a titok. Ez az, amit tennem kell. El, kell
hagynom a személyes szerétetet egy nagyobb szeratetért. Az élet egészének
kell adnom azt, amit eddig egynek adtam. Ez a rnostaní gyötrelem elmúlik
majd - ha meg nem gyilkol.

Olyan vagyok most, mint akinek kiszakították a szívét - de elviselem!
Aihogyan a testi világban, a szellemi világban sem tart örökké a fájdalom.
osak most olyan-borzasztóan éles. Olyan, míntha egy lellkJi baleset ért volna.
Ha meg tudom szüntetni majd, úgy, hogy túlélem rnegrázködtatását és rémü
letét, ha megszüntetem úgy, hogy tovább tudok menni,. erősebb leszek.

.Es itt, különös olcl>ól, megjelenik Doctor Sorapure alakja. Jó ember volt.
Nemcsak a fájdalmat segített elviselni, hanem magyarázott an-ó! is, hogy a
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test betegsége talán szüJkséges, talán javunkra van, és míndíg azt mondta ne
kem, gondolkozzam azon, milyen kis szerepet játszik az ember a vi'lág történe
tében. Olyan tiszta szívű volt az én egyszerű, kedves doktorom, mint amilyen
tisztaszívű Csehov is volt. De ezekIben a betegségekben mindenki csak saját
magánJak lehet orvosa. Ha a ,,szetwedés" nem is megváltásunJk útja, én majd
azzá teszem. Megtanulom a leckét, amelyre tanít. Ezek nem üres szavak. Nem
egy beteg vigasztalásai.

Az élet titokzatos. A félelmetes fájdalom majd elmúlik. Dolgoznom kell.
Szenvedésemet el kell rejtenem valami-be. At kell változtatnom. "A szomo
rúság örömmé változik."

SOkkal teljesebben kell. lemondani önmagunkról, sokkal mélyebben sze
retní, érezni, hogy nem vagyunk egyedül - az élet részei vagyunk.

Oh, Élet! vigyázz rám ! - tégy engem jobbá - taníts engem.
Ezt írom. Fölnézek. A levelek remegnek a kertben, az ég sápadt és én

észreveszem, hogy sírok. Nehéz - nagyon nehéz szépen meghalni! ...
Élni - élni - ez minden. És úgy hagyni az életet ezen a földön, mint

ahogyan Csehov hagyta itt és TOlszto).
Emlékszem, hogy egy rettenetes műtét után, valahányszor eszembe ju

tott a megfeszülő fájdalom, sírni kezdtem. Minden alkalommal újra éreztem
és sohasem tudtam elviselni.

Ez az, amin uralkodnunk kell. Különös! A két ember, aki mindezt el
hagyta: Csehov - meghalt - és a hanyag, közömbös Doctor Sorapure. Ezt
a két jó embert ismertem.

19 - 12 - 1920.
Fonlitotta B e n e y Z a II z s a

BI'lGGELI arzrATO

Sziszegnek hajnaltájt a mozdonyok,
fúrészelik a csendet;

az ablakok redőnye mocorog,
kitárul a figyelmed.

A töltés rnem.sokára bandukol,
nyujt6zkodik, ha felkel;

szabado t int a karcsű szemafor,
s halkan befut a reggel.

Indulsz, ele hajlott válladon köd ül,
újnappá lett a tegnap;

különc utak rejtvénye vesz körül,
és éjszakára elhagy.

Remélj! Madárraj Ting fejed föZött,
daluk bíztatva tör fel,

s szétcsipelesik a terjengő ködöt
ártatlan csacska CSŐTTel.

Szabó Géza:
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SZABÓ ANNA VERSEI

MARCIUS

OJZ óta hordjuk a ,kabátot,
gyú1'ött már, mert sokszor megázott.
Kapottak utcánkb4tn la házak
- hol késnek: a tavaszi lázak?
A riLgyek gyáva, !sötét gombok.
MakacJul szürke téli gondok
ülnek Taj tunk, köröttünk némán.
A föld mélye sem tudja még tán,
hogy jönnie keH la tavasznak.
Arcok és kezek fáznak, !aSznak.
- Didergő, fáradt, fanyar ízzel,
közönyösen, mint ki nem ízlel
és :nem lis vár tavaszi (Vágyat,
mint ,ha szellő zörrent egy ágat,
valahol mélyen,
bent, bent, egészen,
túl testen. léten,
a lelken is túl
és az észen,
egész közel, ,végtelen messze,
sötétben, Imint a !Sötét este
- int valaki, aki nem élt még.
Se te, se én.
se olyan. akit isme1;ünk.
Homály fekete éjjelén
vár rád és rrám.
Fe'lé megyünk.

HAJOZUNK

SZEPTEMBER 8.

Két lepkét Záttam: kergető2ltek,

a nap, la nap sütötte őket.

FehéTek 'Voltak, mint a jázmin.
mint hogyha nem is ''VOlna más szín,

- csak még talán az égnek ,kékje:
Szűzmária ünneplő köténye.

FnYES SZAM EDSú SZEMÉLY,

MÚLT IDO

Ultem, álltam,
jöttem, jártam,
hoztam, vittem,
bíztam, hittem,
megcsal6dtam.

Alltam, álltam,
vágytam, vartam,
vittam, bírtam,
sírtam, írtam,
oloastam, de másnak '8zólt.

Ittam, ettem,
hittam, mentem,
fűltem, fáztam,
bíztam, vágytam,
eltemettem.

Megpróbáltam énekelni,
este lett.

Habok az óceámon egyenletest görögnek,
az esőcseppek ott is ;csak csöppenként csöpögnek.
Hajók bús kürtje harsan, ,halász :hál6ja leng,
köd kóvályog kÖTötte, beburkol idegent,
barátot, halat, sellőt, mesét és igazgat,
szándékot, álmot, vágyat, szavunkra mit se ad.
A kiáltás hiába, csak zúg, csobog 'a hab.

Hajók búS kürtje harsan, indul, indul a test,
innenső partról átra, a föld más oldalára,
sok-sok hullámon át ...

Mi pedig ernyedt tvállal
hajózunk tompa álmok görgő nagy tengerén,
keresztül rémes mélyek ,mindent nyelő vizén,
apró bajjal telt mából távol szép végtelenbe,
gyűrött lepedőn, párnán a hétfából la keddbe.



HŐSTETT Lr t a Simon Emil

Ezt a kitüntetést kilencszázharmíncötben kaptarn. Fogós telünk vót, amo
lyan szegényembert pírosítö.

Ott szógáltam én kérem, -akkor már huszadik éve becsülettel. Szeréttek
is engem, mert én már mánden reggel hat óra után befűtöttem a felügyelő

únaál, pedig csak nyóc órára gyüttek be. De bizony akkorra már olyan meleg
is vét, hogy a kaucsukgallér hamarosan az ablakIkilincsre került.

Ezért pedig négy órakor keltem, végig a télen. Dehát nem vótam én sípoló,
zászlólengető bakter, hanem irodai altiszt. Attul fogva' rníndnyán, hogy a
sógorom beajánlott. Aztán meg portás is vótam, a fOkiapuban.

No, de nem ez a lényeg, rnert a dícséret máshol esett.
ú gy kezdődött az a nap is, mint a többi. Az asszony - nyugodjék - föl

tette a kávét, szalonnát vágott, kivikszölte a cípőmet, Igaz, na mégse egészen
olyan vót már a reggel se. A beretvám sehogyan akart fogni és ahogy csap
kodtam a szíjhoz, hát belevágtarn a szélibe. Sajnáltam is, mert még a háború
ból vót. Keserves borotválkozás esett vele, dehát köllött. Mert az irodánkban
sokféle ember bajlódott egész nap. Aztán akár ismertek, akár nem, csak jobb
szemmal néztek az arcomra - pedig a legtöbbje aranyrozettás vót,

Míkor bevégeztern, cipőt húztam, s megreggelíztem, Addig az asszony: le
szedte a pihét a fekete nagykabátomról. Megtanulta mellettem ő is a rendet!
Hiálba, no, irodai embernek mégis más formája köll, hogy legyen.

Hat óra előtt bent voltam. A takarítóasszonyok még előbb jöttek. Mert
nagyon becsülték, ha szóvá tettem a munkájukat. Egyiket-másikat bizony
vísszahívtam egy párszor, ha poros maradt a telefon -' meg aztán ketten vol
tunk csak, s odaikJint sötét vót. De az én szavamra gyüttek. Biztos állás vót a
vasút. Legtöbbnek a férje se dógozott, én meg sokat tehettem értük. Sokszor
megkérdezte a főfelügyelő úr az én véleményemet:

- No, Ferenc, melyik menyecskét ajánlja?
Mert én tudtam, melyik a tiszta, melyik az akaratos, melyik a hajlandó.
Mondta is a főfelügyelő úr, amikor Mískolcra helyezték:
- Hej Ferenc, maga nélkül, mintha kolostorba mennék,
Szóval befűtöttem, mert ezt csak magam szeréttem csinálni. Nem is vót

ott soha ennyi füst se !
Mikor már a szeriet is rátettem, csak aztán ültem le, s háromnegyed

nyócig az újságót is kiolvastam. Akkor már szállingózruí kezdtek a díjnokok,
meg a kézbesitök - szóval az alacsonyabbja,

A főfelügyelő úr pontosan nyóckor jött. Ahogy ő benyitott, hát ahhoz az
órát. lehetett vóna igazítani.

En ismertem őtet a legjobban. A többiek csak akkor merték az "alázatos
jÓ'1'eggelt" elmondani, ha már hallották, hogy én elmondtam és azt is, hogy
milyen hangon mondtam el. Mert a főfelügyelő úr nagytekintélyű ember vót,
akinek nem csak a hivatalban, de otthon is megvan a maga gondja. S nem
mindegy az, hogyan köll elkezdenie a napot,

Tudtam én azt is, hogy színészné a felesége vidéken, rnert egyszer csoma
got küldött velem hozzá.

Igy azután mindig eltaláltam a hangot. A sokféle naplopó meg utánam.
Bólogatott is a főfelügyelő úr és vísszamondták, hogy egyszer azt mondta a
főnök úrnak:

- Tűzbe mennének értem az embereim. Ez a Ferenc meg valamennyi kö
zött a legkülönb.

Ezt mondta a főnök úrnak bizalmas kettesben. Dehát én megtudtam. mert
sokmindent tudtam, még a díjnokoknál is többet. Akkor aztán elJkezdődött a
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nap. SOkszor megállni se vót idő. Azt szerettem én kérem, a munkát. A főfel-

ügyelő úr meg énbennem bízott a legjobban. .
- Ferenc - mondta - legyen szíves elszaladni az anyósomhoz két em

berrel, s irányítsákbe a tüzelőt a Pincébe.
Azt is szerette bennem, hogy én a rövid SZÓIból is értettem. Tisztelegtem

csak és már mentünk is. Kényelmes munka vót, igaz, de két gyönge embert
tanaltarn vinni, akik a nagy hidegben is csuromra izzadtak. Az iS igaz, hogy
hordták derekasan, alig győztem számolni a kískonyha ablaka rnögül.

Nem vót ott lógás kérem, ahol én vótam, Tudták azt az emberek is. Én
meg a családosokkal szeréttem menni, Illert azok megtisztelték a munkát.
1gaz, kevésnek vót akkoráJban olyan biztos kenyere, mint a vasút.

iMondom, én számoltam a kosarakat. Jó számoló vótarn, az ilyen munkát
míndíg rámbízták. Nem is tévesztettem. mégha pályinka vöt is bennem. Pe
dig ott a kiskonyhában egy egész félliteres üveggel rámbízott a nagyságos
asszony:

- Igyék, Ferenc az egészségemre. - Kicsit nyers a fa, amit hoztak, de
azért jó.

Azzal már magamba is hagyott. Elmagyaráztam az embereknek a dol
gukat, aztán beültem. Jóízű meleg vót, szunyókálni is lehetett vÓTIa - dehát
a fára vigyázni köllött.

SOk vót a tolvaj abban az időben.

Délre készen vótunk. Az emberek maradtak vóna még, egyikük a kis
konyhába is betelepült vóna, dehát a szelgátatban nem ismertem pardont. In
dultunik vissza azonnal. Jelentettem a főfelügyelő úrnak, hogy elvégeztük, a
megbízatást. Akkor intett,' hogy jól van, most már ebédeljek meg.

Két óráig aztán nem vót semmi. Csak leskelődtem kifelé az ablakon,
hogy rakják ki lent a pályán a szenet, meg a fát. Jól a vflágosba álltam, hogy
lássák, ottvagyok. Mert a tekintély, az köll az emJbereknek. Anélkül csa'k el
kanászkodtak, meg loptak vóna. Két órakor beszólított a főfelügyelő úr. Ka
bátban vót akkor már, hazafelé készült. Mindíg mondta is, hogy aki a fejével
dógozik egész nap, az nem gürcölhet annyit, mint aki csak a testi erejét
használja. .

Megmondom őszintén: sokat művelődtem mellette. Valahogy mindig ki
mondta az ember gondolatát.

- Fontos munka vár magára Ferenc - mondta,
- Megszoktam én azt, kérem alázattal - akartam felelnd, de tud'taim,

nem szereti, ha valaki bizalmaskodik vele, hát csak annyit rántottam össze a
bokámon, hogy: igenis!

- Maga a legmegbízhatóbb ezek között itt. A fakereskedőlk panaszolják,
hogy lopják a szenet, meg a fát. Estére menjen le a mázsaházba. fútsön be jól
és figyeljen. Aztán ha valamit hall, csak kiabáljon őrszemesért. ügyesen esi
nálja, Ferenc. Ha kell, maradjon itt egész éjjel.

- Igenis, alázattal, főfelügyelő úr.
'I'isztelegtem, ő aztán elment. Olyan izgatott lettem, mint suhanc korom

ban, amikor sütőtököt loptam. hogy a kenyeret pótolduk otthon, mert az sose
vót, Elette a nyóc testvérem.

Sötétedéskor átköltöztem a mázsaházba. Akkora szoba vót, hogy két lépés
oda, három ide, s megjárta az ember szélét, hosszát. A raktárostól !kértem ki
pokrócot, s az asztalon takaros helyet fész1keltem magamnak. Befűtöttem ala
posan, mert tüzelő vót elég. Karnyujtásnyira tőlem ott álltak a teli vagonok.
Háromszor is fordultam a vödörrel, mert ami biztos, az biztos. Ahogy este
ledett, egyre jobban mart a hideg. Morgott a kályha, míntha a tüzes oldatát
fájlalta vóna.
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- Meg is fogom én a tolvajt, akárki legyen is az! - gondoltam~
baIn. Hadd legyen boldog a főfelügyelő úr, ha a fönök úr kezet fog vele, s azt
mondja:

- Derék embereid vannak, Géza !
Kivettem a zsebórámat, s felakasztottam a falra. Tíz óra felé járt. Egyszer

csak kopogtak. Gyött az őrszem váltás.
- Aggyonisten !
- Jóestét!
TÖrOk őrmester vót, szintén régi szelgálatos. Csupa zúzmara a bundája.

Két-három szót váltottunk csak, aztán ki is rnent, hogy körülnézzen.
-;- Majd vísszaiövök - mondta. - Máma hírt hallottam Szabó Th7.siI'Ül.
Azzel elment. Igen jól emlékszem minden szóra, mert fontos nap vót az.

Még azt is, míntha hallanám, hogy azt a lányt említette, akivel egy faluból
Ya1.ók vótunk, s valami míatt igen meggyült a baja a rendőrséggel.

Becsuktam Török után az ajtót, s akkor - nagyot dobbant a saíV'em. Hal- '
lottam, hogy valahol megütődött a vagon oldala.

Azért, ha iJrodai ember vótam is, ismertem én ezt a rejt. Olyanféle az,
mintíha az üres hordét megkopogják, csaik még mélyebb és nem szól olyan
sokáig.

Nemsolkára megint csak koppant.
- Hát ez a fa - mondtam magamban és már vettem is a kabátomat.

Leoltottam a villanyt, elzártam a kály'hát - s kifelé. Pár pillanatig levegőt se
kaptam, olyan hideg vót. Odabent meg, rnínt a mozdonyon,

MegkeI'Ült.em a házat, a farakásokat. Jól ismertem én itt az utat. Nem is
köllött sokáig mennem, az egyik. vagon tetején látok egy alakot, ahogy 00
bálja lefelé a fát. A földön meg egy kisebb forma, az meg tartja a zsákot.

Hagytam őket. Mentem TÖl"Ökért. Hát, ó meg a másik oldaIról figyel te
ugyanezt a két embert. Csak intett, amikor meglátott, s azzal márís előléptürü«,

- Maguk mícsínálnak itt? - dördült rájuk Török. Jó hangja vót, teme
téseken is énekelt. :És már fogta. is a ~isebbik ember gallérját.

- Hiszen ez gyerek! - hallom egyszercsak megint fölkiáltani. - No,
megállj, gazember.

A másik, aki a vagon tetején vót, szó nélJk.ül lejött és megallt TÖl"Ö'k
mellett.

- Ne bántsa a fiamat. - csak ennyit mondott.
Török megfogta az ó karját is.
- Oyerünk t

En mentem előre, belcisértük őket a mázsaházba. Meggyujtottam a vil
lanyt, rögtön tettem a tűzre, mert igencsak fáztam és Törőknek se lehetett
kelle:mes az éjszakai sétálás. Mégha a kiincstári bunda kályhameleg vót is.

Csak, amikor míndent elrendeztem már, vettem szemügyre az embereimet.
A gyerelk tán tizenkét éves lehetett. De olyan züllött gazemberség vót már az
arcán. Zsákba vót csavarva a lába, meg mindene. Még a feje is. Nem is vm
rajta más, csak zsák. Az is rongyos és büdös. Az apján valami ruhaféle vót.
Azon meg akkoI1a foltok, mint a mázsakönyv.

Törők a sarokba állította őket. Meg se moccantak. Lassan, nehezen járt a
82JelffiU'k. Először azt hittem a nagy melegtól. De aztán, amikor Török csak úgy
játékból fölemelte a' keret, s az ernber összerezzent, láttam, hogy félnek
1lő1ünk..

Igaz, nyavalyás alak vót az az emIber. Olyan pályinkás-szegény. Akinek
éppen annyi bele V8ll1 csak, .hogy az ital átfollyon rajta. Beesett vót az area
ÉS 1'I2lénporos. Nem is tudom, hogy vitték vóna el a zsákot, ha megtömik



En még jó húsba vótam akkor, nem ám ilyen .száraz öregen, mint most,
Mindennap megettem a hanninc deka szalonnámat. Törököt is láttam néhány
szor uzsonnálnd. Jó darab sonkát falatozott, azt szerette. Két disznót vágott
akikor télen is.

Török levette a bundáját. Leültünk az asztal mögé, s a két tolvajt közeleI:ID
intette.

- Kihallgatás lesz !
Elővette a noteszát, ceruzáját és kérdezett.
- Neve?
- Láng JÓ7Séf.
- Születési hely, év?
- Ujpeet, 1900.
- Foglalkozása ?
Idáig rendben ment minden. Ennél a kérdésnél az ernber ránézett a fiára..

aztán T&ökre és azt mondta:
- Naplopó!
&re ,..... máig sem tudom mért - elkezdtek nevetni a fiával. Törököt meg

elöntötte a méreg, Engem is. Csakhogy én nem adlhattam pofont, de Török igen.
Adott is. Az embernek kisel:)bet, a gyereknek nagyobbat. A gyerek rögtön,
bógni kezdett, az ember meg őkölibeszo'rította a kezét. Erre én is fel,álUam és
[elentősen rátámaszkodtam az asztalra, vele szemben. Ez aztán lecsendesí
tette a szándékát, Összenéztünk Törökkel, s intett a szemével. hogy jól VIalll.

Viss7aÜltem a helyemre. .

- A kihallgatást folytassuk - mondta aztán Törők. Egy kis büszkeség is
vót bennem, igaz. Hogy a hatóság így megtisztel engem és belevon a maga dol
gAiba. Hiálba, no, mindig becsültem én a törvényt. Jó bírák leszünk mi itt,
Törökkel.

- Mi a foglalkozása ?
- Lakatos voltam, amig voltam.
- Mér lopott, mér nem dógozik ? - kérdeztem én.
- Felejjen - kJiabált rá Török.
AkKor már nagyon mérges vótam, Hiszen én is megöregedtem tisztesség

ben, ez meg aikáJr a maga mcstere is lehetett vóna már. De tolvajlkodik in
kább, mert az könnyebb. Kicsit bántam azért, hogy köbeszóltam, de hatósági
ember vötam én is. Egyenruhás. Ez meg itt tolvaj civil. Török megnyugtatóan
nézett rám: jó kérdés vót, nincs semmi baj.

- Ma~k találn' adnának munkát? - kérdezte az ember. Megint pöklhendi
vöt, mint Török fenyítése előtt. A gyerek se sírt már, csak szíoogott. EgysPJer
csak megszölalt:

- Jó meleg van itt. Anyának is ez kellene.
- Fogd be a szád! - szólt rá Török.
Helyeseltem a szigorúságát,
- Hát most rnícsináljak én magával? - kérdezte aztán az embert.
- Maga a hatóság, nem én.
- Hű a keserves mindenit az anyádnak! - ugrott föl Török. - Hát

tinek'eek csak az a jó, ha gumibotos az ember?
En is előbbrecsúsztattam mínd a két kezemet az asztal lapján és kioon

tettem, hogy lássa, jó szélesen.

- Nem akartam én magát bántani - vonogatta vállát a tolvaj - csakbát
az a2 igaz: azt teszen, amit akar.

Török visszaült, én is behúztam a kezemet, s folytattuk a k1Ihal~tálslt,

ialwnér harmadszor,



!Ment azután rnínden, mintha menetrend szenínt lett vórta.
- Milból él?
- Segélyből, meg ...
-No?
- Meg alkalmi keresetekből.

- Ilyesféléből, mi ? - mutatott Török a félig megszedett zsákra,
- Ezt nem akartam eladni. Magamnak.
-Hol lakik?
- A Nyár utcában.
- Főbérlő?

- Nem mondhatnárn. Még hét család lakik abban a fássufniban.
- Mutassa a papírjait.
- Kérem.
Igen mocskos bejelentőt szedett elő. Alig bírtuk kibetűzni.

Odakint meg közben szél támadt, hófúvás kerekedett. Elég jól bedudáit a
hasadékos ajtón.

- Teszek a tűzre - mondtam Töröknek, mert láttam, hogy megborzongott,
Rátettern az utolsó szenet, de nem akartam kimenni és egyedül hagyni az,

.őrmestert. EszemIbejutott valami.

- Boríts ki a zsákját, ide a kályha elé! - széltam rá az emberre. Török
felnézett a papírról, összemosolyogtunk. A gyerek nagykeservesen ránézett az
apjára, az meg visszapislogott egyet-kettőt, s hozta már a zsákot.

Kiborította, aztán visszalépett a helyére. .
I~, azt is szemtelenül tette, mert a szén porosát rászórta a cipőmre, an

nak pedig fényesnek köllött lenni mmdíg.
Delhát azért nem széltam. Megkapja majd még ezért is!
Ráraktam a tűzre, meg is piszkáltam, hamarosan tüzes meleg lett. Török

elővette a zsebkendőjét és a homlokát törölgette. Visszaültem én is, vízsgáléd
tuk tovább az embereink!et.

Az apja csak állt a fia mellett, átfogta a vállát, sírriogatta a fej it.
- Magán nem látszék, hogy megbánta - szólt Török, igen okosan.
A gyerek megint szípogní kezdett, az anyját szólogatta, Az ember nem

szólt, csak nézett valamerre. Megint elfogott a méreg, sajnáltam. hogy nem én
vagyok a Törők helyibe, másként bántam vóna velük!

- Bekísérern az őrszobára, tartsa a kezit! .
Török bilincset rakott a talvaj esuklójára, amelyik olyan vékony vót, hogy

majdinem kicsúszott a karikákból. Most már igen engedelmesen tűrt, csak in
dulás előtt szólalt meg.

- A fiam, törzsőrmester úr?
- Velünk jön.
Blőretuszkolta a két tolvajt, aztán nekem szólt.
- M~ maradjon csak, Vörös úr, ebben az Itéletidőben. Majd holnap le-

adlhatja a tanúvallomását.
Aztán, hogy a gyerek, meg az ember ne hallja, halkan odasúgta:
- Nagyon jó szén ez. Egy zsákkal félretehetne.
Ráhunyorítottam, kezetfogtunk.

Kinyitottarn az ajtót, a küszöb fölött rögtön bevágott a hó. A tolvaj olyan
hírtelen húzta össze a kabátját, hogy a háta megrepedt. Majdnem élnevettem
magam, de aztán ránéztem Törökre, s láttam ő is, rnennyíre fá7Jik. Megsajnál...
tam azt a [óságos embert. Ennek még éjszakája sincs.

!Elimentek hát, én meg bezártam az ajtót. Lefeküdtem. Kicsit kemény vót
a hely, dehát nagyon álmos vótam.
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Hat óra lehetett, amikor fölébredtem. Gyorsan összekaptam magamvameny
nyia'e lehetett kísímogattam a ruhámat, rohantam az irodára tüzet rakni. A
ta'keritónók végeztek éppen. Begyrujtottam, s aztán leültem az újsághoz.

Pontosan nyóc órakor benyitott a főfelügyelő úr. Hangosan, büszkén mond- .
tam az "alázatos [öreggelt". Igen fáradt vót az arca, éppen csak biccentett, li

ment a sWbájáJba.
Annyi idő telhetett csak el, míg á kabátját levetette, s már nyílt megint az

ajtaja. Nekem torkomba ugrott a szívem. Pedig mínden nap találkoztunk, dehát
az más vöt, Mentem aztán és lejeíentkeztem,

- Alázatosan jelentem itt vagyok.
Azt is akartam jelenteni, hogy parancsára lefogtunk egy tolvajt, dehát

amig nem kérdezett, nem illett beszélni.
Látihatta az arcomról, hogy valami történt, mert csak rámnézett, és már

kérdezte is.
- Na, mi vót ?
- Alázatosan jelentem, én, meg Török őrmester az éjjel elfogtunk egy

széntolvajt egy fiata1'korúval.
- Mit?! F'iatalkorút is? - háborodott föl egyszerre a főfelügyelő úr.

Micsoda züllött, aljas népség l Már a gyerekeket is lopni tanítják? Folytassa,
Ferenc.

- Török őrmester mindkettöiüket bekísérte.
Elhallgattam, s láttam, nagyon tetszett neki, hogy ilyen röviden míndent

elmondtam.
Aztán kezetnyujtott. Amikor este az asszonynak elmeséltem. alig akarta

elihirnni. De a java még hátra van!
A kereskedő, akinek a szenét megmentettük. húsz pengő jutalmat adott.·

Nagy pénz vót ez akkor, hiszen annyian csavarogtak munka nélkül. De még ez
se vót minden, A délutáni órákban hívatott a főnök úr. Egy kicsit vártam én
ezt is, de azért mégis váratlanul megörül tem. Többen is vótak odabe az íro
dába, ami jó vót, hadd lássák.

- Vörös Ferenc - mondta a főnök úr - igaz vasútas módián viselkedett,
Testi épségót se kímélve, saját jószántából, éjjeli pihenését is föláldozva, tol
vajt fogott. Az ilyen ember hős. Ezért a tettéért kítüntetésre javasolom. Na
gyon elszaporodtak a tolvajok, de amíg ilyen emberek vannak, nem kell fél
nünk. Mást is mondott még, de nem emlékezihetek mundenre, régen vót már
igaz, több mint húsz éve.

Megkaptam aztán a kitüntetést, de rászolgáltam én azután is. Másnap egy
fél kocsival vittünk a főnök úr pincéjébe, ~bból a jó szénből, Mikor a fuvar
ral végeztünk, s jelentettem neki, kezetfogott velem másodszor is. Attulfogva
példa'kép lettem, s rnost is megbecsülnek. Mert a becsület együtt öregszik az
e-'berrel.

liát ez az én kitüntetésem története.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A XII. századból való "Ancrene

Riwle"-ben, amely "a remete vagy
zárdalakó nők szabályzata" kíván len
ni, olvassuk, hogy az ilyen nőket ma
darakJhoz lehet hasonlítani, "mert el
.hagyják a földet, azaz a törődést a vi
lág dolgaival, és szívük lendülete a
magasba, az ég felé röpíti oket". Ne
ville Braybrooke szerint ez a hasonlat
nagyon ráillik Bimone Weilre, ugyan
úgy, mint a következő hasonlat Edith
.Steinre: "Kiterjesztik szárnyaikat, mint
a repülő madár: lelkük feszülésében
és testük szenvedéseiben az Isten ke
resztjét hordják"

Simone Weilről és Edith Steinről is
többször szóltunk már folyóiratunk
ban. Braybrooke tanulmánya azonban,
amelyet "A hívott és a választott"
címmell az Etude« tett közzé, érdekes
szempontokat és új mozzanatokat is
taetalmaz. Edith Stein, mint tudjuk, a
múlt század vége felé, 1891-ben szü
letett, 18 esztendővel előbb, mint Si
mone Weil. Soha nem találkoztak egy
mással s egyikük kezébe sem jutott el
a másiknak írása. Edith Stein utóbb
klastromba zárt szerzetesnő volt, Si
mone Weilről elmondható, hogy szo
cíálís próféta és vallási misztikus volt.
Az, hogy napjainkban mégis együtt
emllegetik őket, a német nácizmus
szörnyű embertelenségeível függ ösz
sze. Keresztes Benedikta nővér, régeb
ben Edith Stein, 1942-Ihen halt meg
egy auschwitzi gázkamrában. Simone
Weilt pedig egy évvel rá vette gondo
zásába egy kenti szanatórium. A 34
éves nő borzalmasan elcsigázott és fel
dúlt állapotban volt, de gondot legin
kább azzal okozott a vezetőségnek.

hogy konokul visszautasította a táplá
lékot, amely meggyógyíthatta volna.
Bizalmas naplójában az utolsó és rej
télyes bejegyzés ez a szó volt: "beteg-
ápoló". '

Ma sokan imádkoznak, főleg Német
országban, hogy Edith Steint, a ret
tenhetetlen kármelita apácát az oltár
dicsőségébe emeljék. Francia katoli
kusok modern Antigonénak tekintik
Simone Weilt, valamiféle nem kano
nizált szentnek, akinek az volt a kül
detése. hogy, bár nem lépett át rajta,
dörömböljön az egyház kapuján. A két
történet egyike sincs azonban befejez
ve - állapítja meg a tanulmány szer
zője. Simone Wei~ írásai folyvást na-
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gyobb :lligyelmet keltenek, karöltve az
zal, hogy szaporodnak a kiadások és a
fordítások. UgyanaIkkor Edith Stein
élete is mind nagyobb hatást gyakorol
a katolikus hívekre: vannak, akik kü
lönleges kegyelmeket tulajdonítanak
közbenjárásának. Egyiknek a műveí,

másiknak az élete az érték. EgyiJknek
erőssége az írásaiban, másiknak a hi
vatásában nyilatkozott meg.

1891. október• 12-én, az Engesztelés
zsidó ünnepén, hetedik gyermeküik
született Augusta és Siegfried Stein
nek. A leányka, Edith, míndössze 13
éves volt, amikor szakított ősei hité
vel, és 21 éves, amikor nyiltan atheis
tárrak vallotta magát. Simone Weil
1909. február 3-án, Szent Balázs nap
ján született. O volt a második gyer
mek. Szülei szabadgondolkodók vol
tak s ebben a szellemiben nevelték
gyermekeiket is. Amikor Simone Weil
kevéssel huszadik évének betöltése
előtt az École NOI11l1ale növendéke lett,
úgy nyilatkozott magáról, hogy ag
nosztikus és eliutasít rníndenféle val
lást. Világnézeti állásfoglalását teljes
szkepticizmus határozta meg. Amikor
azonban 1937-ben rövid pihenőre Assi
sibe utazott, meglepő dolog történt
vele. A Santa Maria degli Angeli
templomban szemlélődött,amikor egy
szeriben olyan áhítat rohanta meg,
hogy térdre nullott az oltár előtt.

Mintha ráparancsoltak, ellenállhatat
lanul kényszerítették volna. O maga
használja az "ellenállhatatlan" kifeje
zést, ami - jegyzi meg Braybrooke 
helyesnek is látszik, ha figyelembe
vesszük Simone Weil végletesen ma
kacs természetét. Ami mellett egyszer
megkötötte magát, abból már senki
kedvéért és semmiféle fenyegetésre
sem engedett. Ot éves volt, amikor
megtagadta. hogy továbbra is elmond
ja az imádságát, majd azzal a kijelen
téssel ejtette ámulatba környezetét.
hogy nem. kell neki semmiféle édes
ség, amíg honfitársai lövészárkokban
senyvednek. Jellemző rá, hogy ami
kor 1940. decemberében esszét írt az
Ildászról, alcíműl alája tette: "Az erő

éposza", s a témát úgy fejtette ki,
mint amelyet egész élettapasztalata
támaszt alá. A fiatal trójai hős ho
méroszi jelenetéeől szólva, aki vissza
utasítja, hogy leszálljon az alvilágba,
méltán idézihette volna Krisztusnak



Szent Péterhez intézett szavait is:
"Egy más valaki fog felöveZI1lÍ téged
és elvezet oda, ahová nem akarsz
menní.'

Simone Weil sohasem szorgalmaz
ta az isteni közbelépést vagy a vallási
élményt. Amikor részesült bennük, ez
egy várakozás, az "Isten-várás" követ
kezménye lett. Ha nem is lemondó, de
passzív magatartását világítja meg az
Úr imájához fűzött fejtegetéseiben:
"Amikor az ember rendkivül szomjas,
amikor úgy érzi, hogy elpusztul a
szornjúságtól, akkor már nem gondol
az ivás aktusára. [kapcsolatban önma
gával, sem az ivás aktusára önmagá
ban. Egyszeruen magára a valóságos
vízre gondol s a víznek a képe olyan,
mint egész lényének kiáltása." Kevés
sel Assisiben tett látogatása után úgy
érezte, hogy kényszerítik ennek az
imának míndennapí elmondására s ez
a szokás rníndannyíszor azt az. érzést
keltette benne, hogy "Krisztus birto
káIba vett engem".

Akik német nyelvészetré adják ma
guJkJat, nem mellőZJhetik a Miatyánk
gót fordításánaik tanUllmányozását.
Edith Steinnek tehát mint egyetemi
hallgatónak kellett megismerkednie az
Úr imádságával. Felfedezés volt szá
mámo Később, amikor a szerepek cse
rélődtek s ő maga is tanított, elmond
hatta volna ha'llgatóínak mindazt,
amiről úgy érezte, hogy a szöveg tag
lalásakor megvilágosodott benne. O
azonban hagyta, hogya szavak ma
guk beszéljenek. Remélte, hogy nincs
szükség a jelentésük magyarázgatásá
ra, mert sugárzásuk az ő arcán át
amúgyis felragyog. Olyan eljárás,
amely a szemlélödésben a mínd telje
sebbbelső lemondás gyakorlata lett
számára. Erre utalt már akkor is, ami
kor egyik előadásábanhangoztatta: "A
fordítónak olyannak kell lennie, ami
lyen az ablaküveg: átengedi a fényt,
de maga láthatatlan marad."
~ Simone Weil hasonló s ugyanakkor
eltérő módon ,gondolkodott önmagáról:
"Mindenkinek úgy kell felfognia ma
gát, mínt hű és gondos fordítot, s nem
rnínt kifejezésre váró eszmék terem
tőjét." Edith Stein szemében, aki zsidó
és atheista volt, konvertita és apáca
lett, mindegyik állomás egy logikus
fejlődés részének tünt fel. Az életet
szerínte a jövő felé fordulva éljük, de
a multra visszanézve értjük meg, és
a saját állomásainkra emlékezve ta-

lálihatjuk ki a másokéit. "Szen:vedé
Iyesen vágyihatom például a vallásos
hitre, anélkül azonban, hogy meg is
kellene adatnia nekem." . Ezekkel 'a
szavakkal a saját tapasztalását fejezte
ki, olyan tapasztalást, amelyet talán
Simone We~l is szerzett, Más alkalom
mal ezt írja: "Tegyük fel, hogy egy
meggyőződéses atheísta Isten jelenlé
tének valóságát érzi meg egy valllásos
élmény folyamán. A helyzet ilyenkor
az, hogy nem szabadulhat a hittől, de
nem lép be annak körébe. Nem engedi,
hogy a hit hatóerővé váljék benne,'
hanem rákaoaszkodik tudományos ví
lágnézetére. amelyet felJborítana egy
olyan hít, amely nincs feltételekhez
kötve." Edith Steinnek ezt a meglá
tását igazolja Simone Weil életének
minden szakasza, egészen addig, amíg
betévedt a Santa Maria degli Amgelí
templomába, Ezután az epizód után
azonban, mint tudjuk, kényszerítve
érezte magát arra, !hogy arnolyan kül
ső keresztény legyen. Magyarázata
nyilván az, hogy ő természeténél fogva
szkeptíkus volt ugyan, de sohasem
horgonyozta le magát egy tudományos
világnézet mellett, Okosabbnak vélte,
ha folytatja várakozási módszerét,
vagyis munlkálJkodik legjobb tehetsége
sreI1ints elfogadja azt, ami történik
veile. "Az eszmék jönnek és vaktálban
fészket ütnek bennem, amíkor azon
ban tévesnek bizonyultak, tovább is
állanak. Nem tudom sem azt, hogy
honnan jönnek, sem azt, hogy mit
érnek, De bármekkora legyen a koc
kázat, nem hiszem, hogy jogom lenne
gátolní ezt a belső folyamatot."

Ezek az eszmék a paradoxon szár
nyain röpültek és paradox volt persze
maga a hit is: egy Isten, egyszerre egy
és hármas; egy Teremtő, akinek a
Fia ember és Isten volt; a nehéakedési
erő világa, amelyben a pap által fel
mutatott ostya földi anyag s ugyanak
kor Krisztus teste; egy történeti szké
ma, amelyben a kegyelem megengedi,
hogy a Iegszéísőbb Igazságosság ve
gyüljön a látszólag Iegszélsőbb ígaz
ságtalansággal. Ez az ellentmondás
azonban, ahogy ő felfogta, az ember
méltatlanságát tükrözd, s hogy az em
ber érzi ezt a méltatlanságát, egyben
valóságérzését is tanúsítja. Az ellent
mondás utat rnutat az embernek Is
ten felé, a Teremtő felé, mert a te
remtés maga is ellentmondás. Az em
ben lét mélységéíg megtapasztalt el-
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lentmondás a széttépettséget és ,a ke
resztet jelenti.

Ugyanezek a gondolatok kísértették
Edith Steint végső óráiban Auschwitz
ban. Ha nem is tudta utolsó pillalIlat
ig, hogy mílyen módon fog meghalni,
legalább 1933 óta előre érezte halálá
naIk erőszakos voltát. Mi több, imád
kozott is azért, hogy a keresztet, ame
lyet Hitler rá fog ralkni a zsidó nép
re, részben ő maga hordhassa. Nem
rneglepö tehát, hogy amikor beöltözött,
szerzetesnevéül a Keresztes Benedik
tát választotta,

iMiIqt egyetemi oktató és előadó,

Edith Stein, a "doktor kisasszony"
meglehetősen száraz és fanyar alak
nak hatott. Azokra, akik Illem hódol
tak meg értelmi érvei előtt, vagy akik
ben nem volt meg a képesség, miként
benne, hogy hosszasan egy dologra
összpontosítsák f~gyelmüJket, Ieplezet
len helytelenítéssol vetette rá !kék sze
meit. Barátai kissé vénlánynak talál
ták, aldből hiányzik a humor s aki
lelhetetlenül komoly. Kármel azonban
mindezt megváltoztatta. A szabályzat
szígorú betartása több türelemre taní
totta a nálánál gyöngébbek iránt.
Ugyanakkor OOlJájának söprése és
rendbehozása, a varrás és himzés el
sajátítása elősegítette női jellemvoná
sainak fejilődését. Ha azelőtt is be
szélt a nyilvánosság előtt olyan té
mákról, mint "a nő szerepe otthoná
ban", most gyakcríatban kellett átvin
nie a szerzetesi közösségben rníndazt,
amire annakidején másokat buzdított.
Ezeknelk a zárdáknak ugyanis - álla
pítja meg Braybrooke - megvan a
módszerük arra, (hogy a lelket a föld
felé fordítsák, mielőtt megnyitmák
számukra a szemlélődés magaslatait.
Igy például a beöltözés épp olyan kö
riilJményes itt, mint a vtlágban az es
küvő. Menyasszonyi ruhát kell készí
ieni, uszállyal, s Renata anya leírja
bájos vísszaemlékezéseíben, hogyan.
megy próbálni az új nővér egyik mű

helyIből a másikba. Híven a hagyo
mányhoz a kölini Kármeilnek is meg
voltak la szalbászai és varrónöí ; kedves
ellentmondás vagy paradoxon, amely
meglepihette a közösség új tagját.

,,Személyisége fontosabb, mint mű

ve." EIkként vélekedett a "ne Linie"
holland újság Edith Steinről öt évvel
a halála után. Ennek a személyíségnek
keretében vírvta meg harcát Edith
Stein az ő zsidó örökségének problé-
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máiával. tért át a keresztény nitre,
oldotta fel az antinórniát, arnelven át
Izrael Istene a Genezis Istene, tehát
az egész emberiség Atyja lett, akinek
egyetlen Fia azért jött a földre. hogy
beteljesítse, nem pedig hogy eltörölje
a régi törvényt. Az Oszövetség harag
vó Istenét az Ujszövetség szerető Is
tene váltotta fel számára - s ez a
kapcsolat Mózes és Krisztus között
kapott hangsúlyt előtte később XI.
Pius pápa ajkáról, amikor a pápa 1933
ban az árja felsőbbség elmélete ellen
tíltakozva U\ii'jelentette: "lelkileg'"1Szel
lernideg mí valamennyien szemiták va
gyunk."

Ezzel ellentétben Simone Weil - ér
telmi alakulásának különös fordulata
ként - soha nem tudott mást látni a
judaizmusiban és a Vatikánban, rrunt
Krisztus ellenségeit. Védelmére nem
hozhatjuk fel, 'hogy nem ismerte vol
na Hitler "Mein KaII1lPf"-ját vagy a
"Juda verrecke" szólamot: ott voltak
a bizonyságok körűlötte a páris!
könyvkereskedésekben és a Francia
országba menekülők áradatában. Gon
dolikodásának ez a különössége, kivált
képpen heves antíszerrritízmusa ugyan
csak sok fejtörést okoz. Megoldása
nélkül azt sem érthetjük meg, hogy
végül is mi bírta rá arra, hogy bár
nem lett híve a !keresztény ortodoxiá
nak, mégis emellett tegyen tanúságot,
Mint Braylbrooke kifejti, Simone
Weilt borzalommal töltötte el az Oszö
vetség. Egyik Irásában olvassuk: "Mó
zes, aki gyilkossággal kezdi, Józsua, a
Bírák {gyilkosságok, árulások), Sámu
el, Saul, Dávid, Salamon, Juda és Iz
rael királyai. Gyakorlatilag a zsidók
egyebet sem tudtak, mint ölni." A je
len világra térve, úgy látta Simone
Weiil, hogy minden dolog alá van vet
ve a nehézkedési erőnek, ami míndent
a földre ránt, a fájdalom, az undor a
reménytelenség szdntjére. Egyetlen me,
nekvés nyí,lik itt, fel a magasba, és
ezt sem lehet elérni másként, mint
Isten várásával. Ha magyarázni aJlmr
juk Simone Weilt, az "Isten várása"
és' a "Neihézkedés és kegyelem" című

dolgozatainak vezető eszmél alapján
mondhatnók, hogy hite a következő

volt: "A nyomorúság látása elkerül
hetetlenül arra késztet minket, hogy
keressük a nyomorúságból valló mene
külés útját, azaz elmélkedjünk a ter
mészetfölöttiro'1. Az emlbernek tehát
szerétnie kell nyomorúságainak for-



rását, mert a könyörtelen nyomorú
ság, a szorongás, a kegyetlenség, a
kínzás, a rettegésben tartó betegség:
rníndez csak isteni szeretet."

Mondall1unk sem kell, hogy ez a fel
fogás egyáltalán nem a kereszténysége.
Simone Weil nézeteit hajdariában
gnoszticizmusnak rnínősítették volna.
S tagadhatatlan, hogy Simone Weil
életében kezdve attól, hogy gyermek
korában visszautasította az édessége
ket, egészen addig, hogy a szanatőri

umlban sem volt hajlandó többet enni
a megszállott Franciaországban előírt

adagnál. kifejezetten manicheus ten
dencia nyílatkozik meg. önmagának
széttépését 'Úgy fogta fel, mint a ke
reszt vádlalasát. f,gy azután csalódását
is a zsidók és az egyház Irányában
abból a tényből származtathatjuk.
hogy mind a kettő kénytelen számolni
a fennmaradás szükségéveí és az em
beri gyarlósággal, A gyöngeségeket.
amelyeket megbocsátott más vallások
hívőinek, mint a kaldeusoknak és

. egyiptomiaknak, nem tudta megbocsá
tani a keresztényeknek vagy' Izrael
nek. Annyira rajongott la tökéletessé
gért, hogy neki 'Vagy a teljes tökéle
tesség vagy a teljes nyomorúság kel
lett - végletek, amelyeket szívesen
fordított "minden vagy semrni"-ne:k,
utalva ai Upanisádákra. Arról azon
ban megfeledkezett, hogy "todo y na
da" volt a jelszava egy Keresztes
Szent Jánosnak és egy Avilai Szent
Teréznek is.

Benedikta nővér, Edith Stein, meg
is próbálta követní rendjének ezeket
a misztiJkusait. Arra vágyott, hogy ta
nításaikat felragyogtassa önmagán ke
resztül, hogy "üvegtábla" lehessen be
lőle, egy a sok közül a karmelita spi
ritualitás hatalmas szentélyében, Si
mone Weil idegennek érezte magát az
ilyen kollektív folytatólagosságtól. O
mindenkor elszigetelt maradt. Mögötte
Nonmandia és Kent gyümölcsfái vol
tak, fölötte Párís és London csídlagai:
az esendőség és a maradandóság jelei,
amelyek arra serkentették, hogy bele
méllyedjen az örökkévalóság értelmé
be. Talán az volt a hivatása, hogy
"outsider" maradjon, vagy ahogy Max
Piccard véli, "talán azért nem jutott
el la keresztséghez, mert Isten ki akar
ta terjeszteni a kereszténység határait
,in partibus infidelium', rníután Krísz
t\l8, amikor birtokába vette őt, birtok
ba .ette az összes nemkereszténye-

ket". Ezzel szernlben Edith Stein ta
nári katedraján épp úgy, mínt a zár
da kórusában nemcsak az emberi ter
mészet törékenységét tapasztalta meg,
hanem az igazság' maradandóságát is.
Visszaemlékezhetett arra anyárra
Berzzabenben, amíkor a napi ritmusa
megoszlott a gyümölcsös és a könyv
tár között. Ott történt, hogy egytk reg
gel letette kezéből Szent Teréz önélet ...
rajzát s felkiáltott: "Ez az igazság."

"Az igazi remetéket madaraknak
mondhatjuk ..."ÉletüJill>e!l1 Isten ke
resztjét hordják, ugyanúgy, mint alhogy
műveíkben lelkük a magasba I'Öpiill az
ég felé. Nincs kép, amely jobban jel
lemezhetné Edith Stein életét és Si
mone Weil írásait.

*
Roger Martin du Gard, az év elején

elhunyt Nobel-díjas francia író, alcí
nek nevét nálunk elsősorban a "Thi
bault család" című regénye tette is
mertté, nem volt hívő ember. Aninál
érdekesebbnek találhatjuk azt a visz
szapíliantást, amelyet Georges GirauZt
kanonok adott az Etudes számára. Kik
voltak azok az egyházi személyek,
akikkel Martin du Gard kJapcsolatba
kerüJlt s általában milyen szemmel
nézte a vallásos embereket - ez az
a kérdés, amellyel Gírault különös
képpen foglalkozik.

Tekintettel Martin du Gard soha
nem titkolt atheísta meggyőződésére,

kissé meglephet rnínket Gíraultnak az
a megállapítása, hogy az írót "egészen
csodálatos papi alakokkal" hozta ösz
sze az élet. Ilyen volt Sudour prelá
tus, akkor párisi általános helynök,
aki sűrűn megfordult otthonában. Ve·...
le mászta meg Martin du Gard a alm
moníxí hegycsúcsokat. Együtt estek át
egy tragikus turista-szerenesétlenségen
is. Ok ugyan megmenekültek, de tár
saságuk több tagja életét vesztette.
Argentiere templomában emléktáblát
is állítottak nekiJk. Egy másik katolt
kus papot, Maydieu ablbét, aki Duha
meZ meghitt körébe tartozott, színtén
barátságába fogadott a család. Az utol
só húsz évben azonban VaZensin talbbé
a nagy barát. Martin du Gardék csak
úgy emlegették, hogy "az atya", ő pe
dig "Rogernek" és "Helénnek" szólí
totta öket. Valensín egyszer a nyári
pihenőjét is náluk, a bellemel kaSltély
ban töltötte. Az egyik termetakkor a
napi mísemondás számára rendezték
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be neki s az író személyesen ügyelt
arra, hogy semmi se hiányozzék. Tet
te ezt persze udvaeiasságból és barát
ságIból, mert hiszen az "atya" előtt

sem leplezte hitetlenségét, Giraultnalk
akkoriban így számolt be Helén, az
író felesége, erről az eseményről:

"Képzelheti abbé úr! Mise nálunikeb
ben az épületben, amelyet néhány év
vel ezelőtt ,Atlheide'-nek, az atheísták
házának neveztek el a szomszédok."

Férjével ellentétben Martin du Gard
asszony vallásos lélek volt. Mint Gi
rault Írja, nemcsak megőrizte,de foly
vást rnélyítette hitét, ami szenvedést
is jelentett számára. Nem mintha fér
je gátolni akarta volna vallásának
gyakorlásában. Ellenkezően, ő maga /
tájékoztatta Helént a szentmisék idő

pontjáról, ha idegen városokiba értek
Mínt az Boole des Chartes, az okle
véltani föiskola egykori növendéke,
Roger örömest vítée el őt a katedráli
sokiba és műemlék-templomolcba,meg
mutatta értékeiket és szépségeiket, el
mesélte a régi maradványok történe
tét. Mintlhogy 'azonban kölcsönösen
csodálták egymást - mondja Girault
-, nem lehetett, hogy ne szenvedjenek
egymás miatt,

Helén egész életén át nemeslelkűen

tanúsította a maga kereszténységet eb
ben az irodalmi körben, amely oly tá
vol állt Krísztustól, de nem eszmé
nyek nélkül, Türelmes gyöngédséggel
volt Gide iránt is, aki pedig mínden
kedvessége ellenére nem egyszer irri
tálta. Helén tudott Madeleíne Gide ke
serves helyzetéről, akinek azóta Jean
Schlumberger egyik dolgozatában mél
tó elégtételt szolgáltatott. Gíde-t örö
kösen nyugtalanították a vallási kér
dések s nem tudott úgy társalogni,
hogy bele ne keverte a vallást, főleg

az ellene szóló érveket, amelyeket na
gyon szűk szemszögből, nagyon egyol
dalúan kezelt. Vesszőparipája volt an
nak hangoztatása, hogy az egyház
mennyire "ügyes". S ezt az ügyessé
get az ő tálalásában vajmi kevés vá
lasztotta el a képmutatástól. Girault
fiatal pap volrt, amikor közéjük csöp
pent. "Én hátsó gondolatok nélkül be
széltem, mínt mindig - írja Girault.
Szabadnaik és felszabadultnak érez
tem magamat, kérdés azonban, hogy
annak tartottak-e ők is. Mindenesetre
nem adtam okot, hogy kételkedjenek
abban: mekkora öröm számomra, hogy
Istené lehetek." Martin du Gard ősz-
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sze is hozta két barátját, Gide-t és
Valensiri atyát. Az abbé csakhamar
meglátogatta antíbesí remeteségében
Gide-t. "Hogy mennyire messze VIan
Gide az Istentől!" jelentette ki
visszatérese után Giraultnak.

Míntha rnindjárt elnézést is kért
volna érte, Martin du Gard gyiakran
elmondta Giraultnak: "Tudja, nekem
nincs hitem." Megismételte előtte ezt
akkor is, amikor szóba került köztük
Valenain atya új könyve. "Okai an
nak,hogy hiszek" - hangzott a címe
a könyvnek, amelyben Valensiri fő

képpen a saját vallási élményeit tárta
föl. Valensin személyesen nyújtott át
egy dedikált példányt Martin du Gard
nak, aki meleg szavakkal köszönte
meg a baráti szivélyességet, de előre

bocsánatot kért arra az esetre, ha
mégsem elvasná el. Valensin, akd 
mint Girau1t mondja - maga volt az
udvariasság, nem is erősködött. "Egy
alkalommal azt mondta nekem Martin
du Gard - folytatja Girault -, hogy
elolvasta a könyvet, más alkalommal,
hogy nem olvasta el~ Magáróla könyv
ről azonban, vagy hogy az milyen ha
tást tett reá, soha nem nyilatkozott."

"Amikor összetalálkoztarn Roger
Martin du Gard-ral, nem olvastam
még és nem is akartam olvasni rnű

veit - írja Girault. Nem volt hozzá
időm s azt is gondoltam, hogy jobban
ismerem meg a lelkét, 00 függetlení
tem magam az irodalmi kórustól, a
rajongóknak attól a körétőí, "amelynek
GalHmardék voltak az utolérhetetlen
hangadéi. Később a diákjaim míatt
mégis elolvastam a ,Jean Barois'-t,
Martin du Gardnak azt a regényét,
amelyet ő maga nevezett később if
júkori bűnének. Gyakran mondogat
ta nekem: ,Ma már nem írnám meg'.
S valóban - teszi hozzá Gírault - ne
hezen is írhatta volna meg, mert a re
génynek a Szentérásra vonatkozó el
lenvetései P. Lagrange, a jeruzsálemi
biblikus Iskola és P. du Grandmaison
kutatásai nyomán sorra elavultak.
Roger Martin du Gard sokkal körül
tekintőbb volt, semhogy ne tudott
volna erről, és sokkal lelkiismerete
sebb, semhogy csak úgy egyszerűen

átsiklott volna fölötte. Hite nem volt.
de megvolt benne az igazság és igaz
ságosság érzése, minden ernJbernek és
minden emberi ügynek tisztelete, és
pedig olyan mértékben, hogy az igaz
ságot és az igazságosságot abszolutum-



má emelte ... Egyszer szóba hoztam
előtte, hogy a saját tapasztalatadrn sze
rint is mílyen helyesen [átja ó a mun
kasosztály szerepét és hivatását, s
megkérdeztem, hogy rnílyen forrásoik
ból merít. Foreásaí v : A mindennapi
megfi,gyelés és az érzékenység, amely
nem hagyta, hogy közömbösen halad
jon el bármi emlberi meHett."

,,sokszor beszélgettünk mi egészen
bízalmasan egymással - folytatja Gi
rault -, voltak közléseí, amelyeket
nem is adhatok továoo, azt azonban
el kell mondanorn, hogy egy név rné
lyen bevésődöttRoger Mantín du Gard
szivébe: Hébert aJ1)bé neve, azé a papé,
aki a modernísta válság idején mm
den kapcsolatot megszakított az egy
házzal. Hébert volt "az ő papja", if
jú!koráil1lalk:, abölcselettel vadó első

éríntkezésének, hitetlenségének papja,
az a Hébert abbé, akt Bordeauxban
van eltemetve s akímek sír]ánál a leg
utóbbi évekig összegyűltek hű tanít
ványai."

"Utána, hogy szakított Rómával és
meg is nősült, Hébert meglátogatta
Martin du Gardékat. Közben- azért el
telt néhány iSztendó, mert Helén nem
akarta, hogy Hébert csak úgy frissi
ben állítson be hozzájuk, s Roger meg
értette feleségét. A fogadtatás, mint
míndíg, igen nyájas volt. Hébert most
már többször is megjelent náluk. Egy
alkalommal, amikor kettesben marad
tak, Helén megkérdezie Hébert-től:

A KIS ÚT

nem bánta-e meg, hogy krilépett a papi
rendJbóL .Igen, megbántam - felelte
Hébert - sujhól megtaláltam volna
teljes hitemet, ha ki tudtam volna
tépni magamat aoból a baráti köriból,
amely csupa hitetlenből áll, ha el tud
tam volna hagyní Párist'... Valaki
sejtette ezt a belső drámát: Amette
bíboros. Amikor a bíboros meghalt,
breviáráumában ott találták Hébert
abbé pappá szentelésének em[éIkJké
pét."

Julien Green jegyezte fel Naplójá
ban azt az ír legendát, amely a hi
vatásukihoz hűtlenné vált papokat, a
"spoiled prtestv-eket odahelyezi a pa
raddcsomba. rníseruhában, a hű papok
mellé. Egy nagy és szép kehely van
előttük is, de talpával fölfelé. "Roger
Martin du Gard ifjúkorában látta ezt
a felfordított kelyhet - írja Giraulrt 
s a látvány meg is hagyta nyomát az
életéri. Mínthogy látta a kelyhet, a
nagy és szép kelyhet, megőrizte azt a
nagyon édes tekintetet és itélkezései
ben azt a szeretetet, amely többet ért
nekünk, barátainak, összes műveinél ...
S ami minket illet, az Úr papjait, mi
meg vagyunk .győzŐC!ve arról, hogy so
kat szenvedrrí is jobb, még a saját egy
házunk részéről is, mint fe1boritania
kelyhet. Kd tudná felmérní egy ilyen
cseleikedet következményeit? Azt vi
szont jól tudjuk, hogy megváltó érté
ke van a kehelynek. amelyet tele szív
vel és két kézzel a Kereszt felé eme
lünk."

"Föl sem tudjuk fogni Isten jóságát irántunk, amellyel a bűnbánat fULgfl
szentségét alapította. Ha azt a kegyelmet kaptuk volna, hogybáTmit kérhetünk
Krisztus Urunktól, sosem gondoltunk volna rá, hogy ezt kérjük; de O előre

látta gyöngeségünket és állhatatlanságunkat 'a jóban és szeretete arra vitte,
hogy megadja azt, amit kérni sem mertünk volna.

Ha a kárhozottaknak, akik oly régóta vannak már la pokolban, kihirdet.·
nénk: Papot állítunk a pokol kapuja elé. Akik gyónni akarnai«, csak me1\-;enek
oda, - gyermekeim, hiszitek-e, hogy egy is ott maradna? A legnagyobb bű

nösök sem félnének megmondani bűneiket, éspedig az egész világ előtt. Milye.
gyorS(lf/1. üres lenne a pokol és benépesülne a, mennyország! ...

Nem árt rágondolní, hogy van egy szentség, amely meggyógyítja lelkünk
sebeit! De jó előkészülettel kell ám fölvennünk, különben új sebek támadnak
a régie1oen.

Vannak, akik rossz gyónást végeztek a nélkül, hogy magukban számot ad··
nának róla ... Gyötrődnek, de nem tudják, miért ... Nincs meg bennük a buz
gósá(J,mely egyenest a jó Isten felé »ezetné őket. Nem tudom én, 'micsoda lUna
k>m, nehézkesség, fáradság van bennük. Ez a visszamaradt bűnök, vagy ;gyak
ran bocsánatos bfinök miatt van, meiuekhez rendetZ.enül ragaszkodunk . .- Vern.-
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1IOk aztán, akik mindent eLmorr.danak ugyan, de nincs bámatuk... KrÍ3zotus
U-runk vérét így csúfolják :meg ...

Vannak, akik másképpen csúfoLják meg á ezeruséqeket. Már tíz-húsz éve,
hogy eltitkolnak oo'lálos bűnöket. Ezek mindig vergődnek; mindig ott van lel
kük előtt a vétkük ... Ez valóságos pokol! ... Akkor is ,visszaéWnk a szenUéa
gel, ha kilessüka píHanatot, mikor zaj pan a \gyóntatószék körül és gyaroorn
megmondjuk azokat a bűnököt, meluekmek: a bevall.ása la legnehezebb . . .

Gyermek.eim, nagyon keH kérni a 'bánat kegyelmét!"

(Vianney Szent János. Menin-Vácz: Szól az Arsi Szent 92-95.;

Lélegzetünket visszafojtva kell e
SZélIVatkat olvasnunk! Mit mond rnin
den idők legnagyobb gyóntatója II

szentgyónásról ? Mit tart ő fontosnak,
hogy a bűnbánat-szentségéről a lel
künikre kösse? Az első, amit mond:
"Föl sem tudjuk fogrri Isten nagy jó
ságát irántunk, mellyel a bűmbánat

nagy szentségét ooapította." - Az 0
szövetség egyik Jegédesebb [övendelé
se teljesedik be: "Ha bűneitek olya
noik is, mínt a skarlát, fehérek lesz
nelk, rnínt ta hó; és ha olyan rőtek is,
mínt a bíbor, fehérek lesznek, mint a
gyapjú." (Iz. 1, 18.) - Itt a beteltiesű

lés a szentgyónásban l és?? az Egy
házon . kívülállók sokszor éppen e
szeritség míatt idegenlkednek a kateli
kus Egyiháztól és az Anyaszentegyház
tagjai sokszor éppen a gyónási köte
lezettségüket halogatják és tologatják
legjobcan.

Ezekkel szemben az igazság ez: az
Isten egyik legédesebb ajándéka
az emberiség számárra a gyóntatószélk.
Bgyedü1 a szentgyónásért érdemes ka

. toJlilrosnaik lenni!! - Az Úr Jézus
míríden ajándékával tudott várni, csak
éppen a bűnbocsátással nem. Az Oltá
riszentséget megígérte - és csak az
utolsóvacsorán adta meg. Az Anya
szentegyházat csak föltámadása után
alapította. A Szeritlelket hányszor
megígérte és csak mennyIbemenetele
utáln küldte el. De bűnbocsátó hatal
mával soha nem tudott várni. Ahol
bűnbánóbűnösre alkadt: Magdolnában.
a' házasságtörő nőben, a jobb latorban
- azonnal megbocsátott. Mikor eléje
hozzák a bénát (az inaszakadtat) ,
nem is veszi észre annak testi nyo
morát, csak a bűneit látja: "Bízzál, fi
am! Bocsánatot nyertek bűneid." E
beteget ezért gyógyítja meg: "Tudjá
tok meg tehát, hogy az Emberfiának
van hatalma a földön a bűnök meg
boesátására." (Mt. 9, 21kk.)

Mikor az emberek látják, hogy a
béna ágyát hordozva haza megy, fé
lelemmel magasztalják az Istent, aki

ft7ft

eklk:ora hatalmat adott az embernek,
Ugyan rnelyik hatalmáért magasztal
ják? Bizonyára csak a kisebbikért: éi

testi, földi időre szóló gyógyulásért.
De nekünk jobban kell magasztalnunk
az Istent, mert az Emberfia nem a ki
sebb, hanem a nagyobb: a leliket örök-

. re meggyógyító hatalmát hagyta itt a
földön: "Akiknek megbocsátjátok bú
neít, bocsánatot nyer ..." (Ján. 20, 23.)
- Az első husvét óta az Egyház íg\'
ímádkozhatna: Isten, ki nekünk. a cso
dáliatos bűnbánat szentségében föltá
madásod emlélkét hagytad... A föld j

uralkodók is szoktak nagy _ünnepei
ken "amnesztiát adni". Sok szó VIan
az amnesztia-rendeletekben és egy
két ember kiszabadul a börtönbő'l. Jé
zus legnagyobb ünnepén, föltámadása
napján öt szóval olyan á'mn€sztia-ror
vényt hozott, amelynek erejéből mín
den földi ember kíszabadulhat a kár
hozat veszedelmébőlés örökre magá
ban hordhatja Jézus husvéti szépsé-
gét. .

Az Arsi Plébános szerint a pokol
ban lévőket nem kellene buzdítani; h,,:
megtehetnék. mindnyájan mínden bíz
tatás nélkül jáTUlnának e szentséghez.
Míért kell a földi embereket bíztat
gatni, hogy gyónjanak, hogy jól gyón
janaik ? A trienti zsinat beszél arról
(és ez dogma! l), hogy akik igazi oda
adással járulnak e szentséghez, azok
nál az Úr Istennel történt megbékélést
a lelkiismeret nagy békéje, vidámság
és a lélek egészen rendkívüli vigasz
talása követi. De a zsinatnál jobban
tudnának erről beszélni azok, ak~k

hosszú, züllött élet, súlyos bukások
vagy csak a míndennapí botlásole után
végeztek jó gyónást. Hányan vannak
ma is, akik érzik, hogy ha az ég be
borul fölöttülk, ha a földi élet útvesz
tőnelk látszik, ha csüggedés vagy elloe
seredés nehezedik a lelkükre, aikkor
csak gyónni kell. S egyszerre minden
kiderül, körmyű lesz és. vargabetűk

nélkü! lehet ismét az Isten felé jl{et
nd,



J0A.lsnak két ítélőszéke van. Az ir
galrrsas Jézusé a gyóntatószék: onnan
az Úr úgy néz reánk, rnínt az inasza
kadtra nézett: "Bízzál, fiam! Bocsá
natot nyertek bűneid." A Jézus-arc,
amelyet Magdolna, a házasságtörö nő

és a jobb lator látott, továob él és ke
resi tekintetünket a gyóntatószékben.
Az itéleten az igazságos Jézus arcával
kell találkozniok azoknak, alkik nem
keresték itt a földön az irgalmas Jézus
arcát. Ez Míchelangelo Utolsó Itéle
tének Krisztus-arca lesz. 'I'ávozza
tok ... átkozottak ... - ilyesmit dö
rög majd!

Fogadjuk tehát a legnagyobb Gyón
tató tanácsát: Gyógyítgassuk a gyón
tatészékben lellkünk sebeit. Jó előké

születtel menjünlk oda. T.aJ.án kissé
naivnalk látszik Szent János felsoro
lása a rossz gyónásokról. de klasszí
kusabban, minden időre érvényeseb
ben nem lehetne felsorolni: akik tíz
húsz évig képesek (sokszor hetenként)
gyónni egy-egy halálos bűn eltitkolá
sával, A csodálatos vigasztalás helyett
nehézkesség, fáradság, unalom kíséri
ezeket az Istenhez vezető úton. A visz
szamaradt bűnök az oka ennek a rossz
lelkiállapotnek. Talán csak bocsána
tos bűnről van szó: meggyónták ugyan,
de a jövőben is el akarják követni.
R:a,gaszkodnak bosszúhoz, ellenszenv
hez, Jtényelemlhez, hiúsághoz. Vagy ta
láJn a bánat nélküli gyónással csúfol
jáik meg Krísztus Urunk vérét ?

"Gyermekeim, nagyon kell kérni a
bánat kegyelmét!" A mai hittudós
minden szentséggel kapcsolatban sür
geti, hogy kerülni kell a gépíességet, a
megszokottságot. A szentségek nem
automaták! Legjobban kell ezt sür
getni a szentgyónással kapcsolatban.
Minden szeritség személyes találkozás
az Istennel, De a legin1kálbib személyes
találkozás a bűnbánat szentsége, EII1
nél maga a szentség "anylaga", a tö
redela:nes bűnft:Jevallás is egészen sze
mélyes: a Jegszemélyesebb valami,

amivel a bűnös ember az Égi Atya
elé rnehet. A tékozló fiú hazatérése:
"Atyám, vétkeztem !" (Luk. 15, 21.)

A keresztséghez víz kell! Szentke
net nélkül nincsen bérmálás, nem ad
ható fel a betegek szentsége. Kézföll
tétel kell az egyházi-rendhez, a házas
sághoz kölcsönös odaadás 8. teremtő

Isten terveire és egymás szeretetére,
A bűnbánat szentségéhez pedig elen
gedhetetlen a bánkódó szí:v'ből fakadó
gyónás. Ennyit minden szülő megkí
ván gyermekétől: Jőjjön eléje, kérjen
bocsánatot. Az ég Ura ebben is Atya
akar lenni. Nem kíván többet, rnínt a
földi édesapák. Kívánhatott volna
nyilvános gyónást, évtizedeken át tar
tó súlyos böjtöt vagy vezeklést: De ő

nem kíván többet: csak titokban, hogy
egyedül a gyóntatószék rácsa és a
gyóntató atya hallja A pap sem hall
ja jobban, mint a rács. Ha egyéb is
teni pecsétje nem is volna a gyónás
nak, egyedül a fönséges némaság,
amellyel a katolíkus papok ([közöttük
nem egy vértanúság árán ís l) őrzik a
szentségí titkot, bizonyítja, hogy Isten
áll a gyóntatószékek mellett. Ek!kora
fegyelemre nem képes a gyarló emJberi
erő. (Milyen érdekes: egyéb titkolk:
megőrzésénél a papok sem különbek a
többí embernél !)

Raihner, az innsbrucki hittudós sze
reti mondani: A vallás párbeszéd az
Istennel, A Iegmegrázóbb párbeszéd,
amelyet Istennel lehet folytatni: bű

neink bánatos bevallása és a legsze
mélyesebb isteni válasz: a bűn megbo
csátása. Míndenkdnek a legszemélye
sebb joga: az ellene elkövetett sértés
megbocsátása. Ne féljünk e találikozás
tól. Becsületesen készüljünk fel, iga
zán bánatos szívvel e párbeszédre. Is
tenből a gyóntatószékben sem az
"emésztő tüzet", hanem Jézus irgal
mas arcát látjuk és bűnbánó önvá-
dunkra O mondja 'el 'az Atya helyett
a feloldozó választ. - E:<: az Ami Plé
bános tanítása. Rajz Mihály



NAPI.Ó

I HARSÁNYI LAJOS t IOtt álltunk szorongva a szűlk knípta szürkülő kövei
közt és elengedtük lelkünket szállani a gregorián fölséges szárnyain, a Lélek
után, aIki megvívta már a Túlvilági Balzada harcát. Hisszük és reméljük mind
nyájan, akdk szerettük őt, hogy írnmár színről-színre látja azt, amit annyiszor
láttatott veli1nJk Iátomásos szavain keresztül, Nézünk utána a krípta súlyos
boltozata alól - De profundis - és Ielkünlcben megelevenedik kedves alalkja, 
elsősorban tán nem is a költőé, hanem a jóbaJráté, a testvéré, az emberé, Azt a
titokzatos valamit látom, érzem, amit valójában megnevezni sem tudok, de ami
az ember Harsányít olyan páratdan módon jellemezte: azt az emberséget, amely
egyszerre volt szalkTáJiSIan komoly és gyermekien kedves, hűvösen imponáló és
ugyalllaiklkor elragadóan meleg és közvetlen. Beszédiében. mozdulataiIban, mo
solygásában volt valamí franciás, abbészerű, de ugyanakkor jólesően, tudatosan,
v!idékiesen, sőt falusiasán magyar. Talán volt ebben egy árnyalatnyű szerep
játszás is, de az is jól állt neki, mert őszinte volt, szíviből jött, és mindenek
felett nemes volt az ts.

AJmig személyesen nemtalállkoztunlk, az emberségnek ez a nemes előkelő

sége vonzott. A század első évtizedének utolsó éveit éltük, a magyar irodalom
megújulásának korát, és mi ugyanazt a harcot vívtuk a katolíkus lím újjászü
letéséért. 0, a fiatal pap, a győri káptalandombon és szerkesztői szobáiában, én,
pesti ikispap, a Zászlónk, majd az Elet lapjain. Az új hangok lob. egyidőben

hangzottak. fel mind a Ikét oldalon, de ő már 1907..Jben és 1909..Jben könyvekkel
lépett a nyilvánosság elé (Új vizeken, Az élet muzsikája), 1911-hen pedig már tel
jes határowttsággal, tudatossággal és kiforrott művészettel képrviselte a Pro
hászka nyomán kibontakozó emberi és rnűvészí újságót (A Napkirály rokona).
A tisztelet és a 'köZJÖS harcokban kialakult bajtársi érzés akkor vált köztünk
meleg barátsággá, bensőséges együttérzéssé, arnikor személyesen is megismer
kedtiiJnk és sürgető szükségét éreztük a sűrűbb talá1kozáslnalk.Erre akikor ke
rült mód, amikor először kértek fel bennünket a magyar egyházi énekkmcs
szövegeínek reformjára. Első megmozdulása volt ez annak a mozgalomnak,
amely éveklrel utóbb - nagyszerű zenei rnunkatársak föllépésével - a Szent
vagy Uram-hoz vezetett. Ebben az időben az otthon végzett munka ibeszámoló
jám és ellenőrzésére, egymás rnunkádának elbírálására és a szempontok tisz
tázására minden hónaoban találkoztunk, egyszer Győrben a káptalandombi
kedves lalkáSban, máskor Pesten, a píarísta rendházban, a harmadik hónJapban
Esztergomban, boldogemlékű Kohl Medárd püspök vendégszerető födele alatt.
Ez a közös vállalkozás mcstoha körűlmények miatt néhány év múlva elakadt,
de a barátság nem apadt el, sőt egyre [obban elmélyült. Nem ártott neki a tá
volság sem, amelyet az ő rábapatonai plébánossága és az én Szegedre kerü
lésem vetett közénk, A patonaí látogatásoknek - a harmadtk baráttal, Al
szeghy Zsolttal együtt - talán volt némi részük abban, hogy Harsányi,
a !költő néhány évi hallgatás után megújulva, az eddiginél ,is nagyszerűrJ)b len
dülettel szólalt meg újra és hozta legérettebb, legimpozánsabb gyümölcseit.
Egyébként falusi magányában is folytatta a már Győroen megikezdett Kazinczy
szerű szerepet: kedves ambícióval gyűjtötte maga köré, szórval és levele'lJésse1
szívesen segítette a fiatal dunántúli írókat.

De ahogyan most egyre teljesebben íparkodom visszaídézni szeretett alak- .
ját, nem a patonaí kert barátságos lombjainak idilli keretében, nem is az elő

kelő izlésselberendezett kanonoki lakás kÖTnyezetében látom; az utolsó együtt
Jétek nehéz napjaira emlékezem. A kórházi szobáeskában, majd az egyre szű

kőselbbre húzódó lakás betegágyán a nagybeteget látom magam előtt, aki jól
tudja, hogy halálra van ítélve és akit a szűnní nem aJkar6 fájdalmak jófonnán
pereenként emlékeztetne!k erre. Es Harsányi Lajos panasz nélkül, keresztényi
megadással tűrte a kínokat, szeritekre és fiilozófusokJra emlékeztető hittel és
nytt;glal1omm:ail. Ezt il. lelki nagyságot a legutolsó napokig rnegőoízte. Utolsó ta
lállkozásunikat sohasem fogom elfelejteni.

A búcsúzó emlékezésnek eöben a fájdalmas meghatottségában a lcöhő
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Harsányiból is elsősorban a jólismert régi versek esengenek föl bennem, ame
lye!ket úgy szeréttem és szeretek ma is. Itt az ideje, hogy megrajzoljuk egész
pályája képét, felmérjük és magyarázzuk költészetének gazdag értékeit, meg
állapítsuk a század katolikus költészetében elfoglalt úttörő és vezéri ezerepét
és az egyetemes magyar irodalomban megillető helyét; hiszen neve írnmár- az
trodalomtörténeté, A VigiHia vállalja is ezt a feladatot. De én, küzde:LrneiJIrelk
társa és barátja, hadd idézzem az első korszak hangulatos-mísztikus kisverseit,
a Hársvirágot, A holnap küzdelmét, meg a nádas dalait; hadd idézzem a sa
massa bíboros halálakor írt nagyszeru elégiát (Nem látod már többé a holdat).

• Aztán a remek falusi verseket: {l Magyar telet, a Falun ilyen a halál-t, és ta-
o lán a legszebbet, a felejthetetlen Úszi szántás-t. Hányszor hallottam ezeket a
verseket előadni - sajátos ünnepélyes, egyéni versolvasó stílusa volt! - a
K'isfaludy Társaság öregjeit is magával ragadta l

Nem folytatom: ha minden nekem kedves versét idézni akarnám, nem
lenne vége a felsorolásnak. De nem állhatom meg, hogy legnagyobb költői al
kotását, a Trilógiát lelkünk elé ne állítsem (Hagia Sophia, De profundis, Túlvi
lági ballada), főleg a másodiJk darabot, a dantei hangszerelésű De profundist
szeretném megszólaltatni búcsúzóul, annak is utolsó strófáit, amelyekben "eL

kö1i6 arra kér, mondj el érte egy győzelmes Avét".

O olvasó, ha hullott tán a könnyed
Es megremegtél tdtkos borzalommal,
Köszönd meg nékem ezt az írnakönyvet !

Az életem még nyár szakában pompáz,
A kertemben díszborsók illatoznalk,
Az élet szép; a föld nem siralomház.

De baljós szemmel rettegem az estét,
Ha felragyog a csillagos magasság
S rád gondolok ilyenkor, drága testvér.

Rád gondolok, ki éppen most vívod tán
Gyilkos tusádat fönt a szörnyű ürben
S talán sikongva hívsz, erőid fogytán!

Kívánom néked: álljanak melletted
Jótetteid. mint vassövényű gárda,
Ne üljön tort a kárhozat feletted !

Kívánom, hogy az óhajtott egekből

Száz égi kar nyúljon feléd segítőn

S rémült fejed győzelmesen emeld föl.

Kívánom néked: Lángragyúlt örömmel
Suhan] ama boldog kapun keresztül
Es egyesülj örökre az Örökkel !

S ha boldogít már- örök égi játék,
Ertem, ki tükröttartottam elédbe,
Imádkozzál el egy győzelmes Avét!

Sík Sándor

, A NECYSZAZ EVES INDEX. Négyszáz esztendeje annak, hogya Caraffa
papa, IV. Pal 1558-59-ben közzétette legelőször azoknak a könyveknek a jegy
zékét - latin nyelven indexét -, amelyeknek oLvasása, megtartása katolikusok
1U!:k ,tilos. Az első, index hallatlanul szigorú volt, mondhatni, általános szörnyül
ködest keltett egesz Európában, amint a nagy pápa-történész, Ludwig Freiherr
~ Pastor hatalmas művében tál'gyilagosan kirwutatja. Manap is elmondhat
Juk, hogy egyike a legkeservesebb kérdéseknek az Index-törvény. A Zürich
ben megjelená Orientierung című katolikus folyóirat ezévi június 15-iki szá.ma
alapos tamulmánya szerint, melyet most ismertetiink, a Szent Officiumnak egy
idős és érdemes tagja kijelentette, hogy magában a Szent Officiumban is tisz
tában vannak azzal, hogy az Index az egész Szent Officiumnak legproblemati-
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J<;usabb és ki nem elégítő intézménye. Ugy hírLi.k, hoflll az eflllházi ;ogltak a
pápa részérőL tervbevett revízió;ávaL k4pcsoLatban az Index-törvény is revízió
aJá kerül.

VaLami módon persze szükség va.n a hívek irWnyítására a könyvek oL~á.sa

terén. Hiszen már Szetit PáL apostoL buzdítására az efezusi keresztények össze
hordták a mágiával fogLalkozó könyveket, ameLyeket a Kr. u. I. században
röviden "ephesiÍa grammata", efezusi írásoknak neveztek és mindenki szeme
láttára elégették azokat. Az elégetett könyvek értéke ötvenezer ezüst drach
mára voLt becsüLhető. (Ap. Csel, 19, 19.). VaLamiképpen az Index ősének Lehet
tekin~eni a II. század dereka táján összeálLított ún. Murotori-TÖT.edéket is, amely
fe Lsorol;a,, meLyek a szent könyvek és melyek nem azok. Az eLső efllletemes
zsinat, a niceai 325-ben elitélte Ariusnak, az alexandriaí, róLa ariánusnak 'leve
zett eretenekség sZeTzőjének könyvét, a Th4LeiLa című művet. A Szíriában 400
kÖTüL írt Apostoli Konstituciók c. mű pedig büntetéseket áLLapít meg a rossz
könyvek olvasására. Am kifejezett jeflllzékrőL nem volt még szó.

Az eLsők protestánsok voltak, akik könyveket eltütottak. Zwingli' Zürich
ben 1523-ban cenzura-bizottságot állított föl, amelynek két eflllhází és két vi
lági t4gja volt, hogy ellenőrizze a nyomdákat és a könyvloereskedéseket. Málsok
is követték a péLdát, így pl. 1762-ben Genfben a kálvinista kormátny Rousseau
Társadalmi Szerződését és EmiLe-jét hóhér keze áLtaL semmisítette meg, Bern
ben Voltaire két főművét égették el a főtéren. Bismark pratestáns német bi
rodalmi r,ezsimje pedig tizenkét év auüt annyi művet heLyezett áLLami indexre,
1878-1890 között, eLsősorban németüL megjelent szocialista műveket, ameny
nyit az E,gyház a. XIX. századnak első felében az egész világon eLtiltott.

Pedig a XIX. században az indexretétel rekordteljesítményt ért el, az egész
század alatt - tehát nemcsak 1890-ig - összesen 1358 könyv került indexre.
A XVII. század majdnem eLérte ezt a számot a maga 1344 indexretételével., míg

. a XVIII. század, a felvilágosodás kora, valamiveL kevesebb iniLexretételt ért
meg, összesen 1191-et. Ezekhez a számokhoz képest a mi századunk ÖTVendete.§
haLadást jelent, mert a XX. század első felében csak 298 mű került a tiltott
könyvek jeflllzékébe. '

A probléma azonban még is megvan manap is. A helyzet nehéz: egyéni
feLmentést kell ugyanis kérni a helyi főpásztortól. Sokan szoruLnak erre rá,
tanárok, kutatók, fóiskolások, publicisták, leLkipásztorok. A való heLyzet az,
hogy nem csekély számú érteLmiségi szerte a világon, aki pedig küLönben teL-

o iesen. hű keresztény akar Lenni, jóhiszeműen nem tartj,a meg az index szabá
Lyait. Mások viszont, mondjuk az a kevés, aki pontosan ismeri az index szabá
Lyait és meg is szeretné tartani, nem egyszer szorongással oLvas olyan könyve
ket, amelyek szerintük nem egészen kifogástaLarwk, de közeLebbi IVÍZSgálat után
mégis kiderüL, hogy nincsenek indexen. Azon az indexen, amely eflllébként 0,

legeslegtöbb papnak nincs birtokában és egyébként is egyike a Legnehezebben
hozzáférhető könyveknek. Igy azután a legtöbb esetben senki sem tudja meg
mondani, mi van voltaképpen indexen és mi nincsen. Két éve, 1957-ben jeLent
meg Osnabrückben Adalbert SLeumer németnyeLvű könyve Index Romanus
címen. A szerző a legtöbb moralistának véleményével eflllezík, mikor kereken
kijeLenti, hogy minden mű nem oLvasása, ameLy az általárws indexszabályok
szertn: tilos, súlyos bűn terhe alatt kötelez. Ezt már 1904-ben tagadta J. Hilger
S. J., mondván, ha nincs lL hívő számára súLyos veszély, nem kö~t el haláLos
Mnt a tiLtott könyv oLvasásával.

Az Orientierung is magáévá teszi ezt a véleményt, hivatkozik Vermeersch
Creusen Epitome Iuris Canonici dmű művére, szerin~e nem esnek a tilalom
alá a régi írók művei, amelyeket a protestantizmus eLőtt írtak, Boudimhon sze
rint még a janzenisták könyvei sem. A megokolás mindegyik szerint az, hogy
manap már nem jelentenek veszedelmet a hitre nézve.

Komoly moralisták szerint eddig is a minden műnek eltHtása - opera
omma - nem jeLentette azt, hogy valóban minden mű olvasása tUtott, tehát
ha sem nem kifejezetten vaLlásellenes, sem nem kifejezetten erkölcstelen
(obszcén), akkor oLvasható, bár "OPera omnia", azaz minden műve az ilLető

írának indexre tett könyv. Ezért pL. a francia Sagehomme kaLauza szerint Bal
zacnak: 18, George Sandnak 24, ALex. Dumas-pére-nek 81 könvvét szabad 01-
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va.sni. - Ezen a téren változás állott be: 1940. jan. 2-án a Szent Officium ki
jelentette, hogy ezentúl, ha minden művet ("O'per:w omnia") elitél az Eguház,
akkor valóban mindenegyes mű olvasása tilos. Természetesen, mivel a töroénf/
nek visszaható ereje nincsen, ez a törvény csupán az 1940. jan. 2, utáln megje
lent könyvekre vonatkozik; könyvekre, nem cikkekre, vagy kisebb iratokra.
minthogy minden terhes törvényt szorosan kell értelmezni. Ez a véle·mén.ve
neves szakértőknek, az idézett Vermeersch-Creusennek, valamint a frcmcia
Wagnonnak és Nae-nak, a Dictionnaire du droit canonique 1953-ban megjelent
V. kötJetében. Megjegyzendő, hogy 1940 óta, tehát. innen-onnam húsz esztendó
óta, csak öt szerzőnek került minden műve indexre. (Oriani, Bonaiutu, SOIf'tTe,
Guie, Pincherle.)

Az Orientierung teljes egészében magáévá teszi ezt az elfagddható 'lJéle
kedést,

Már az eddigiekből is láthatjuk, mennyire nehéz és .ingoványos terület az
index-törvény és annak alkalmazása, pe,lj,ig egyáltalán nem mutattuk be a tör
vényt egész terjedelmében, a maga teljes kazuisztikájával. Nagyon is érthető

teiuu, ha az egész világegyházban éppen a legkiválóbb elmék szólalnak föl az
indextÖTvény reviziója mellett. Hiszen apostoli bátorsággal maga Szent Kani
ziusz Péter szólalt föl IV. Pál indexe miatt még 1559-ben, arnnak megjele1t.éae
éVében és azt túlságos szigorúsága miatt botránykőnek nevezte. 1562-ben pe
dig Hosius bíborosnak, aki a Tridenti zsinat akkori ülésszakának elnöke volt,
azt irta, hogy jó cselekedetet visznek vég'hez azok, akik enyhíteni akarják ezt
a törvényt. Ez az enyhítés valóban meg is történt, a zsinat által, 1564-ben.

.4zóta sem hallgattak el sohasem a javaslatok ebben az irányban. 1869
70-ben a Vatikáni zsinaton a német püspöki kar kérte a törvény enyhítését.
E.gészen konkrét és életrevaló javaslatokat terjesztett elő: míelőtt elitélnén.ek
egy könyvet, kérjék ki az illetékes ordinárius véleményé.t, mert sokszor rövid
úton elérhető volna az - esetleges jóhiszemű - tévedés kijavítása. A fran
cia püspökök sokkal tovább mentek, Kijelentették ugyanis, hogy szerintük az
indextÖTvény manapság már részben elavult, részben túlságosan szigorú, rész
ben pedig egyenesen lehetetlenség némely szakaszát megtartani. A név SZef'int
való indexretételnél pedig azt javasolták, hogy a Szetit Kongregáció figyelmez
tesse előbb a szerzőt, hogy az helyrehozhassa a hibáját. Ha pedig mégis meg
törté-n:nék ,az indexretétel, ne itéljék el a katolikus szerzők művét ugyanazon,
formulákkal, mint a hitetlen vagy frivol könyveknek íróit. A Vatikáni Zsmatot,
mint tudjuk, Rómának 1870. szeptember 20-án tÖTtént elfoglalás'a után elna
polták, így ezek a kérelmek nem kerülhettek sorra.

XIII. Leó pápa 1900-ban kiadott új indexe tagadhatatlanul enyhülést jeleft
tett; ezt mutatja az Egyház praxisa is századunkban, mint már említettük.

Manap is megvan azonban az indextörvény reviziója utáni vágyakozás.
Nem. helyeselhetjük a radikális törekvéseket. Már az elmúlt évtizedekben '001
tal, .. akik kijelentették, hogy az indextÖTvény - pl. Németországban - nem
érvényes. Manap is akadnak, akik azt vélik, hogy az indextÖTvényt teljes egé
szében meg kellene szüntetni. Arra hivatkoznak, hogy az index meg sem tart
ható, valamint, hogy jobb volna az ideológiai meggyőzés, az eszmé,k tisztázása,
mint az egyszerű indexretétel. Arra .is rámutatnak, hogy akárhányszor az in
dexr:etéte~ tett éppen egy könyvet híressé és biztosította annak a legnagyobb
e lterjedés t.

Van azonban egy mérsékelt irányzat is, amely az index-törvény reviaó;át
tűzte ki céljául és illetékes helyre be is adta javaslatait. Az Orientierung ügye
sen II következő pontokba sűríti ezeket a többek által tett és részleteikben is
megokolt javaslatokat.

1. Az index jegyzék,éből gyökeresen el kellene távolítani a XVII., XVIII.,
XIX. század könyveit, azok ugyanis manap legfeljebb szakembereket érde
kemek.

2. Az előzetes cenzura legyen nagyvonalú és tág, annak a figyelmeztetéa
nek szellemében, amelyet XII. Pius pápa adott ki a szentírástudomány mlitJe
tése körül: "Az Egy,ház fiai tartsák távol magukat a nem eléggé megfontolt zé
lustól, hogy minden ellen hadakozzanak, ami új, vagy hogy mindent merKl1JO,
nÚlBit$anak, csupán azért, mert újszerű."

681



3. MiJelőtt indexre helyeznének egy művet, az egész eljMás folyamán ne
melZóz2Jék a helyi főpásztor, vagy az illető ország püspöki karának beilevo
nását az ügybe. .

4. Feljelentés esetén okvetlenül meg kellene hallgatni magát a szerzőt is.
5. Az eltiltás okait világosan közzé kellene tenni. mert nem elegendők a

nem-hivatalos közlemények, mint amilyenek pl.' .az Osservatore Romano-ban
megjelennek.

6. Az index alól való felmentést jelentősen meg kell könnyíteni. A.z egy
házi fenyítékeket pedíg az índex meg nem tartása miatt leghelyesebb volna
eltörölní.

Nem tudhatjuk, mí lesz ezekből a kívánalmakból. Nem egy esetben azon
ban beigazolódott eddig, hogy annak idején a Vatikáni Zsinaton benyujtott
kérelmek, melyeknek elintézése nem vált akkoriban lehetségessé, éppen napja
inkbanelintézést nyertek. Lehetséges tehát és méltán remélhetjük, hogy ezek
közé tartozik az indextörvénynek reviziója is. Hiszen éppen az egykori Angelo
Roncalli bíboros tette - az Orientierung szerint - azt a kijelentést, hogy csak
azt kell követelni, amit az emberek remélhető~eg meg is tartanak.

(Radó Polikárp)

AZ OLVASO NAPLÓJA. Kis híján két évtized termését foglaJlja magában
Pililnszky János kötete, a Harmadnapon. Összesen ötvenkét verset.

Ez az ötven/két vers új !költészetünik legjelentősebb értékei közé tartozik.
Az első tizennyolc: az 1946-'ban megjelent Trapéz és ko1lZát anyaga;' a többi 
az egy' Harbach kivételével - 1946. utáni.

A Trapéz és korlát az éjszakához intézett invokációval kezdődött. "Te győzz

le engem, éjszaka ! - Sötéten úszó és laza - hullámaidba lépek." De miféle
éjsmkia volt ez? Annak a profán párja, amelyet a mísztikusok ismertek: az,
amely bennünk magunkban van, és amely a létbe vetett ember sorsának ter
mészetes őseleme, A kötet néhány erős, szuggesztív !képe érzékelteti ezt a vi
lágot. Cstllaghálóban hányódó. semmdbe tátogó partravont halaik. Hajsza az
éjszaka sugárzó párkányain, a semmi fölött. "ülünk az ég korlátain, - mint
elitélt fegyencek." ,,Mint Iégtornász, az ür fölött - ha megzavarja pálMa. 
együtt merültem el veled - alá az alvilágba" ... Vannak a Trapéz és korlátban
lágyabb hall1gok, s még egy-egy impresszionista emlék is villan; de az alaptó
nús ez: a Iétszorongás döobenete, "földalatti harc" a bibliai szörnyekkel népes
alvilágban. -,

Ezek a képek a rnélytudat tartalrnaít, élményeit közlik. A költő - a fiatal
költő - most még inkább belülrol, magamagából teremt: a valóság csak eleme
ket ad neki ahhoz, hogy pokoljárásának rnitoszát megformálja. De van a
Trapéz és korlátlban két vers, mindkettő 1946..,001, amelyben valamíféle "fordu
latot" lehet kitapintani a [költő "alapállásáJban". Az egyik a Mert áztatok és
fáztatok, a másik - s példának ez még világosabb - a HaTbach 1944. Eddig
inkább a belső valóség kifejezésére használta a külsőt; most viszont a külső,

az "objektí;v valóság" válik elsődlegessé, s éppen a maga valóság-tartalmának
teljes kibontásával lesz a belső, a "szubjektív valóság" kifejezője, hordozója.
A Harbach így kezdődik:

Újra és újra ólket látom,
a hold süt és egy rod mered,
s a rúd elé embereik fogva
húznak egy roppant szekeret.

Vonják a növő éjszakával
növekvő óriás kocsit,
a testükön a por, az éhség
és reszketésük osztozik.

Ez már nem "a rebbenő való fölött" van, mint a Trapéz és korlát legtiXJb
darabja. A versnek már nemcsak nagy lélektani realitása van, hanem szernlé
leü valósága is; és ezt a szemléleti valóságot vállalja is, mint költészetének
primér anyagát. Ezt érzem a vers újdonságának Pilinszky UrájáJban. Bár ez
még nem az "igazi" Píldnszky, akármilyen hatalmas költemény is a Harbach.
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A reális képnek ez a nagyszabású látomássá emelése szokásos és "szabályos"
eljMás ; rengeteg vílágírodalmt párhuzamot idézhetnénk mellé, Mindez még
színte romantikusnak mondható ahhoz képest, ahogyan a költő később k:el.eli
témáit. Egy ismert költői "recept", régi magyar kifejezéssel egy "versszerző 18
lá1mány" ritka szerencséjű és tökéletességű megoldásával állunk szemben
de ezen belül valami olyan tömény realizmus jelentkezésével is, amínővel Pi-
lia1B~kynéleddignem találkoztunk.

Viszik az utat és a tájat,
a fázó krurnpliföldeket,
de míndennek csak súlyát érzik,
a tájakból a terheket.

Csak szomszédjuk esendő testét,
mely szinte beléjük tapad,
arnint eleven rétegekben
egymás nyomában iriganak.

Aversnek van egy pontja, ahol szinte kínálkeznék a váltás: valóbdn az'
esemeiben. "De rnindermek csak sulyát érzik" - mi sem volna egyszerűbb ét;
,,szabályszeI"Űbb", mintha a gondolat most már ezen a sínen futna tovább, s a
súlyokról. terhekről. szenvedésröl, a fogság és megálázottság keserűségéről be
szélne. De nem. Olvassuk el újra a folytatást: nemcsak hogy benne marad a

, kép realitásában, hanem mintegy belefúrja magát, legutolsó ízéíg birtokba ve
szi. Minden szó, minden jelző a valóság teljesebb megragadását és megídézését
szolgálja: az esendő testek, ahogy nekifeszülnek a szekérhúzásnak. egymásba
tapadTUJ,k, eleven rétegekben nem is mermek, hanem inganak egymás nyomá
ban. A költő nem arról beszél, mílyen érzelmeket kelt benne az, amit lát, arndt
átél. Hanem: azt adja, amit lát, amit átél, a benne megélt, a benne meglévő

érzelmi tartalommal együtt. Nem a saját hangulatai érdeklik, hanem a való
ság: az, ami a valóságban benne van. Képeit az látszik a valóság fölé emelni,
hogy a megszokottnál teljesebben közlbk a valóságot.

Tudjulk, rengeteg hang örvénylik körülöttünk, az emberi fül azonban nem
mindet fogja föl. Ami egy bizonyos határon alul, és egy bizonyos határon f~

Iül van, azt már nem hallja meg. Valahogyan ilyesformán vagyunk a valóság
gal is. Talrtalma jóval gazdagabb, mint amennyit közmegegyezésszerűenfölfo
gunk belőle. PilinsZJky azonban nem éri be a közmegegyezéssel: ő a valóság
teljesebb, mélyebb megragadására törekszik; - s talán nem is helyes kifejezés
az, hogy "törekszik". Egyszerűen: a valóság mélyebb rétegéig tud lehatelm. Nem
hozzáad a dolgok!hoz, hanem kibontja azt, ami a dolgok mélyén van. Az érzel
mi azonosulás rendkívül magas hőfokán él; de úgynevezett érzelmes sorokat
vagy szakaszokat aligha lehet találni nála. Ez a magas feszültségű líra a szó
közkeletű értelmében egyáltalán nem lírai; más rninőségű a Iírája, mint amit'
általáIban Iírának szoktak mondaní. Mdlyen hát? - próbáljuk elemezni a k,iS
tet egyik legujabb, 1958-001 való versén ; Félmult a címe.

Megérkezik és megmered,
kiül a hamunéma falra:
egyetlen óriás ütés
a Hold. Halálos csönd a magja.

Igy kezdődik a vers. Ne a szokásos "érzelmi"' előitéletekkel közeledjünk
hozzá; a költő nem azt mondja el, miféle érzelmekre hangolja őt az a tény,
hogy a hold rásüt !él falra, hanem azt, hogy mi is történik tulajdonképpen. Mi
történiJk? Felsüt a hold, rásüt a falra. Ez a közmegegyezés. Még az is közmeg
egyezés, amit egy romantikus költő ehhez hangulati, érzelmi kíséretként hozzá
fűzne: ez az Irodalmi eredetű közmegegyezés. A közmegegyezéses regisztrálá
son túl azonban sokkal több van a tényben, illetve a ténynek és az azt ész
lelő embernek a kapcsolatában; van valami "tartalma" -' s a költészet szá
mos szép fomnáJban elmondta már, hogyan rezonál az emberi lélek erre a tar
talomra. Az idézett strofában azonban nem arról van szó, hogyan hat rám..
amit Játok, hanem arról, mi az, amit látok. Kényelmes fogalmazásban azt le-,
hétne mondani: a költő magatartása nem szubiektív, hanem objektív.
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A strófában semmi érthetetlen nincs; a mondatok fölfogása nem áUftja
kiülönleges föladat elé az értelmet. Hogy a hold kiül a falra, az éppen úgy nem
rendkivüli dolog, mintha azt mondom: ez vagy aza dolog úgy ért, mint egy
ütés, A holdsütés sajátos csöndjét, sőt "halálos" csöndjét is altghanem nunden
ld érzékelte már. A meglepő a négy sor így együtt: a sűrűsége, az intenzátása,
De Jreipzeljük el mindezt fölolvadva, hasonlatokban elmondva, mégcsak nem is
prómi hasonlatokban, ihanem olyan szárnyasan szálló költői prózában, ami
lyenben például Chateaubriand írt. Mi történnék? Valóban szétoldódnél, szer
tefolynék a ,,1:aJr1:alom"; előttem állna, esetleg Ienyügözően, egy holdas táj, egy
hOldas városrész, egy holdas égbolt; de magát a holdat, holdsütést, mondhatni
mánt Ding an sic het, nem érzékelném ilyen tömören, ilyen ütésszerűen. Ahhoz,
hogy egy felszínt áttörjek, sűrdtenem 'kell azt - vizet, levegőt, lángot - ami
nek az energiájával a burkot át akarom tömi. Ez a sűrítés: ez az, ami álta
lában, és ebben az esetben is - a nwdern. Hasonlatban való kifejtés ihelyett
egyetlen jelző: "hamunéma fal"; magyarázó körülírás helyett egyetlen állítás:
"egyetlen óriás ütés a Hold". De semmi nem henye, és semmi nem "irodalmi".
Idézzü!k magunk elé azt a falat - bizonyára egy városi tűzfalat -, amint egy
.szerre elönti a hold. Mílyen ? Ki-ki tetszés szerínt leírhatja, hasonlatokban
eesetelJheti. Nem rnindermél tömörebb, de egyben valóságosabb is ez az egyet
len komprimált, nagy valóságanyagót hordozó jelző: hamunéma ? S megügyel
te máIr 'Valaki, ahogy egy ilyen városi falat elönt a holdfény? AJk'i megfigyelte,
az tJudja, hogy azt, ami történik, pontosabban és tömörebben nem lehet meg
fogalmazni, mint hogy a holdfény megérkezik és aztán megmered. Míért hat hát
mégis valaminő "oÍl'lrealitással" az idézett strófa? Miért? - éppen realitása
intenzitása miatt.

Együtt van hát a vers intonálásában a teljes valóság: mind a szemlé!l.eti,
miInd a hangulati - egyik sem külön, egysle sem függetlenül a másiktól, egyik
sem a logikus gondolkodásnak már felbontó és átrendező időbeli egymásután
jálblan (fölsüt a hold és én erre úgy érzem, miritha ...); hanem egységben 
sajátos értelemben használva a szót azt lehetne rnondaní: a maga "prelogillrus"
egységében. A vers aztán most ebben az egységben, a valóság "magánvaló" egy
l!Iégében megy tovább; nem ellendül róla, mint egy tranbulinról, hanem még
jdbbain beléfúrja magát. A következő szakasz a tárgyias rögzítés remeke.

ÖSSzetöri az utakat,
összetöri a hold sütése,
És ketté tépi a falat.
Fehér zuhog a felketére.

kreális? Éppenséggel nem; inkább a realitása a megdöbbentő. 'FénI' és
:llÖ1Jé1ség kontrasztjában a dolgok valóban ,ikettétörTIek"; valóban "fehér zuihog
a.feketére"; mi azonban általában nem szoktuk a dologokat ennyire megfigyel
ni ÉS észleleteinket ilyen végletes és plasztiJkus pontossággal rögzíterui. PiLiJns71ky
oem valami mást világít meg, rnínt ami a valóság; a valóságot világítja meg,
·de fokozott élességgel. S azt bizonyára mindenki tapasztalta már, hogy ugyan
az a tálr1gy mégsem egészen "ugyanaz" aszerint, hogy száz gyertyafénnyd YiIlá
gJftjálJt-e meg, vagy tízezerrel. De folytassuk a verset:

Villámli!k és vilJámlik és
villám1ik a feikete nawal.
Fehér zuhog és fekete.
Fésü1köd61 a mágneses viharban.

Talán nem kell külön ikiemelnem a kép csodálatos fölerősödését a három
tizor' isméte!lt "villámlik" szóval, s ahogyan míntegy jntenzttása tetőfokán ki
SZikIráZZa magáIból a holdfényes éjszaika paradoxnak ható, de megintcsak: mé
lyen reál'ÍS hitelű "epitetonját": fekete nappal. Bbben a szintézisben színte egy
belobbain a vers dinamakájának sajátos feszültsége: hogy csupa mozgás, örvény
lé! - ütés, összetörés, kettétépés. zuhogás - és mindez a merev.ségben, a hold
fény mozdulatlanságában, S most megjeleni!k a ,,mágneses vihariban" az ember:
valami Iágyal:)b hang, de ez is "objekti'lleIl" - nem a dolog holmi. 7JeIlekfBélreo
teként, hanem ma-gában a dologban: "fésülkődöl a fényes csendben". De hadd
idál.zem:
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Fésülködöl a fényes csendben,
a félmultnál is éberebb tükörben.
Fésülködöl tükrödben szótlan,
akár egy üvegkoporsóban.

:eart>ámá,g ugyan ezt a gyönyörű versetzáró andantét magyarázkodással ki
flIéIni; éppen csak utalok hát a "realitására", arra, mennyíre valóságos hitele
és fedezete van. Megint csak azt kell mondanok: képzeljük magunk elé a Ire
pet: a holdsütötte tükröt, s benne, s előtte a szótlam fésüíködőt - "l8Ikár egy
üvegkoporsóban". Az asszociáció itt sem "véletlen", nem "fkívü1rol" lépbe, af
féle Ielki-szellemi action gTatuite-ként, hanem valóban a dologból következik:
a hasonlatnak (a vers egyetlen igazi hasonlatának) valóban van valarm ha
sonlóság-alapja, valami reális hitele - a kép nem önkényes konstrukció, nem
a szabad képzettársatás szeszélyéből született. Nem is lehet Pilinszkyvel kap
csolatban sem szürrealízmusról, sem "absztrl8lkt költészetről" beszélni. Éppen
ellenkezőleg: nagyonis reális, nagyonis konkrét; de a realitás magváig hatol, a
konikJrétumok burka alá tör.

Igazán nem akarom "szételeme7Jnii" ezt a kötetet ; ha még hozok egy-két
példát, csak azért teszem, hogy amennyire tudok, némi kulcsot adjak az olvasó'
kezébe, afféle "beveretést Pilinszky János költészetébe", Olvassuk el Egy a,.,.c
kép alá círnü versét, amely talán közérthetőbb volna akkor; ha a cím meg ifi
mondaná, kinek az arcképét rajzolja meg: - hogy tudniillik Karamazov Aljű

sárról van szó. A második strófával kezdem az idézést:

Öreg vagyok, lerombolt arcomon
csupán a víz ijesztő pusztasága.
A szürkület gránitpora. Csupán
a pórusok brutális csipkefátyla !

Lerombolt arc, rajta a víz pusztasága (az első strófa motívumának ismét
lése: ott arról volt sző, hogy "a néma tenger arcomba világít"): aztán valarra.
ami már absztraktabbnak hathatna: "a szürkület grándtpora" - s éppen ez
zel 'kapcsolatban figyelhető meg ismét, mennyíre nem absztrakt Pilinszky;
mennyíre a konkrétban. a valóságosban mozog, s rnily reálissá teszi, vissza
hatóan, a látszólagos absztrakcióra következő nyers, erős, majdnem nagyító
val-nézett konkrétum az is, ami fogalmazásában esetleg elvontabb: "a sZ!Ü'r!kű

let gránitporára'' egy olyan mondat következik,amelyet csak az írhat le, aki
valóságosan megfigyelt egy-egy ilyen öreg, .Jerombolt'' arcot: "A pórusok
brutális csípkefátyla" ! Anélkül, hogy kitérnék az egyetlen képlbe szintetizált
ellentétek feszültségének rendkfvübí kifejező erejére (brutális csipkefátyo~ 
megint a szemlélet hitelével), folytatom:

Hullámverés. Aztán a puha éj
boldogtalan zajai. Vak rovar,
magarn vagyok arámsötétedő,

a világárva pa;pundekliban.

Ismét a szinte végletesen sűrített realitás, és ami ebből a realitásból fo
lyik: hogy nincsenek öncélú, önmagukért való "villam.ások", hanem a vers szer
vesen épül, s mínden egyes eleme miridig az egésznek a terihét hordja. "A
pUha éj boldogtalan zajai" a rovar-neszezést idézik (de ezt természetesen nem
"fejti kn" a költő, az ilyen töltelékanyagokat nem köti bele a vers szövegébe):
Karamazov ,;vak rovar" - s a rovar-hasonlat megint magával hozza a maga
realitását: akartondobozt, melybe á rovarokat szekták zárni - dobozba, meíy
épp úgy "sötétedik rájuk", mint Kararnazovcaa vers leszálló éjszakája ... Lát
nivaló Pilinszky nem ékítményekkel dolgozik; ihlete nem fiorituráJkat rajzol,
hanem a valóság medrében halad, a valóság medrét ássa mínd mélyebbre.
A "világárvaság" megint alkalom volna az eszmei kitérés-re, arra, hogy a VeIr5
1lXJSt máe ezen a sfkon ihaladion tovább - s ismét nem, ismét megmarad a
kcnkrétban, mert a konkrétban kap testet plasztikusabban "az eszme" is:

És egyedül a feneketlen ágyban.
És egyedül a párnáírn között ...



Vagy olvassuk el a Novemberi eHziumot: szinte semmi egyéb, mint regíszt
'ráil.ás, de a gyöngédség olyan simogató aprólékosságával, hogy a vers, éppen
gyöngéd, aprólékos realításávaí, egyszerre lebegni kezd, "toboz-könnyűen",

színte valami lényéből sugárzó diesfényben. Pedig hát mirőll van szó? Egy lá
badozó örül a füvek közt rebbenő kis fuvalomnak, "enyihületet érez és gyó
gyulást" -

Bátortalan vagy s ujjongó! Igen,
gyermekien áttetsző tagjaiddal
a nagyranőtt kendőben és kabátban,
mint Karamazov Aljosa, olyan vagy ...

:Majdnem fénykép, olyan pontos és hiteles; de nem Ténykép, hanem él,
€{Jpen mert olyan pontos és valóságos.

* * *
Pilinszky János útja, úgy, ahogyan a Harmadnapon ötvenkét verséből

elénk rajzolódik, a belső valóság lélektanilag hiteles világából vezetett rnínd
nyájunk közös valóságának mondhatnám a szívébe, Első kötetének nagyon
jeiLlemző volt a címe: többségében 1944. előtti anyaga sajátosan a korára vall,
a "trapéz" és a "korlát" lélegzetfojtott, hajlékony, szakadék fölött légtornász
bravúrral lebegő művészetére - olyan ez, mint a létszorongás hibátlan bel
cantóbaJn elénekelt áráája, Szinpadát a történelem fújta el; az ég korlátain
kuporgó fegyenc egyszerre egy nagyon is valóságos fegyeneségbe, a "magányát
bátran viselő", a közös szenvedés testvéríségébe, a "megalázottalk és megsze
morítottak" közösségebe került. Amikor mindent elvettek tőle, akkor talált
meg míndent (rnint nem egy lágert-járt európai társa): nincstelenül a valósá
got, magányosan elsodorva a minden emberrel való testvériséget - az emberte
lenség forgatagában a keresztény humanitás melegét. S a halál közelében a
hitet és az élet erejében - és önmagának abban a megújhódásában, amelynek
.örök, isteni prototípusát a címadó Harmadnapon idézi:

És fölzúgnak a hamuszin egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
Es szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve 
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertía die. (*)

szlNHAZI ORJARAT: SHAW CANDIDAJA NÉGY ELŐADAS TÜKRÉ
BEN. 1919-től kezdve jóformán minden évtizedben játszották Budapesten az
ir-angol bölcselő korszakos jelentőségű komédiáját. Magam pedig abban a sze
rencsés helyzetben vagyok, hogy 1919-től kezdve mind a négy fölújítást lát
tam, a Vígszínházit éppenúgy, mint a Nemzeti Kamaraszínházét, a Pesti színhá
zéval és a mostaní Katona József színházbeli fölújítással együtt.

Tizenhat éves voltam csak, mikor 1919 husvétja előtt Pestre jöttem szín
házat nézni. Közben nagypénteken a románok bevonultak szülővárosomba,nem
sokára a Tiszánál állott a front és én nem mehettem haza Nagyvár.udra, ahol
a színház ezeretetét magamba szívt,am. No Ide én 'ezen nem érte'm rá búsulni,
mert 1919-ben Budapesten a Tanácsköztár-saság jóvoltábÓl a legnívósabb szín
házi repertoár volt látható majdnem fillérekért és én hat hétíg mindennap
színházban ültem, egy-egy vasárnapi napon pedig sokszor háromszor is, dél
előtt, délután és este. Volt is mit néznem, mert a Nemzeti Szinház egy sor
Sha,kespeare mellett Goethe Faustját, Schiller Don Carlosát, Calderon za.lameai
bíróját és Szomory II. József császárát játszotta. A Vígszínházban Molnár Lili
omát, Shaw Candidáját és Pygmalionját láthattam Csortossal, Varsárnyival,
Fenyvesivel. A Magyar Színház is játszott akkor Shawt, Warrenné mesterséoét,
de játszotta Gorkij Éjjeli menedékhelyét, Gárdonyi Fehér Annáját is. A Bel
váTosi Színház Maeterlincket, Bíró Lajost, az Opera Bartókot és Strauss Ri-



chardot, a kis Madách KamaTaszínház Ka.,inthy Holnap Teggelét és Fram,ce
Croinquebille-ét játszotta százas szénában az új közönségnek. Valóságos szín
hází kábulatban éltem tehát és ebből a színházi Cavalcade-ból hátrom el6Gdás
maradt meg olyan ma.,adandó emlékül, hogy ma is hallom a szereplők hangját,
bá., azok réges-rég elporladtak. Hallom Varsányi Irén hangját a Candidából
és a Liliomból, Csertos itteni dörmögését és a II. Józsefből Ddry, Várady Aran
VA, Csillag Teréz, Gál Gyula és Pethes Imre remek kvintettjét.

Egy tizenhatéves fiatalember könnyen tévedhet itéleteiben, de nem hin
ném, hogy káromra vált volna kritikusi pályámon az a finnyásság, amelyet az
1919 elejei színházi évad igényességben ezeken az előadásokon át belém oltott.
Es hogy mégegyszer tizenhatéves koromra térjek vissza: írhatott-e író gyönyö
rűségesebb darabot lázas ifjú szivemnek, mint a Candidát, amelyben egy tizen
nyolcéves költőjelölt belészeret egy harminchároméves asszonyba, aki a tisz
taság, a szépség, az anyás bölcseség megtestesült alakja és hozzá a virágkorá
ban élő Varsányi Irén játssza. Ne csóválják fejüket, hogy: "hangja ma is a lel
kemben zenél". Tisztábbá, jobbá, magasabbra törekvőbbé tett ez a csodálatos .
mű s hogy az asszonyi tisztaságat anyám után ezen az életből mesébe költött,
sugárzó alakon át kezdtem megbecsülni. Hiszen Shaw remekműve olyan ma
ga8ztos, mint egy misztériumjáték s mégis teljesen hétköznapjaink életéből

vétetett.
Adva van benne egy boldog házaspár. A férfi, Morell, anglikán lelkész,

jóképű nagydarab ember, kissé korlátolt, kissé együgyü, de kitűnő szónok, aki
nek mindig sikere van, akit kényeztetnek· a nők és kényeztet a felesége, mert
MorelIt egész életén át mindig csodálták, pátyolgatták és tapsolták, amitől sok
szor a legkitűnőbb ember is képes bMgyúvá pöffedni. De MoreII jóhiszemű,

őszintén hirdeti az anglikán mázba merevedett krisztusi igéket, szociális prog
rammja is van és ha szegényeknek prédikálhat, gondolkodás nélkül sérti meg
a gazdagokat egy-egy előadása elmondásával. Morell. ugyanis div,atban van és
nagy veszély minden lelki ember számára adivatban léte l kísértése. Morel!
már alig bírja elviselni sikereinek terhét és kell neki egy kis megpróbáltatás,
parányi vihar élete egén, hogyabálványból ismét emberré rázkódhasson.

Felesége pedig rejtelmes tudatossággal talán, vagy még rejtelmesebb tu
dattalansággal házhoz szállítja neki ezt a megrendülést egy tizennyolc éves·
költőcske személyében. M,archbanks nagyúri ház elárvult fia és Candida egy
hid alatt szedte össze, mert az ifjú szép szonetteket tud ugyan írni, de jókora
font-csekkel a zsebében hajléktalanul didereg, mert nincs tisztában a csekkbe
váltás szabályaival. Candida megmenti a fiút az éhezéstől, sőt hazaviszi nyara
lásából az otthonába, ahol férje, mint dürrögő fajdkakas, csak szónoki hajla
mai kitombolásának és a tömegsiker mámorának él, s különben épp olyan
vakul pislog a világba, mint a megszerelmesedett madarak, vagy egyéb Isten
teremtményei szoktak bizonyos mámorok idején vakká és süketté válni kör
nyezetük minden más jelenségével szemben.

Candida két szép gyermek anyja, tiszta asszony és a költőhöz is anyás ér
zések vonzzák. De Candida asszony is, csupán harminchárom éves s polgári
környezetében mégis reveláció neki az oxfordi nevelésű, virágszirom finom
ságú ifjú, aki mel!esleg zseni is, kőltő is s mint villám cikázik végig a paphá
zaspáT kissé áporodott levegőjű egén. Candida úgy szereti Marchbankset, mint
valami végtelenül kitenyésztett, borsos áron vett fajkutyust, akit megütni,
megsérteni sem szabad, legfeljebb morcosra hangolt szavakkal feddni s akkor
is úgy, hogy a morcosság alól kicsillanjon az a szeretet, amivel kutyusokat és
ifjú férfiakat a legjobban lehet kormányozni.

S a ház papkomondora, a nagydarab, lomhajárású MoreII most egyszerre
abba a komikus helyzetbe kerül, hogy egy kis bőre alatt is csupa ideg ölebet,
egy fickándozó kis ördögöt telepitenek az óljába Marchbanks személyében.
Rádöbben, hogya felesége hűtlen is lehetne hozzá és emellé a kis foxi mellé
szegődnék védelmező kutyafeleségül. Mert Morel! azt hiszi, hogy ő. az erős, ő a
legyűThetetlen izmú és félelmetes hangú komondor-férfi, aki gyönge kis nősté

nyét és apró kölykeit félelmet keltő bátorsággal védelmezi. Már-már testi ere
je tudatában rohan a foxira, hogy széttépi, deo. foxi a foxijog alapján visítani
kezd; bejön a feleség és a nagy kutya mégsem tépheti szét a kiskutytit, hisz
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imI vesztett ügye~enne a nő szemében. Hősi tettre szánja hát magát. Egyedül
JwJqyja. a szerelmeseket - mert hiszen legalább gondolatban mégiscsak azok: s
-el~gy prédikálni báránykáinak. Az asszony játszik a fiúval, aki nem ttuLja.
hogy Candidá-oo, vagy a költészetbe szerelmes-e inkább, de neki a kettő egy.

A ,harmadik fölvonás kezdete, ha rendezőHeg kellően behangolják, a leg
szebb trouvame-je a világirodalmnnak. Candida a kandallónál ül és a költő a
verseit szavalja. Candida úgy tesz, mintha elszunyókált volna, egy szonett után
• félórával előbbi költri sorra hivatkozik. Marchbanks megérti ebből, hogy a
vef'sei és ő maga sem érCLekHk végzetesen az aSszonyt. A ·kályhapiszkáló vasat
Jcíngpallosnak látja szerelmese kezében, amely elválasztja őket s valóban Can
lIIida az, aki Ő1'zi asszonyi tisztaságát .még egy leplezett érdeklődés, egy szm-
lelt e!szunyókálás árán is. .

A visszatért férj mégis nyugtalanító helyzetben találja őket: a köUő fele
sége lábai előtt fekszik, ahol nemrégiben verseit olvasta. S meg kell történnie
a leszámolásnak is. Candida kijelenti, hogy ő a gyengébbet választja és MoreU
összeomlík. Hisz ki lehetne közülük gyöngébb, ha nem a nyizga kis, otthontalan
és árva költő. Candida .azonban a gyöngébbnek a férjét, az e~kényeztetett nagy
darab gyermeket tartja, akinek sohasem voltak leküzdhetetlen jlLkadályaí az
életben, akit mindíg és mindenki csak kényeztetett. Míg a költő máris átment
It kétségek és vívódások választóvíz-fürdőjén, megtanult szenvedni és erllJc
.ül maradni, tehát ő az erősebb. Marchbanks tehát költői sorsához híven ki
akar rohanni az éjszakába, de az asszony egy percre föltartóztatja s egy köl
'ői föladatot mond neki: gondoljon arra Eugene, ,hogy mikor maga harminc

.éves lesz, én negyvenöt éves leszek s mikor maga ,hatvan éves lesz, én hetvenöt
éves leszek ... "Száz év múlva egyforma idősek leszünk!" feleli .Marchbamks
és eltűnik az éjszakában.

Az örök szerelemnek tehát ugyanolyan poétikus remekműve ez a darab..
mint Burns John Andersonja s ennek megfelelően sok leheletfinom humorral
meqtűzdeit szerelmi eLégiának kell játszani s ,az élet értelmét, a tisztaság és a
költészet értelmét kell benne keresnünk. S amennyire én emlékszem a mű

négy előadására, ezt az 1919-es Vígszínház előadása váltotta be leginkább. Igaz,
hogy olyan CandidájavoU hozzá Varsányi Irén személyében, amilyet nem min
_en évszáz,ad szül egy nemzet életében. Varsányi Irént még számtalanszor hall
hattam - mert hisz behunyt szemmel is jó volt őt hallgatni, mint a legneme
sebb zenét - Csehov Ivanovjában és "A hármn nővérben", GG;lsworthy Ezüst
szelencéjében, Ibsen John Gabriel Borkmanjában és Geraldy EzüstlakodG;lmá
ban. S mind ezekben a remekbekészült darabokban a szíve legmélyéről tört
föl a hangja, mint Molnár Ferenc Julikájában is, úgy, hogy azt ma is hallom
s ezek a szerepek bennem szinte elválaszthatatlanok őtőle. Az asszonyi finmn
ságnak, a halkszavúságnak és az őszinte egyszerűségnek valóságos iskolapél
ciája volt ő színpadjainkon és Candida alakítóinak mindig meg kellett küz~

aeniök ezzel a lenyűgözően tökéletes előképpel. Tasnády Ilona, a szerep ké
sőbbi átvevője szintén szépen, szívből beszélő Candida volt s valahogyan '1TUL

fI1Yar tiszteletesasszonnyá formáUa az alakot, ami egy csepp provinciális ízt lo
pott alakításába. A Varsányi Irén tökéletességét eddig leginkább Bulla E/ma
érte el az 1944-es fölújításon. Ha egyéniségénél fogva nem is volt annyiTlJ le
beletezerűen olvadékony, mint Varsányi, intellektuális síkon tökéletesen for
málta meg az alakot s annak álombeLien könnyed finomságát is érzékeltetni
tudta. Sajnos, ez a fölújítás az 1944-es riadózások idején történt, amikor a. kö
zönségnek néha egy este többször is le kellett vonulnia az 6vóhelyre és az in
;tm hatású darab hangulati egységét ezek a körülmények erősen veszélyeztet
"ték. Igy a közönség is kerülni kezdte a színházat és nem ivódhatott be a köz
tv4atba, hogy Varsányi Irén után ismét méUó alakítója született meg Shaw
írJomasszonyának.

A mostani fölújításon Olfy Magda vette át Candida szerepét s meg kell
wsllaní, hogy minden lehetőt elkövetett annak diszkrét megformálására. Arról
a:wnban igazán nem. tehet, hogy a közönség is más, harsányabb szerepkörben
szokta őt meg, egyénisége, vaskosabb humora, vérbő asszonyisága is más sze
repkörbe utalják. Rajta néha kényszerzubbonyként hatott a szerep. Előszőr is
rendkívüli ízléssel iktatta ki szerepéból a szerelmes nőnek még a látszaúit is,

683



,
de ezzel ugyanazt a hibát követte el, mint a Szegény gazdagok című film ren
dezói, amikor előr·e hirdetik, hogy Hátszegi báró és Fatia Negra ugyanaz. A
színpadi művekból ugyanis nem szabad kilopni a talányt; Olty Magda szerepe
anyás motívumait bányászta ki és alakítása csúcspmitjá-ra csak akkor érkezett,
amikor valOban szépen, belső zöngéssel elbocsájtotta az éjsza.kába köUóimádó
ját. Ez a kicsendülés elronthatatlanul szép és hálásak vagyunk OltY Magdának,
hogy a feleslegesen zajos és túljátszott eldadásban ezt a nagy szépséget meg
mentette nekünk. Igy mégis azzal az érzéssel távozhattunk a színházból, hogy
Shaw Candidáját láttuk.

Várkonyi Zoltán egyik legkitűnőbb rendezőnk, de szembe ket; szállnunk~

vele a Candida értelmezésében. Shawnak ez a műve nem a szócsattanókrn, az
elképesztő bemondásokra épült, azaz nemcsak ezekre a cs.elekménypótló shawi
rekvizitumokra. Candida históriája elégikus hangú parafrázis a szerelemről. és
a házasságról s csak imitt-amott van aláaknázva Marchbanks forradiaImi ki
szólásaitól vagy amellékszereplők kÓTusának halk komikumától. Ismerni kell
a papi házak és közösségek tompított humorát ahhoz, hogy ezt a komikumot
élvezní tud.juk. Az éj csöndjében egy karóra ketyegése is ütemes kongatásnak
hallatszik, pedig napközben ügyet sem vetünk rá, mínt ahogyan a szívünk dd
bogá.sát sem észleljük. A Candídában pedig sok az olyan pillanat, amíkor a
szivek dobbanásának is hallatszania kell, mert enélkül nincs darab, níncs Can
dida előadás. Ez a drámaí játék három ember szivében játszódik le és dialek
tikájában éppen az a remekmű, ami a szavak mögött kimondatlanul meg
húzódik.

OltY Magda nem vétett ez ellen a belső tiirvény ellen, de Major Tamás
bizony sokszor elterelte a figyelmet a lényegesről azzal, hogy álszent komédiás
nak rajzoUa az önhitt és a valóságos életben kissé járatlan, de nem ro\~zhi

szemű Morellt. Pedig kereken megmpndja róla az, aki a legjobban ismeri, maga
Candida, hogy egy nagy elkényeztetett gyermek, akinek útjába sohasem gör
dült semmi akadály, a.kit eaész életében bálványoztak és most a shawi' bál
ványdöntés drámai pillanatában valóságos belső megrendülésen megy át. Major
Tamás ezzel a belső megrendüléssel mJaradt adósunk, amikor Morell al/fl,kját
sokszínűbbé, problematikasabbá, de egyben áttekinthetetlenebbé is kúszálta.
Elődei - 1919-ben úgy emlékszem Fenyvesi -, majd· Nagy Adorján és Lehotay
egy fából famgottabb, kevésbé izgékony és így az egész darab stílusába jobban
beléillő papalokat formáltak s kissé szektásnak kell vallanunk azt a szerep
fölfogást, amely papi alakot csak belülről kiv,etített öngúnnyal mer megfor
málni. Shaw éppen elég gúnyos vágást irányít Morell alakja felé ahhoz, hogy
ezt ne kelljen semmiféle külsőséges színezéssel megtoldani.

De MoreUnél is jelentősebb itt Marchbanks alakja, mert ő benne Shau: sa
ját magát, az útját kereső fiatal zsenit ábrázolta. A régi vígszínházi eláooáso~

kon ezt a szerepet Kertész Dezső alakította, amíkor még nem hódította el éjt
az operett-játszás más stilust kívánó iskolája. Emlékeimben ma is él ez a pró
zai alakítása, még nyakkendője kék színére is emlé,kszem, amely pasztellszíné
ben ís harsány volt, mint maga ennek az alaknak kiérlelet/en, de tengermély
távlatokat nyújtó zsenialitása. Később Uray az érett színész tudatosságával,
de az ifjú báj minden rekvizitumával alakította a figurát s Benkő Gyula kissé
pubisabb és lágyabb Marchbankse sem maradt mögötte. Mécs Károly, a mos..
tani fölújítás költője még csak színinövendék s valóban tehetséges színésznek
igérkezik. Arról igazán nem tehet, hogy az alak zseníalitását még nem tudja
éreztetni és hogy a harsányra hangolt. előadásban az ő ~tai tompábbant
hatnak, mint kollégáik. Egyet azonban megkívánhatunk tőle. Az 1890-es évek
oxfordi diákját nem kellene ma divatos "kishülye" frizurával játszania, hogy
amúgy sem túlmagas homlokát még jobban eltüntesse. Csak a mai fiatalság
egyré$ze menekül a bárgyuság külsőségei mögé, Marchbanksben pedig legalább
is az ifjú Shawhoz hasonló zseniftókát kell látnunk aszínpooról is.

Teljesen zavartalan örömet cSllJk a többi alakításban találhattunk ezen a
fölújításon. AlI ez elsősorban Mányay Burgessére, aki jóformán eszköztelen át
éléssel vetítette elénk a londoní kispolgár-kapitalista valóban shawian megfor
mált alakját. Zolnay Z'suzsa szerelmes a€pírónője ugyancsak átgondolt és klasz
szikusan kiegyensúlyozott alakítás volt. "Szívesen látnánk minél többször szin-
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padjainkon ezt a szépbeszédű színészn<ít, hisz oly kevés akad belólük manapság.
Oze Lajos, a színház új tagja is sikeresen vizsgázott a kétbalkezes káplá7t sze
repében, sutasága és megfélemledettsége itt teljesen a helyénvaló volt s re
mélni merjük, hogy nem állandó sajátsága, hanem tudatos szCrepalkotása tette
sikeressé pesti debüjét.

Ottlik Géza fordításának tisztasága és korrektséae is nagy nyeresége a
fölújításnak, csak egyetlen mondatával kell szembeszállnunk. A régi Hevesi-féle
fordítás végszavát sajnáljuk, amikor ai éjszakáoo kirohdnó költő azt mondja
Candidának: "száz év múlva egyforma idősek leszünk". Hevesi Sándor kitűnő

színházi szakember volt és zárómondata telje.sen a.színpadi beszélhetőség tör
vényei szerint készült. Ezt az egy mondatát a kevésbé kifejező újjal szemben
jó lenne fönntartani. (Possonyi László)

K-gpzOMűvESzET. Kína művészete tárult fel az utolsó tíz év anyagáIból
a Nemzeti Szalóri augusztusvégi ünnepélyes megnyítású kiállításán. A legszem
beszökóbb a faliszőnyegekre emlékeztető, hosszúkás alakú akvarelleknek tárgyi
változatossága, megunhatatlan életöröme. aprólékos részletpontosságaben is
megőrzött nagyvonalúsága. Evezredes kínai hagyomány: a Ielkiismeretes meg
fdgyelés, a részletrajz el nem hanyagolható alapossága s annak az érzékeltetése,
hogy töredék; kitépett, önállósult életdarabka nincs. Az élet oszthatatlan egész
és egy kis madárka az ágon, játékosan hancúrozó cicáJk, egy tájrészlet, mezö
gazdasági munka a földeken, gépimunka zárt munkahelyen, hegyek, tavak, la
kótelepek, reggeli hangulat az erdőben, emberek, állatok, virágok, minden élet
megnyilvánulás - egyetlen közös forrásból ered. ATIII1ak mélységes átérzéséből

és átéléséből, hogy az élet törvénye nem az elkülönülés, az elszakadás, az önző

s /kietlen, tipró diadalmaskodás mások fölött, a környező élet rovására, Sőt,

ellenkezőleg, egybeolvadás, harmónia, béke, szeretet. Ujjongó, haJlhatáan ki
csengő részvétel a rnindenség szívverésében.

Korea többezeréves rnűvészetéről tájékoztatott a Műcsarnokban rendezett
. szeptemberí kiállítás. Láttunk európai hatásra, naturalista modoroan festett
táblaJképeket a szabadságért küzdő, elnyomott nép SzíVÓIS ellenállásáról, a par
1Iizán harcokról, a csendes szemlélődéséből felzaklatott. de hatalmas élnialkará
sáról tanúskodó Korea elpusztíthatatlan küzdöképességéről. Bámulatos alkal
mazkodó s felvevő képességet árulnak el ezek a Iegfrissébb keletű, idegen ha
tást tükröző festmények. Látszólag szakítanak hagyományaikkal, de még a
legsikerültebben nyugatias képeiíken is kiütközik az anyatejjel szívott, hami
sítatlan keleties kolorít és a honi sugallat, bizonyságot téve titkos, kifogy!la
tatlan tartalékerejükből. Ezt az ősi hagyományt őrzi négy, másolatban bemu
tatott, mintegy négyezeréves festmény, gazdag képzelőerőből táplálkozó s haj
szálpontos kivitelű, sajátos ornamentíkáiával, Négy jelkép, míntna vonalakkal
és színekkel, a koreai nép hitvallása volna: "Légy szabad, meg nem a'l:lm'V"ó és
alázatosan komoly, tántoríthatatlan!" E művészet elíkophatatlan, rnegunbatat
lan, s a hagyomány tovább fejlesztett örök témáival a legmeggyőzöbb: pirinyó
résen át szemlélve, a fenséges természet; mínt pere a végtelenben, mint eső
csepp a tengerben, egy virágzó ág egy énekesmadárral. nyíló s:Wmoklkal kacagó
gyermekarc-koszorú, virágok és píllangók udvaelása. A kiállítás szenzácíóia:
iparrnűvészetí remeklés. EJu,rópai szemmel, leutánozhatatlanok a megtévesztésíg
festményeknek ható, selyemre hímezett faliképeik: fényittás színekoen dúskál
kodó virágcsodák. viharos hullámú tengerek, felhők, hegyek, zuhatagok, ter
mészeti jelenségek és emberi monumentumok. (H. G.)

Az Alföld a magyar festészetben. Bényi Lás7J1ó, a kitűnő művészettörté

nész, akinek nemrégében Koszta Józsefről jelent meg szép monografiája, a Mű

csarnok összes termébe összegyűjtötte rníridazokat a jelentősebb festményeket,
amelyeket művészeink a XIX. század eleje óta, id. Maekó Károlytól k'e7rlve
napjainIkig az alföldi tájról és az e tájon élő népről alkottak. A rendező lelhető

teljességre törekedett, és célját majdnem hiánytalanul el is érte. (Legfeljebb a
SzolJnolkon működött Pongrácz Károly és Olgyay Ferenc egy-egy munkáját
né1kmöztÜJk.) A gondos aIIlya~űjtő munka viszont egyik-másik ese1lben tág
keblűséggel párosul: az egyhangú, rnodoros Perlmutter Izsáktól egy-két kép
elég lett volna, ugyanígy a rokonszenves, de nem számottevő Nyilassy SáIador-
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r.ól, ál csökkenteni lehetett volna Iványí-Grünwald gauguíneskedő műveinek:

számát, az ő igazán maradandó mumkáí azok. amelyek Nagybánya en-plein-air
szellemében készültek. De a kiállított művek zömét nem érlhetJi gáncs, nagy
többségük iJhletett, jó mű, és számos mestermunkában is gyönyöriködlhetfullk:
közöttiilk.

Lotz, Méllzöly, Bíharr, Deák-ebner, Munkáesy, Mednyánszky alföldi té
májú műveíben változatosan, sokszínű ragyogásban találkozák - miJnt Bényí
írja - "valóság és költészet, bölcselkedő szemlélödés és szíla] induilatosság,
drámai komorság és lelkesült ujjongás". A századforduló idején Szolnokon
múködő festők közül népszeretetével. meleg humanízmusával, ra szociá:lás prob
lémáik iránti érdeklődésével kJiemeltkedilk Fényes Adolf, a szegényemberek éle
tének festője. Rudnay Gyula, Tornyai János, Nagy István, Koszta József erő

től és indu1attól feszülő .munkái Móricz Zsigmond alkotásaiihoz méltók. Alak
jaik - József Attila szavával - "nyers, nehéz szavú, kiszikkadó parasztdk".
Az ő kiseblb formátumú rokonaik Endre Béla és Pogány Ferenc. Ez utóbbi ke
véssé ismert név volt, Bényi érdeme, hogy kiemelte az elfeledettségből.Vaszary
János korai naturaldsta munkáí inkább abból a szempontból érdekeselk, hogy
milyen, egészen ellentétes irányba kanyarodott el később e nagy mesterü'llk
útja. A közelmúlt festői közül Aba-Novák Vilmost láttuk viszont. Tehetsége>
müvész volt, bravúros technikájú mester, ígazságtalanság volt évelken keresz
tül neglígální művészetét, Azt azonban meg kell róla mondani, hogy rideg fes
tői szemlélete, az ábrázolt jelenséget csak mint formai feladatot felfogó be
áflftottsága kirekeszti őt a legnagyobbak családjából, egy Derkovtts, egy Egry,
egy Czóbel, egy Szőnyi társaságából. Ez utóbbiak számára a rnűvészet több
volt, mint puszta műgyakorlat.. , Az Alföldön ma is sok tehetséges festőmű

vész él, vagy tér vissza nyaranta oda (Kurucz D. István, P. Bak János, Benedek
Jenő, Kohán György, a fiatal Szalay Ferenc, sto.), Munkásságuk a mai magyar
testészet nagy palettájának értékes színfoltját alkotja. (Dévényi Iván)

Ilosvai Vargn István szentendrei kiállítása.· Huszonöt esztendővel ezelőtt te
lepedett meg Szemtendrén Ilosvai Varga István festőművész. Ebből az alkalom
ból a kedves városka múzeumának termetben jubiláris tárlat nyílott a mű

vész félszáz alkotásából. Az Ernst-múzeumban renderett tavalyi gyűjteménye>

kiállításáról beszámoltunk anJnakidején, így most csak szűkszavúarremlékezünk

meg erről a megint előkelő színvonalú kiállításról, amelyet tudós művészetd

szakírönk, Farkas Zoltán nyitott meg, finoman [ellemezve ezt az egyéni forma
nyelven beszélő festőnket.

A szentendrei kiállítás nem jelent ugyan fordulatot Ilosvai Varga művé

szetében, de dokumentálja hatvannégy esztendős mesterünk alkotóerejének
változatlanul friss Iendületét. Az alkotás érzelmi hevü1ete jellemzi munkáit,
képein színeiktből, fényekből és formákból egy harmónikus, boldog világ épül
fel. Élénk szfnfoltjaíbö; nagy dinamizmus, és - mint a katalógus megálíapít
ja - ,)l:özvetlenség, vitalitás" sugárzik. Szerkezetíség és festőiség érett egyen
súlya a vonzóereje ennek a választékos müvészetnek, amely rokonszenvet és
fokozottabb megbecsülést érdemlő igaz érték. (Dévényi I.)

ZENEI JEGYZETEK. A Nándor/ehérvár 1456 leme~/elvételéről. Annakide..
jén, a bemuúttó előtt úgy jeHemeztük Tamás Alajos művét, mint a TYUL{fl/lU'

egyházzenei irodalom jelentős alkotását, amely nemzetközi méretekben is szép
sikert hozhat szerzőjének. Most, hogy az amerikai R. C. A. Victor cég a. Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat közreműködésévelelkészitette a mű sok3zorori
tását, ez a siker - úgy látszik - nem is marad el. Erre mutat többek között
az a levél is, amelyet egy régebben Amerikába származott magyar család kül.
dött a szerzőnek. "Mióta a. lemezt megszereztük, sokszor összeülünk esténként
és könnyes szemekkel hallgatjuk." Egy másik levélíró szerint az otthoni föld
~ szól hozzá minden taktusból.

A költemények szerzője, Radó Polikárp egy beszélgetés alkalmával elmond
ta. hogy a versek megírása Osszesen három napot vett igénybe. Annyira meg
fogta ez az ízig-vérig magyar té,ma, hogy a tolla szinte magától 1'ótta a pa.pírra
fI07JdoJatait. Ilyesféle élményről ÓffUlkodútk a zeneszerző Ta.más Alajos sZ4ll'4i
is,aaokban az időkben, a.mik'or művét komp01UÜút. Ez a feszültség jelle'fflZ!i III
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Nándorfehérvár drámává forrósított epikumának dalla77U1it s ezt a drámwi
dinamikát - és minden ízében jeUegzetes 71U1Jgyarsáyát - emeUk ki külföldi
méltatói is. Egyed Antal, aki 77U1ga is zeneszerző, az egyík amerikai laplxL~

így méltatta Nándorfehérvárt: "Az m-atórium szövege és a zenei illusztráció
egyúttműködése mindvégig csodálatos és fenséges. A vezérmotívumok mesteri
énekkari feldolgozásánál azok eredeti 77U1gyaros szépségével és művészetével

alig tudunk betelni ..."
A lemezen a krónikás, Tar Gyula nyujtja a legszebb teljesítményt (ebben

az évben lett operaházunk tagja). Tiszta tenm-ja a legkényesebb állásokban is
nagyszerűen szól. Nem marad mögötte Szilágyi Erzsébet megSzólaltatója, Tisza"
Magda sem. Nála egyébként már hozzászoktunk ahhoz, hogy m-atórium szerc
pekben mindig brilliáns teljesítményt nyujt. Nagyon szépen énekel Kapisztrá1i
szerepében Jámbor László, az Angyal megszólaltatója, Czanik Zsófia, és Hu
nyadi szavainak tolmácsa: Tóth Lajos is. A Kapisztrán Kórus és zenekar c
szerző vezetése mellett a szokott kiváló teljesítményt nyujtja.

Budapesti Zenei Hetek 1959. Külföldi zenészek és zene tudósok özöne, matr
néziumvillanás, nemzetközi jelentőségű versenyek és hangversenyek: így fes
tettek a Haydn emlékezetére rendezett ünnepi játékok - kívülről. Volt a,zal/
ban ennek a hangversenysm-ozatnak egy benső, nagyobb jelentőségű mozzanata
is: Jose] Haydn újrafelfedezése. Divatból együtt emlegették nevét Mozarttat
és Beethovennel, lelkünk mélyén azonban magunk is úgy éreztük, hogy ez csa i ..
udvariassági gesztus; senki sem merészelte detronizálni, de azon sem igyeke
zett senki, hogy gyakrabban hallja zenéjét. Nos, már a nyitó hangverseny,
Ferencsik János és Fischer Annie közös estje azt igazolta, hogy a nagy osztrák
mester megérdemli a portalanítást, friss, élénk zenéje ugyanúgy szól a mának
is, mint az egykm-i parókás, rizsporos zenerajongóknak. Ahogy a D-dur zongo
raverseny felejthetetlen rondója betöltötte a színháztermet, látnivaló· volt, hogy
Haydn 77u1 is él és hódítani tud.

A Zenei Hetek legforróbb hangulatát talán öt lengyel vendégművész va
rázsolta maga k'lSré a Zeneakadémián. Z. Drewiecki, Jan Ekier, B. Woytowicz
és Jan Hoff77U1nn S. Wislocki vezényletével Bach versenymüveket adott elő

két, három és négy zongorára. Egy pillanatra. ismét megelevenedtek a hpcseí.
zeneestek, amikor néhány lelkes zenerajongó összeült a zongm-a köré és m:u
zsikálni kezdett; szinte látni véltük a Bach családot, amely maga is ki tudott
állítani egy collegium musicumot, hisz a két idősebb fiú a versenyek megirá
sának idején már neves pianista volt. Sőt, tudomásunk szerint Bach azért írta
ezeket a versenyműveket, hogy fiaival együtt játszhassa őket. Ilyenkor maga
ült az első cemballónál 'és fejével dirigáIta az alkalmi kamarazenekart. Külön
fejezetet érdemel a négy zongorára írt Vivaldi átírat lassú tétele. Az ókoriak
elképzelése szerint a szférák zenéje mindennél tökéletesebb élvezetet adott
hallgatójának. Nos, a modern embernek valami ilyesfajta élvezetet nyujt ez
a tétel. Hallani lehet benne Vivaldi ködös Velencéjének messzi zenéjét s ri

lipcsei barokk tömött, nagyszerű formáit. A kettő csodálatos ötvözetére nem
is lehet mást mondani, minthogy "mennyei muzsika".

Szünet után Haydn G-dur ún. "Oxford" szimfóniáját vezény,elte a. fmÚlI
lengyel karmester. A műnek az az érdekessége, hogy Haydn készen vitte rlW

gávaI angliai útjára, amely neki is akár csak röviddel előtte Htmdelnek, a
zenei betetőzést jelentette.

A Magyar Rádió Szimfónikus Zenekara fárasztó lengyelországi utazás után
kapcsolódott be a hangversenyek láncolatába. Első est jüket a. roppantul impul
ziv Lamberto Gardeili vezényelte - kitűnően. Keze alatt megelevenedtek a:
unalmasnak hitt Haydn szimfóniák, szinte énekeltek. Nagyon érdekes szintou
ja volt a, műsornak a Trombitaverseny, amelyet Haydn londoni útjáról haza
térve 1796-ban komponált, Anton Weidinger bécsi művész új hangszerére, a bil
lentyűs trombitára. Valentin Jugyin szintén billentyűs hangszeren szólaltatta
meg a versenyművet. Játékát nagy fokú biztonság jellemezte, Haydn stUusá
nak: azonban talán kevésbé "zengzetes" trombitálás jobban megfelelne. A mű

sOT legszebb élménye mégis Mozart Linzi szimfóniájának megszólaltatása f1olf.
A tüneményesen szép akkordokat hallgatva eszünkbe sem jutna, hogy Mozart
két vagy három nap alatt írta meg, mert linzi útján éppen nem volt veJe sem-



mi szimfónia. Ugy érezzük, hogy a tw,marjában megírt mú a későbbi nagy
szimJóniák méltó előfutárja.

Ugyancsak a Magyar Rádió Szimfónikus Zenekarának avatott közremiHro
désével szólaltatta meg a zongorát Emil Gilel.sz, szovjet zongoramúvész. Már a
megjelenésén is érezni, hogy csupa tűz, csupa aktivitws. Hát még amikor a
zongorához ül! Csak úgy zúgnak a keze alatt a futamok. Az 1'Olt a legmegle
pőbb, hogy mégis szinte hihetetlen finomsággal játszotta Mozart C-dur zon
garaversenyét. Azt szokták mondani, hogy egy-egy Mozart versenyművetakkor
játszanak tökéletesen, amikor az embernek az az illúziója, hogy gyöngysze
mek koppannak. Nos, Gilelsz tökéletesen kielégítette várakozásunkat, sőt az
impozáns Csaikocszkii zongoraverseny megszólaltatásával még többletet is
adott. Kár, hogy nem a közismert b-moll, hanem a kissé hosszadalmas G-dur
:::ongoraversenyt játszotta.

Haydn templomainkban. Egyházi körökben is megemlékeztek Jose! Haydn
ról. Megszólaltatták motettáit, egyhelyütt még tündéri menüettjéből is hallot
tunk egy töredéket. A legszebb és legnagyobb teljesítmény a Nelson. mise elő
adása volt. Egy-egy miséjét végighallgatva eszmél rá az ember, hogy milyen
sokrétű múzsikus volt a nagy bécsi mester, hogy mennyire nincs kidomborit
va arcképének egy-egy vonása. Világi zenéjéne,k vidám finomságát megőrizték

ugyan vallásos ihletésű kompoziciói is, de van bennük többlet is: az áhítat
.elmélyült komolysága, feszültsége, nagyvonalúsága. Haydn számára a Gond
viselés jelentette a szellemi felfrissülést, az újból való alkotás lehetőségét,

egyszóval a zeneszerzői élet teljességét. Egyébként tréfálkozó hangú leveleiben
mindig hangot vált, amikor Istenről van szó: hálás tisztelet fűti át sorait. Kü
lönösen megrázó az a gyermeki bizalom és hit, amellyel önéletrajzának végén
a Teremtőhöz fordul: "Most hát minden hálám a Mindenhatóé, - legfőbb vá
gyam, hogy soha meg ne bántsam felebarátaimat s annál kevésbé az én ir
galmas Istenemet." (Rónay László)

AZ AFRIKAI MISSZIOK ELETET az európai hívő a hitbuzgalmi liaipok
megható történeteinek hatása &latt meglehetősen idJiillinek képzeli el. Kétség
telen, sok szép és felemelő élmény teszi szdnessé az afiiJkai hithirdetők munká
ját. Híveík, hitújoncaik buzgósága nem egyszer az őskeresztényekévelvetekedik.

Ugyanakkor azonban sok veszedelem fenyegeti őket és sok keserűséget

kell Ienyelníük. Az afrikai mísszíonáriusok élete egyáltalán nem idilli. Kűlö

nösen nem az utóbbi félévszázadban. Számos olyan ellenerő és ellenfél rnűkö

di'k és kavarog körülöttük, amely sok helyen egyik napról a .másikra semmivé
teszi sokéves, évtizedes munkájuk mínden eredményét.

Erek közott az ellenerők között a legfantasztikusabbak és a magyar hívő

számára legkevésbé ismertek a különböző szekták, a "néger egyházak", amint
az Etudes szeptemberi számában közölt beszámolójában A. Rétif nevezi őket.

F'rancíaországban és Angliában már régen könyvekben és folyóiratolk. tanul
mányaíban tál1gyalják és elemzik eredetüket, okaikat és működésüket, Legis
mertebb ilyen tanulmányok: M. Leenhardt könyve 1902-ből: "Le Mouvement
Ethiophíen au Stui de l' Afrique de 1896-1899" (A délafrikai evhióp mozgalom
1896-1899-ben) és Dr. Sundkler 1948-ibaLn megjelent monográfíája: "Bantu
Prophets in South Africa" (Bantu próféták DélafriJkáJban).

Dr. Sundkler mántegy ezerre teszi a szekt-ák számát, amelzek az utóbbi fél
évszázadban feltűntek. A. Rétif rámutat: a "fekete egyházak" kavargása egy
általán nem korlátozódik a kontinens déli vidékeire. És báT az utóbbi éveik!ben
bontakozott ki !különös erővel, már 1872~ben is feltűnt Eszak-Angrolában egy
próféta - kiyoka -, aki fétiseket és varázsló eszközöket égettetett.

Közép Afrika első nagy szektáia az első világhá'bol'Ú kezdetén tűniJk fel.
AZ Elefcíntcsont part VIÍ~n 1914-1915->ben indította el a lilbériali. Harris, amiJnt
hÍ'Vei nevezték: Latagbo. Az egykori protestáns katakéta, Latagbo ,,'Vallása" ma
~ "Viseli az afrikai szektá!k lényeges jegyeit: égettette a varázsló eszközöket,
a fétiseket, bevezette a keresztelkedést és a nyilvános gyónást és megengedte
- ti többnejűséget. Tölm mint 120.000 -hívő tódult köréje. Kereszteléseit ro
megbenés előkészítés nélkül végezte. A gyarmati hatóságdk letartóztatták és
mtemá!lták. Fo!l$á.gáballl in~alt, hívei azonban mindmáig várják újrneIjö':'
vetelét.
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A század elején, 1908-ban, tehát Latagbó előtt jelenik meg Nyassa-főldön

a Jehova tanúinak aJlI1ikai változata: a Kitawala. Azonban későJ:)b, 1919-boo
terjed ei. Először Eszak-Rhodesiába és Tanganyikába, majd Belga-Kongóba
csap át. Anarchista mozgalom: hadat üzen minden hatóságnak: egy(háziJnJalk
csa!k: úgy, mint világinak. üIdözi a varázslókat, tiltja a hasis szívását, az ártó
szellemek .elleni ámulettek használatát és híveit megkereszteli. A rnozgalorn
erősen politikai jellegű. Híveit azzal bíztatja, hogy felszalbadulnalk a fehérek
hatalma alól s megszerzik a gyarmati urok minden gazdagságát. Fegyveres fel
keléseket szervez a fehérek ellen. 1943-<ban a szekta prófétáját: "Jézus Kns;;
tust" és "Alleluját" a gyarmati hatóságok kivégzik A Kitawalának a legutóbbi
belga-kongői feszültségekben is jelentős szerepe VIan.

A három Iegismentebb és legjellegzetesebb középafríkaí próféta: Kibangu
Simon, Mpade Simon-Péter és Matswa András. Kibamgu - valódi néven
N'Gounza - 1889-'ben született és egy angol misszíósházban neverkedett Thys
ville mellett. 1921-;ben lép fel Belga Kongóban a bakongó néger törzsek között.
Csodatevőnek és prófétának, Isten fiának .mondja magát, pusztítja a fétise!ket
és betegeket gyógyít. Mozgalrnának központja - Jeruzsáleme - Nsannba falu.
Itt ,,száll le rá Isten kegyelme" 1921. március 21-:én s itt végzi tömeges keresz
teléseit és "csodatételeit". Hívei nyilvános gyónásokat végeznek. bibliai törté
neteket énekelnek és adnak elő - táncolva. Kibangu is harcot hirdet a fehé-
rek ellen. 1921. szeptemberében elfogják és Katangába deportálják. Nyomban
legendák dicskoszorúja veszi körül, hívei azt hirdetik róla, hogy ő "a fekete.
emberek királya és megváltója", aki épp úgy, mint Jézus Krísztus, megismerte
a szenvedést, és a Szentháromság része lett. Halála előtt kijelölte és elküldte
apostolait, az ddők beteljesedésekor fel fog támadni és megítél eleveneket és
holtakat. Az "idők beteljesedését", a világvégét és Kibangu eljövetelét külö
nösen nagy történeti események és fordulók idején várják nagy reménységgel
a szekta követői,

A mozgalom Mpadi Simon-Péter, az Udvhadsereg egykori tisztje fellépésé
vel, 1939-ben lángol fel újult erővel. Mpadi Simon-Péter erősen Idegenellenes.
gyűlöli a fehéreket. különösen a mísszionáníusokat. "Isten rnirrket elválasztott
Jézus Krisztustól, adott nekünk egy külön megváltót, akit a fe'hérelk pus.'ka
lövéssel öltek meg" - hirdeti egyik beszédében Kibangu Simonra célozva.
"Istent kell imádni - mondja más alkalommal -, de nem a bálványokat,
nem a szobrokat, nem a keresztet". A keresztet a mágikus eszközök, varázs
szerek világába utalja és nagy hévvel pusztítja, ahol csak éri. Mpadi az üdv
hadsereg kelJIéktáráJból átvette az egyenruhát. ezért mozgaimát "kheki uallás"
néven is emlegetik a bennszülöttek. A szekta ma is eleven és nagy szerepet

.visz az utóbbi idők politikai mozgalmaiban. Leopoldsville,ben temploma is van.
A Francia Közép-Afrika legismertebb szektaalapítója Matswa András. Moz

galmát Párizsban indította el 1926..,ban a "francia középafTikaiak baráti szövet
ségének" megalakításával. O is a bennszülöttek felszabadulását hírdette, ezért
a francía gyarmati hatóságok először 1929-'ben, majd 1940-,ben letartóztatták.
Ez utóbbi alkalommal a Csád tó mellé internálták. Itt halt meg 1942. január
j~ban. Hívei máig se hisziJk el, hogy meghalt, Nem is emlegetik más néven,
csak: "Matswa-Jézus". Az 1946-47-es választásokon tömegesen szavaztak rá,
annyira, hogy megtörtént: a halott abszolut többséget kapott a gyarmati par
laimentlben. A mozgalom, mely Matswa nevét víseli, fantasztikus keveréke a

. politikai pártnak és a vallásos szektanak. Van megváltója, vannak szertartásaé,
mártírjai és szentjeí. De Gaulle mozgalmától átvette a lotharingiai Ikettős ke
resztet s hozzáillesztette a V -t, a második világháború szövetségeseínek győ

zelmi jeIét. A kereszténységből átvette az oltárt, a gyertyákat, a litá:niá'lmt.
Osszeiöveteleí azonoari rendszerint hísztértás tombolásba tol'lkollanaik.

Rétif egy angol kelet...afrikai "fekete egyháznak", az Eszak Rhodesiában
leeutóbbi években feltűnt Lenshina prófétanő mozgalmának leírásával fejeli be
az afrikai szektákról adott közképét. A prófétanő az ötvenes évek elején keul
te működését. Azt hirdette magáról, hogy Isten támasztotta és a pápától ka
pott küldetést. Az a feladata, hogy szabadítsa meg az országokat a vará7B!é.«
tól és az áiI'1:ószeIIemelktől. A tömegek előtt, akik felkeresik, Istentől és JéDJI;
KlI."ÍSZtustól közvetít kinyilatkoztatásokat. Amíg prófétál, seniki nem em9lbeti
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rá a szemét. Hallgatóit előzőleg megfenyegeti. hogy aki megszegi parancsát, az
nyomban meghal,' agyonsujtja a belőle kiáradó varázserő. A "menrl.yei üze
netek" előtt nádsípon [átszdk, zenével ejti magát félönkfvületbe. Amikor el
jUtott az óhajtott állapotba, félelmetes hangon harsogja a tömeg felé: "Krisz
tus mondja nektek ..." Parancsára a zarándokok eldobálják amulettieíket, ta
lizmánjaiikiat és varázseszközeeket. Híveit kereszteli és gyógyítja. A mozgalom
nalk: kápolnái, szertartásaí vannak, a hívek órákon át éneklik a maguk ké
szatette szerit énekeiket. Főpapjuk: Petrosz, Lenshina férje. Avszekta a katoli
cizmussal szemben igen ellenséges. Amely faluban többségbe kerül, a vizet is
meg1;agadjáJk a misszionáráusoktól, körmeneteket. felvonulásokat szerveznek el
lenük és 'kövel dobálják őket, ha misézni akarnak. A szekta sok veszteséget
okoz a mísszíóknak. Az egyik apostoli vikariátus 3400 hívét, a keresztény la
kosság tíz százalékát vitte el Lenshina. Más három missziós állomáson a hívek
negyven százaléka szakadt el az egyháztól. Az utóbbi időben azonban hanyat
lóban van a prófétand hatása és széthullóban tábora,

Nehéz feladat volna, ha mínden afr1kai szektát fel akarnánk sorolni. Leg
többjük tíszavérág-élctű. Nem is lehet feljegyezni a neveket, amelyek a külön
réle mozgalmak kavargásában felbukkannak és ideig-óráig ismertekké válnak
Külőn!ben is: számunkra az okok ismerete fontos, amelyek e mozgalmakat és
prófétáikat megszülik.

Mínden megfigyelő egyetért abban, hogy az afrikai szektakat elsősorban

társadalmi tényezők hozzák létre.
A szekta vallási mezben jelentkező visszahatás a gyarmati uralom ellen. A

jogait követelő nép társadalmi mozgalrna ez - írja M. Leenhartit adélafrikai
etJhiop mozgalornról már 1902-<ben-, a népé, mely most ébred öntudatra és most
dőlJben rá az elnyomásra, amelyet egy idegen hatalom gyakorol felette". A pró
féták egyik alaptétele: a feketék már itt a földön hamarosan felszabadulnaik
a fehérek uralma alól, a paradicsomba csak ők kerülnek be, Isten a felhére
ket kizárja onnan a feketéken elkövetett bűneik miatt.

A másik tényező, amely a szektákat és bennük .a fogalmaknak, képze
teiknek európai ember számára meghökkentő és mosolyra késztö zűrzavarát

létrehozza - az afrikai ember mágikus beállítottsága. Az afrikai lélek nem
ment végig a ráció hosszú iskoláján, amelyen az európai ember immár két év
ezrede halad. A pogány varázsló, amely számunkra távoli emlék csupán, a
varázsszer, amelyet mi többnyire már csak múzeumokból ismerünk, a néger
bennszülöttek életében mindennapi valóság. Elevenen élnek lelkükben a pogány
hiedelmek, babonás fogalmak, a szellemek, az ártó hatalmak félelmei.

A keresztény istenfogalomból, tanításokból, szertartásokból elsősorban az
ragadja meg őket, ami közelebb áll az ősi istenélményükhöz és világszerrüéíe
tük!höz. Ezé11: emlegetik tőbbetaz Otestamentumot, mínt az Ujszövetséget. Ok
mégnagvrészt benne élnek a patriarcnák korában, a pásztorkodásban, a kez
detleges gazdálkodási formálcban és a többnejűségben. a szertartások, énekes,
táncos mámorában,

Az ősi afrikai mágikus szemlélet örvénylik fel tehát a "fekete egyházakban"
társadalmi és politikai indításokból táplálkozva, összekeverve a kereszténység
bal és az otthoni fétisímádásból mindazt, amiről a szegény próféták és még
szánandóbb híveik azt hiszik, hogy meghozza ideigvaló és örök boldogságukat.

Az európai hívőben felmerül a kérdés, mikor elébe tárul az afrikai szek
táJk. e körképe - van-e vajon jövője ott az egyháznak, a kereszténységnek
ilyen körűlmények és tényezők között? Nem reménytelen-e a küzdelem, ame
lyet a hát hirdetői, az apostolok mai utódai folytatnak Afrikában?

Ezek a tények és jelenségek csak a felületes szemlélő bizalmát törik meg.
Alki ismeri az egyház történetét. tudja, hogy az őskereszténységkörül is hason
ló rnódon kavarognak a fél-keresztény és fél-pogány eretnekségek. A pogány
szellem, egy-egy nemzet, társadalom daimonja nem könnyen hagyja magát az
evangélium igájába fogni. A keresztvíz alól is feltör, szektákat, eretneksége
ket, szakadásokat tud támasztani évszázadok múlva is, amint azt az európai
nemzetek történetéből jól tudjuk.

A kereszténység fennmaradását és kiteljesedését .az dönti el, kialakul-e az
illető társadalomban, nemzetben egy életerős törzs, mely szenteket tud terem-
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ni. Ez az életerős törzs, a bennszülött hívek és papok friss egyháza megvan
.A:fJrikáJban. Buzgóságuk, amint kezdetben mondottuk nem egyszer az őskeresz

tényekével vetekedik.
Ok az Egyház reménysége a fekete egyházak kavargásában. (S. F.)

BARDOS LAJOS HATVAN ÉVES. Bárdos Lajos, a Magyar Népköztársa
ság Kossuth- és Erk,el-díjas érdemes művésze, a felsőoktatás kiváló dol.gozója,
világi és egyházi zeneművészetünk határaink-on túl is elismert műveWfe 1899-
ben született. ;

Hadd mondja el maga az ünnepelt, melyek voltak művészi pályájának leg
főbb állomásai, s vajon hogyan alakította ki azt a népi-zenei stílust, mely al
alkotásainak domináns jellemvonása?

- Zeneszerzői tanulmányaimat a Zeneművészeti Főiskolán, - Siklós Albert
és Kodály Zoltán vezetése alatt, - 1925-ben [eieztem be,- kezdi kérdésünkre
adott válaszát Bárdos Lajos.

Mint fiatal muzsikus, a főiskola elvégzése után, az akkori hivatalos szer
»ek részéről teljes értetlenséggel és idegenkedéssel találkoztam. AHás, elhelyez
kedési lehetőség reménye nélkül, moziban hegedültem és kottát másoltam.
Végülis fölkínálták a városmajori kápolna CecHia-kórusának a vezetését. Hang
szeres muzsikus létemre, eleinte nehéz szivvel fogadtam a meghivást erre a
számomra idegen területre. A közösségi munka és a vezénylés élménye azon
ban hamarosan kialakították bennem a magam sajátos irányát: a mindenki
muzsikáját, a kóruséneket. Ennek jegyében jöttek létre első vegyesk-ari mű

veim is. A Cecilia kórus feladatának tekintette, - egyházi kórusok mellett, 
a magYa?' népdal terjesztését is. Abban az időben, mídőn elég kevés voU az
olyan vok-ális zeneművek száma, mely megfelelt volna a főiskolán szerzett
igényeinknek, ez az énekkar, fáradságot nem ismerve mutatott be új egyházi
műoeket és népi kórusok-at egyaránt. Itt soha nem számított rossz pontnak,
hogy a népzene alapján állok, s azt az irányt hirdetem, mely Bartók és Kodály
életművének középpontját képezi. A Cecilia kórus azután, az évek folyamán,
olyan színvonalat ért el, hogy több külföldi országban - így Belgiumban, Ju
goszláviában és Németországban is - nagy sikerrel szerepelt.

Három esztendei működés után az a megtiszteltetés ért, hogy Harmat
.4rtur révén, 1928-ban, meghívtak a Zeneművészeti Főiskolára, az újonnan lé
tesített egyházi-k-arnagyképző,majd egy év múlva az isk-olai énektanárképző

tanszakra. Igy pedagógiai munkásságom is a közösségi-zene szolgálatában in
dult el, s maradt meg, immáron három évtizeden át.

- Addig ílyen tanszékek nem voltak hazánkban?
- Nem. Éppen ezért - minthogy mindkét ág annyira új volt - a legtöbb

iárgyat magamnak kellett kiépítenem.
- Milyen tárgyak,at ?
- ElősJ<ör is a magyar egyházi népének studiumát, továbbá általános egy-

házi-zeneirodalmi ismereteket, majd karvezetést, az egyházi és iskolai gyakor
lathoz alkalmazott összhangzattant, végezetül pedig zenei prozódiát. Ez utób
binak feladata a szöveg és dallam kapcsolatának beható vÍZS,gálata.

1929-ben meg.hívtak az ország első oratórium-kórusa, a Palestrina-kÓTUS
karnagyául. Itt főként a régi vokális-mesterek népszerűsítése, valamint a m0

dern zene ápolása volt szívesen vállalt feladatom. Igy például Sztravinszkij
"Zsoltár-szimfóniáját", ezenkivül pedig egész sor új magyar művet is a Pa
Lestrina lWrussal mutattunk be először.

Az új művek iránti fokozódó érdeklődés azután lassanként megérlelte a
helyzetet arra, hogy egy tájékoztató, iránymutató egyházzenei folyóiratot in
dítsunk. Igyalakítottuk meg, 1931-ben, munk-atársammal, Kertész Gyulával
együtt - úgyszólván a semmiből előteremtve, minden hivatalos segítés nélkül
- a Magyar Kórust. Ebben tanító, buzdító cikkek, beszámolók mellett, rend
szeresen jelentettünk meg kotta-mellékletet is. Igy az egész országban lendüle
tet kapott a kóruséneklés. Az a magárahagyott vidéki k-arvezető, aki TI'iás
honnan nem igen áshatta ki a jó művek-et, a Magyar Kórus segitségével, ne
gyedévenként kézhezk-apta a gyakorlati hasznú alkotások-at. EWforduU nem
egy esetben, hogy éppen az így k,apott anyag serkentett egy-egy kar!U1Jgyot
]..·órusalakításra.



- Voltak-e az egy,házzeneihez hasonló világi kezdeményezések is ?
- Voltak. Az iskolai énekkaroí: fokozott sürgetésére, 1934-ben, Kerényi

György bekc,pcsolódásával megindult az Enekszó is. Ez szintén állandó kotta
mellékletelvkel látta el az énekkarokat.

- Milyen volt az egyházi- és népénekreform hivatalqs fogadtatása?
- Közöny, sőt ellenállás. Mindez azonban mit sem csökkentette munka-

'kedvünket. A két folyóirat se,gitségével jött létre - Kodály Zoltán elqondo
láso: szerint - az Eneklő Ifjúság mozgalom. Lényege az volt, Iwgy az eleinte
évente, majd egymás után, vidéki városokban is tartott hangversenyeken a
közreműködő énekkarok nemcsak a maguk számait mutatták be, hanem kö
zös kórusok addig nem ismert, gazdag és maradandó élményével ajándékoz
ták meg a közönséget. Emlékezetes marad, mikor a Zeneakadémián először

mutattuk be Gebhardi "Glória szálljon a mennybe fel" kezdetű kánonját, az
egész terem csodálkozva és megilletődötten hallotta a hol innen, hol onnan
belvapcsolódó újabb és újabb korusokat. Erre az alkalomra ugyanis csak a föld
szintre engedtük be a hallgatóságot, s a szinpadon kivül az erkélyeket is a
különböző énekkarok faglalták el.

- A karvezetésen, zeneszerzésen kivül még hogyan segitette elő az új zene
llRpszerűsitését ?

- Allandó utazásokkal, előadások tartásával. Elmondhatom, hogy ebben
az időben az egész orszáact végigjártam és az ismertetések mellett bíztattam,
lelkesítettem, munkara serkentettem az egyes kórusokat.

-' Meddig tartott a Magyar Kórus és az Enekszó mozgalma ?
- Megalakulásától kezdve mintegy húsz esztendeig. Ennek az eredménye,

hogy ma sincs énekkar, melynek műsorán ne szerepelnének Magyar Kórus ki
adványok. Külön megtiszteltetés volt számunkra, s egyben egész munkásságunk
elismerése és [émjelzése, hogy Kodály Zoltán, majd később Bartók Béla is,
igen sok kórusművét nálunk jelentette meg először.

Itt kell megemlékeznem Harmat Artur és Sik Sándor nagy életművéről, a
ml1{J1j(lr egyházi népénekreform keretében létrejött "Szent vagy, Uram I" ének
üÍ.rról. Ennek megjelenését s.zintén a Magyar Kórus tette lehetővé. Ma már
elmondhatjuk, hogy a rengeteg kezdeti ellenzés mit sem ártott az ügy kibon
takozásának, s egyházi népénekeinknek ez a gyűjteménye országos közkinccsé
valt, melynek darabjait számtalan alkalommal dolgozták fel énekkarra is.

- Az eddigiekben Bárdos Lajost, a karnagyot és pedagógust hallottuk.
Vajon milyen saját művek jöttek létre az említett években? '

- Elsősorban is dr. Dienes Valéria szövegére a "Hajnalvárás" címú ad
l'enti misztérium. Ezt követőleg "A gyermek útja", szintén Dienes művészi já
tékanak a kísérőzenéje, továbbá a "Szent Imre" oratórium. Azután egy nagy
szabású misztérium, az "Arpádházi Szent Margit". Ennek a szövegét Ujházi
Ede il ta. 1946-ban, Sík Sándor misztériumából, az "Alexius"-ból rádióhang
jaték készült. Ennek kisél'ő- és aláfestő-z,enéjét szintén én írtam. 'Ebből a mú
vemből hangverseny-szvitet állítottam össze ének- és zenekarra, mely több al
kalommal került bemutatásra a Zeneakc.démián. 1955-ben Károlyi Amy: "A
bujdosó macska" című mesejátékához írtam kísérőzenét.

- Mikor került Tanár Úr a Budavári Mátyás templom karnagyi posztjára ?
- 1942-ben. Az évszázados hagyomány itt ugyan a zene;kc,rral kísért,

többnyire idegen stílusú műveket honosított meg, de ezek régebbi - kivétel
nélküli - előadása mellé sikerült az esztendők folyamán mind nagyobb teret
biztositani az igazi - valóban egyházzenei - stílusoknak: a gregórián-ének
nek, a renaissance "a cappella" remekeknek és az új, magy,ar, népi-hatngvé
telú' egyházi. zeneirodalomnak.

Egyházzenei munkásságommal kc,pcsolatosan meg kell még emlékeznem
az 1897-ben alakult Országos Magyar Cecilia Egyesületről is. Ez a lelkes intéz
mény a 30-as évekig a haladó szellemű egyházzenei smkembereknek csak szűk

körét jelentette. Harmat Artur, Demény Dezsb és Koudela Géza munkássága
biztositotta az Egyesület nemes irányú törekvéseit, de országos jellegűvé esak
a Magyar Kórus eZöfizetőinek taglvént való bekapcsolódásával emelkedhetett.
Ei néhány tucatról mintegy ezer főre gyarapitotta a tagok számát.

A 30-as évek vége felé választottak az Egyesület társelnökévé, s ezen a



helyen immár két évtizede tevékenykedem, munkatársaimTlUlI egyetembe,,"", fi:
e{}'JIházzenei és liturgikus reformok mind szétesebbkörű terjesztésében.

- Milyen világi-zenei intézményekben tevékenykedett eddig?
- Mint énekkarok szervezője és irányitója, a régi Országos Datosszooe:»

ségben, TIUljd a Bartók Béla Szövetségen keresztül. Legújabban a Népműoészeti

Intézet keretében muiikálkodom,
- Tanár Ur jelentős zenetudományi munkásságot is folytat. Hallhatsuink;

eTTől is valamit?
- Még a Magyar Kórus jelentette meg, 1949-ben, a Palestrina-kor harmó

nia-rendszerének addig teljesen földolgozatlan összhangzattanát, zenei nueu:
tanát TIUlgábafoglaló munkáTlUlt. Ezzel összefüggően Liszt Ferenc harmóniáiva.
is foglalkoztam. Lisztnél a Palestrina-hagyományokból táplálkozó, s azok szel
lemét korszerűen visszaadó stílust tanulmányoztam. Mint a vokális zene nél
külözhetetlen studiumával, szívesen foglalkozam a zenei prozódia kérdésével.
Most, mint a Zeneművészeti Főiskola tanára, a zenetudományi tanszakon ?s
az iskolai .énektanárképzőn zeneelméletet, valamint zeneszerzők számára ze-
nei prozódiát adok elő. .

- Vannak-e a fiatal muzsikusok körében komoly igéretek ?
- ürömmel állapithatom meg, hogy mind a karoezetés, mind a vokálts

zeneszerzés vonalán jelentkeznek olyan tehetségek, akik hivatottak a jövendő

zenei élet ez ágának vezetésére.
- Egyházzenei vonalon is ?
- Nem moruituüo, hogy bőségben, .de itt-ott szíiletnek egyházzenei ujdom-

sáqok: is. A Cecília Egyesület nemes és örömmel végzett feladatai közé tarto
zik éppen ezeknek az ujdonságoknak bemutatáshoz segítése. Szeretettel vár
juk és buzdítjuk mind katolikus költóinket, mind zenészeinket hasonló alko
tásokra.

- Tanár Ur imént katolikus költőinket említette. Vajon mit vár Bárdos
Lajos, a zeneszerző, katolikus költóinktől, s miben látja az egyházi zene, az
egyházi népének vonalán a katolikus sajtó legfőbb feladatát?

- Egyházi népénekkincsünk nem valami megmerevedett, muzeális, lezárt
készlet. Mindig új igények jelentkeznek, s ezeknek megfelelően az ének-anyag
is állandóan bővül. Ezért igen nagy örömmel vennénk, ha katolikus költőink

szívügyüknek tekintenék az egyházi ének megújítását. Mint műfordítók, bő

séges anyagat találnak mind a Szentírásban, mind a himnuszak kimeríthetet
len tárházában. De ugyanígy kellő anyagat nyujtanak a TIUli vallásos élet rnoc
zanatai. Lenne költenivaló egyházi népénekkincsünk további fölfrissítésérc,
gazdagitására. Gondolok ítt olyan szövegekre is, melyekre kórus-kompozíció
születhetnék. Mindezektől természetesen ma mind konkrétabb liturqitcus tar
talTlUlt vár az egyházzenei élet, ezzel egyetemben pedig korszerű, költőí nyel
vezetet. Itt csak példának emIítem meg, hogy újabb ünnepeink úgyszólvlÍn tel
jesen nélkülözík a maguk sajátos egyházi énekeit. De a régebbi témClJkörök Ls
megújításra szorulnak. Azért kívánatos, hogy költőínk írjanak a liturgi/cu.s
szövegek figyelembevételével nászmisére, esküvőre, keresztelőre, bérmálásra ,
temetésre, gyászmisére, stb. stb., megzenésítésre alkalmas, ílletőleg a .Bzeni
vagy, Uram!" datlamaira atkalmazott verseket.

Vajon milyen Bárdos Lajos művészetének határainkon túli visszhangja?
- Egy.házzenei műveim után gyakran érdeklődtek a különféle nemzetközi

egyházzenei heteken, rádiókban és egyéb fórumokon.
Világi műveim közül nem egy szerzeményemet a Központi Honvéd Együt

tes és az Allami Népi Együttes népszerűsítette és terjesztette el külföldi uta
zásai során, távoli országokban is. Kórusműveim szovjet, német és angol kí
adóknál is megjelentek. Idegen együtteseknek természetesen nehézségeket okoz
a nyelvi különbözőség.

Hatvan esztendő. A zeneszerző, karnagy, pedagógus és zenetudós fáradha
tatlanul munkálkodik tovább. Nem az évtizeaek terhéve l, de fiatalos optimiz
mussal és lendülettel. Ennek jegyében születtek és születnek legújabb alkotá
sai, ennek jegyében fogadja és segíti ezeretettet az induló, fejlődő tehetségeket.
TOVábbi eredményeket és művekben gazdag életet kívánva, szeretettel kO
szöntjük ! (Balássy László)
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KÖTELESSÉGTELJESITEsRE V ALO NEVELÉS. Ha meg akarjuk. áI1apí
taní egy embernek az értékét - akár rnint egyénnek, akár rnínt közösségí lény
nek - elsőrendűen fontos szempont. hogyan felel meg az illető a köteleB
ségeínek.

Mint egyén: Aki nem felel meg kötelességeinek, az vagy nem ismeri. Oket
(tehát valamí értelmi hiánya VIan) vagy ísmerí öket, de nem törődik velUk,
(vagyis valami jellembeli hiánya van); vagy ismeri is, vállalja is, de nincs
elég akarata, vagy képessége, hogy teljesítse is őket (tehát valami mitnőségi

hiány van benne).
Mint közösségi lény: valóságos csapás a kötelességmulasztó ember nunden

közösségre (család, üzem, haza, társadalom), minden munkára, melynek ter
vezője, szervezője, vagy kivitelezője kell, hogy legyen. Sohasem biztos, hogy a
reá bízott feladatot végrehajtotta-e. O az az egyetlen szem, melynek gyenge-
sége miatt használhatatlanná válik a Jegpompásabbacéllánc, ő az a repedt
deszka, amely miatt összeroppan a vastag polc, mely hivatva lett volna a Ieg
féltettebb üvegnernút tartani, ő az, aki nem adja át a telefonüzeneteket, nem
hozza el a színháziegyeket, nem kapcsolja ki a villamos készüléket. nem főzi

ki az injekciós tűt. Ha mindezekért felelősségre vonják, kerekre mereszta sze
mét, hiszen ő csak "elfelejtette" ... !

Mit is jelent tulajdonképpen ez a szó: "kötelesség" ?

Vannak cselekedetek, amelyek nem hoznak hasznot a cselekvónek, sőt

talán gondot, terhet, anyagi kárt jelentenek neki, - amelyek után nem vágyó
dik, sőt talán természetesél fogva visszariad tőlük, - de mindezek ellenére
mégis váillal.ja őket, mert mindennek ellenére tudja, érzi, elfogadja, hogy en
nek meg kell lennie, így kell lennie. Ez a kell, ez a kötelesség. A kötelesség
olyan feladat, amelynek véghezvitelét egy rajtunk kívül való (objektív) törvény
kívánja meg tólünk. Ez a törvény lehet az Isten által egyenesen lcínyílatkoe
tatott, vagy természetünkbe oltott (természeti törvény), vagy a törvényhozásra
hivatott testülettől kiihirdetett törvény (tételes törvény).

A gyermeket már aegkisebb korától kötelességtudatra kell nevelni. A ma
jomszeretet nem ismeri ezt a kötelességet. "Hadd legyen boldog és szalbad leg
aláblb míg gyermek !" Később: "Úgyis eléggé kifárasztja az iskola". Majd: "Ha
családja lesz, majd megtanítja az élet; hadd legyen jó nekí, míg anyjánál van."
Az ilyen szülők nem veszik észre, hogy önimádatból ("ilyen jó anya vagyok
én !") és a gyermek szeretetének koldulásából (,,ha szólok neki, én vagyok a
rossz !") ok lesznek az oka, hogy a gyermek nem fog helyt állani az életben,

Eze már az élettel való első komoly találkozásból. már az első osztályban
kriderül: a gyereknek rendetlen a füzete, elveszett az itatóspapirja, nincsen ~{,j

hegyeZJVe a ceruzája, nem hozta el a beléptidíjat a moziba, -elkésett stb. Az
évek folyamán a panaszok szaporodnak az iskolában. Ilyenkor aztán kétféle
képpen viselkednek a szülők: vagy a gyermek pártjára állal1lalk és a tanítót
i@azságtalan, túlkövetelő, gyermekkínzó sárkánynak rnondogatják magukban
(vagy alkáT' a gyermek előtt is) - vagy szinte elárulják a gyermeket, hangoz
tatván: "Én mindig mondom neki, én mindíg küldöm tanulni" stb. A gyermek
bámulva szemlélí anyjának ezt a mosakodását és apja rádörmögését: ."Nincs
benne semmi kötelességtudat".

Ugyan mit is tettek, hogy felébresszék és ébrentartsák a gyermekben ezt
a kötelességtudatot, Hiszen az iskolába már kialakult kötelességtudattal kell a
gyermeknek lépnie, az iskola csak fejleszti, kiszélesíti, elmélyíti; de az alapokat
a szűlői háznak kell megadnia. Hogyan?

A kötelességre való nevelésnek két foka van: a szoktatás és a meggyózléls.
A kis gyermeknél az első VIaJIl túlsúlyban. A gyermeket pontosan ugyanazon
órában kell etetni, fürdetni; fürdés utan már ne széljanak hozzá, ne játszanoak,
ne enyelegjenek vele. Ugyanilyen kötelességszerű legyen a gvereknek az evés.
Nem ikell mesére szoktatni, se mókákra (ezt a kanalat a marnának. ezt a nagy
mamáInak stb.). Az is nagy hiba, ha a gyermeket az irigység, vagy a k3IPzsiság
felkeltésével akarjuk evésre bícni: "Edd meg, különben a testvérkének adom !"

A következő lépés a játékszerekkel való bánásmód. Egy kétéves gyermek
nek már önállóan eI kell raknia a játékait. Ezt még csecsemő korában keOO
jük meg gyakoroitatni vele. A mama minden este elmondja: "Most JnegTÜnk
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fürdeni, de előbb még elrakjuk a csörgőt, a gumibabát. a piros kockát, a pety
tyes labdát". Egy idő múlva így alakulhat a szöveg: "Megyiink fürdeni! Add
ide marnának a csörgőt, a gumi/babát, a pjros kockát meg a pettyes labdát",
Néhány hét múllva így hangzik a szöveg: "Megyünk fürdeni. Tedd ide a doboz
ba a játékaidat. A csörgőt és míndent l" Végül így: "Mehetünk fürdeni, elrak
tad már a játékaidat ?" A játékból észrevétlenül kötelességteljesítés lett. Ilyen
kötelességgé kell lennie, hogy jóvátegye, amit e1rontott: megigazítani a szőnye
get, arrnit fel kunkorított, felemelni a kanalat, amit leejtett stb. Azt is megtanul
ja, hogy étkezés előtt kezet mosunk, de azt is, hogy az étkezés előtt a Jóís
tenre gondolunk, hogyalakásbalépés előtt megtöröljük cipőnket, hogy este
meghatározott helyre tegye le a ruhácskát. Mindezt kötelességteljesítéssé lelhet
növelní, ha a szülők maguk teljesítik kötelességüket: a következetes szoktatást.

A négy-öt éves gyermeket, már az értelem útján is lehet, sőt kell ráve
zetni a kötelességteljesítésre. Természetesen ennek a kötelességnek sem meny
nyíségben. sem mínőségben nem szabadképességeít meghaladni. Itt míndenek
előtt a példa hat nevelőleg. Ahogyan az apa viselkedik az anyával szemben,
ahogy a mama a gyermekkel szemben, úgy a gyermekek szüleikkel, egymássalI
és batbáikkal, mackóikkal szemben. A jó babamama szép napos időben magával
viszi babáját sétálni, a kis vadász hűvös estéken betakarja mackóját. Amikor
esteledik. vagy ha borulni kezd az ég, a jó kis papamamák aggódva keresik
össze játékjaikat és bemenekítík a szobába, mert tudják, hogy esőben, sötét
ben nekik kell majd behozniok, amit széjjelhagytak kertben, udvaron. De
nemcsak a játékszerek bízhatok gondjaikra. Kisebb testvérkéjüket is kitartás
sal őrzik. ringatják, kiszolgálják, sőt készek megvédeni is, ha ostoba feInóttrek
avval tréfálnak, hogy "elviszik akísbabát".

Arnikor a gyermek iskolába kerül, már van komoly, testére szabott mun
kaja. A szülők elsőrangú kötelessége ezt a kötelességet komolvba-vétetní és
megkedveltetní vele. Semmiesetre sem helyette megcsinálni a leckét. Az első

napokban természetesen át kell segíteni a kezdet nehézségén. Külön helyet és
meghatározott időt kell adni a leckekészítéshez; nem pedig a késő esti órákban,
se h..özvetlenül ebéd után, vagy a legizgalmasabb játék közepéri rárontani:
,.menj tanulni I"

Az iskolai feladatokon kívül természetesen megmaradnak, sőt szaporodnak
a családi kötelességek és életibelépnek a társadalmi kötelességek is, és a ,,Book
tatás" teréről az értelem síkjára lépnek a vallási kötelességek. A gyermek meg
tanulja, hogy felelős az egész osztály magaviseletéért, az osztály tisztaságáért, a
csendért és rendért a folyosókon, megtanulja a közlekedési szabályok tisztele
tét. a közös helyiségekben való viselkedést, az udvariasság szabályait. (Milyen
fájdalmas hallanní, amikor a gyermek az iskolában hallottak alapján át akarja
adni helyét a villamoson, re a mama szígorúan rászól: Csak maradt ülve, te is
m€{!;fizetted a jegyedet" !)

Most már ketten nevelnek: a szűlő és az iskola, s ez a vallásos szülö szá
mára új, az eddigieknél is komolyabb, bonyolultabb és felelősségteljesebb fel
adatot jelent. Olyan problémák elé kerül, amelyeknek megoldására nem talál
kész recepteket; e problémák megoldását éppen neki kell kimunkálni a mín
dennapok gyakorlatában. Ami világosan előtte áll, az az alapelv: hűség az
Isten iránt és hűség hazájához és a haza társadalrnánoz; teljesítése mind a
vallást, rnind az állampolgárt kötelességeknek - és gyermekeínek e kettős

hűségre és kettős kötelességteljesítésre való nevelése. Az esetleg adódó nehéz
ségeknek nem szabad kedvét szegniök, vagy passzivitásra kárhoztatniu.k; ép
pen ellenkezőleg: a problémák nyilt megvítatása, a vélemények őszinte kiese
rélése, az elvek józan és kendőzés nélküli föltárása vezethet ezen a téren ered
ményre, reális tisztázásokra. Erre a szülőnek módja is van a szülői muIllkakö
zösségekben, és a család és az iskola - a két fő nevelési fórum - megbeszé
Iéseire: élnie is kell tehát a számára nyújtott lehetőséggel. (f.)

,,;l-lIATYANKOS" MAGYAROK. Talán egyetlen nemzet szellemtörténeté
ben sem játszott olyan fontos szerepet az Ur halhatatlan imádsága, mint éppen
a mn.gya'l'Okkban. Nem lehet most célunk ennek a szerepnek egészét feloozol
nun1;, csak: éppen a magyar szellem virágos mezején szeszélyesen tépegetett
mwtyánkos virágszálain7cat kötjiik össze egy kis csokorbe.
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Már legelső irott könyveink egyikében, a XV. századi Müncheni kódex
evangélium-forditásában feltűnik a Miatyánk kissé régies, ódon zengésú szö
vege: ,,Mi atyánk, ki vagy mennyekben ... Bocsásd mü nekönk mü vétetönket,
miként es mü bocsátonk nekönk vétetteknek ..." - S azóta szakadatlanul
hangzik a magyarok ajkán az Ur imádsága. - Már legelső ismert nevű köl
tőink egyike, a XVI. századi Ilosvai Selymes Péter, Szent Púl történetéről szé
ló versezetében így ír:

Ha ki szive szerint nem tud imádlwzni,
Annak az tengerre keHetik evezni,
Ott az Pater nostert jól meg tudja tanulni . . .

Mi ugyan nem vagyunk tengeri nép, de azért jól megtanultuk a pocer
nostert. talán azért, mert ha nincs,en is tenqeriuik, de volt a múltunkbanten
gernyi szenvedésünk. "Ugy tudd, mint a Miatyá-nkot 1" - mondja a népies
szólás; de egy másik ilyen népajkon élő közmondás azoknak a szomorú idők

nek az emlékét idéz í, amikor már-már elfelejtettünk imádkozni: "Hallotta hi
rét, - szokták mondani a valamiben tájékozatlan emberre - mint az apáthiak
a Miatyánknak." Mert a török világban bizony sok magyar község teljesen
pasetorácio nélkül maradt, s lakói már csak hirb6l ismerték a régi imádsá
gokat.

De aztán újból megtanultuk, annyira, hogy a XIX. század elején a Szép
literatúrai Ajándék 1821-es, kötetében az erdélyi Gróf Teleki Ferenc tollából
megjelenik első magyar verses parafrázisa is: "A' Mi-Atyánk" című vers min
den versszaka az imádság egy-egy kérésével végződik. - Ez egyébként is ksi
lönfu.en "miatyánkos" idwzak volt hazánkban. Egykorú folyóiratok - a Hent
művész (1833) s a Rajzo/atak (1836) - megemlékeznek arról, hogy Karacs Fe
renc, a neves pesti rézmetsző, pénzdarab nagyságú rézlemezkékre "tisztán és
g!va.sJuztóan metszette ki a Miatyánkoi", s ezek a kis amulettek akkorioon teJen
nagy kedveltségnek örvendtek.

A negyvenes évek elején Sujánszky Antal papköltő lantján zendül fel új·
.ÓJ II "Mi Atyánk". Az almanach-líra pattogó, szónokias trocheusaiban zenoi:

Istenem 1 dicső lakodból
Tengeráldás száll le ránk:

Néked gyászban és örömben
Fölkiált juk: "mi Atyánk 1)'

A szerájok: táborával
Zengvén hálaéneket,

E világ minden határán
.Bzenteltessék: a neved."

A szabadságharc idején egy új népies szólás-mondás születik: "Miatyánk
kal nem veszik be Komáromot". Szolt ez azoknak, akik mindent csak: a "ma
gyarak Istenére" bíztak volna. Komáromot aztán sikerült is bevenni Isten ie
gítségével és hősies küzdelemmel. De a szabadságharcot mégis leverte a túlerő.

S az utána következő kietlen lwrszakról Móra Ferenc irja: "A Baen-korszaktxm
a Miatyánkot se volt tanácsos hangosan imádkozni. Egyszer Pesten becsuk
vak valami ájtatos polgárt, aki a templomban nyomatékosabban találta elfo
hászkodni az Ur imádságának ezt a passzusát, hogy jőjjön el a te orszagod.
Az elfogulatlan biróság megállapította róla, hogy Kossuth Lajosra célzott vele
a megátalkodott rebellis."

A század végén a sokat szenvedett Reviczky Gsrula. »ott a "legmiatyánlw
sabb" ./cöltőnk. Az "Imakönyvem" feledhetetlen szépségű sorai: "Az Ur imád
ságát ütöm fel - (Kísérőm a nehéz úton) - S vigasztalást vegyít a kínhoz 
A te imád, áh Jézusom! - Imádság keH a szenvedőnek, - Akit a sors árown
hagyott. - Uristen, én nem zúgolódom: - Legyen a te akaratod."

Egy másik versében [eldolqczza ő is az egész "Miatyánk"-ot.' Változatossáq
k(lQvéért hadd idézzük ennek egy közbülső strófáját:

Panasz sosem jön ajakunk/-a;
Csak te ne hagyj soha magunkra.
S ki élni engedsz, add nekünk meg
Ma s mindennap a kenyerünket.
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De nemcsak a költők lelki táplálé.ka a Miatyánk. Liszt Ferenc áhítatos mt
séi 10eretében is felcsendülnek a Pater-noster fenséges, ősi gregorián akkordjai.
S e(Jy neves újságírónk írja Munkácsy Mihály utolsó napjairól: "az orvos el
beszélte, hogy egy. napon egy kis papírlapot vettek el tőle, melyet rejtegetett, s
hogy a papírosra a magyar Miatyánk volt írva kúszált betűkkel."

S most eljutottunk saját századunkhoz. S mindjárt a század küszöbén el1ll
megható Miatyánk-epizód. Bölöni György írja nevezetes Ady-könyvében; hogy
amikor Ady Endre Párisban elhatározta, hogy istenes verseket fog írni, Léda
llS&zony félig bosszúsan, félíg tréfásan évődött vele:

- Maga? Hisz aMiatyánkot is elfeledte !
- En ? - [eleli tréfás sértődöttséggel Ady, és iskolásan, amint valamikor

az érmindszenti rektor tanította, elhadarja az imádságot. (Ime, - ezt máT mi
teuzük hozzá - Ady gyönyörűen kilombosodó istenes-költészetének gyökeré··
nél ott találjuk a gyermekkori Miatyánkot.)

S mílyen különös találkozása a véletlennek, hOl1ll körülbelül ez időtájt írja
Prohászka Ottokár is mélyenszántó elmélkedéseit a Miatyánkról.

Es Ady poéta-társa, a békére áhítozó Babits Mihály is, a Miatyánk ÖTök
j,géit fonja be megrázó erejű versébe az első világháború borzalmai közepette:

Miatyánk ki vagy a mennyekben,
harcokban, bűnökben, szennyekben,
rád tekint árva világod ...
Bocsásd meg a mi bűneinket,

miképpen mi is megbocsátunk
ellenünk vétetteknek: a gaz
tied, büntetni: mienk csak az,
hogy védelmezzük a mieinket! ...

A "miatyánkos" Babits, Dante bravúros magyarra fordítója, a legjobb is
k.oMba járt, hiszen meetere adott világirodalmi példát arra a Purgatórium Il.
é7teltében, miként kell a Miatyánk szavait versbe szőni:

Erőnket, mely oly könnyen rosszba kóstol,
ne hadd. hogy az ős Ellen:ség kísértse ...

Töredékesen egy másik köUő, a már idős Vargha Gyula egyik hábo1'1its
veT~ében is bennebujkál a Miatyánk egyik kérése:

Bár jönne már az ország, me/y után
Milljók imája száll két ezred óta;
Ne rontanák egymást gazul s bután,
Ne lenne többé zsarnok és helóta ...

S ugyanerre gondolhatott Krúdy Gyula is, mikor a háború utolsó évébe"
irt meleg lírával átfűtött hangulatképeinek ezt az összefoglaló címet adta: ,A
Miatyánk évéből". - S ne feledkezzünk meg egy másik kiváló prózairónkról,
Gárdonyi Gézáról sem, aki "Szunyoghy Miatyánkja" címu regényében a sok
viszontagságon átment főhőse életfilozófiáját ebben foglalta össze: "... az
utoZ3ó szót imádkozza néha másképp egy jobb modernebb szóval: szabadíts
meg a fantáziámtól." - Fontos szerepet játszik a Miatyánk egy másik - va.
lamikor népszerű, ma már elfelejtett - elbeszélőnk, Csermely Gyula egyik re
oéflyében is. Erre már a cím is utal: "Ami két Miatyánk között van" ...

Es az újabb nemzedék műveiben is fel-felbukkan a Miatyánk. A zeneszer
zők közül hadd említsük csak Dohnányi Ernő és Kodály ZoUán miséit, A köl
tők közül a kissé szónokias Kiss Menyhértet, aki egy egész verseskötetének a
"Magyar Miatyánk" címet adja, s a bennsőséges Dsida Jenőt, áki kórházi halá
Ws-4gyán írt hattyíl(Ul.lába tűzdeli a Miatyá:nk sorcit.

De a fiatal József Attila egyik versében is ("Imádság megfáradtaknak")
benne vibrálnak miatyánkas reminiszcenciák: "... mi, Atyánk, a te gyerekeid
vt1Y1f"nk . . . - enmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván: - Szabadíts meg
• gonosztól."

A magyar szellem életét ime a legrégibb időktőL 1IÁ1pjainkig húzódó arany
S2.ÚJrtént átszövi az ÖTök Miatyánk. (Ku1l$zery Gyul4)
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JEGYZETLAPOK. (Charles Du Bos, vagy a szeUem udvariassága.) Augusz
)us ő-én múlt húsz esztendeje, hogy meghalt; s akkor valaki azt írta róla:
halála jelképes jelentőségű, egy korszak végét jelzi. .

Van is ebben valami igazság. Du Bós-ban míndaz megvolt. ami a két há
ború közötti időszak: legigényesebb szellemeit jellemezte, a franciáknál egy
Larbaud-t, egy Valéryt például: törekvés bízonyos magasrendű. erazmusi hu
manizsnusra, magatartásban a szellem emberének tiszta erkölcsére. a becsüte
tes igazságra, az értékek megőrzésére; s ugyanakkor volt benne bizonyos szí
get-élmény is: valaminő ízoláltság, vadaminő .....!. sokszor kényszerű, vagy tíJl
takozás-jellegü - elzárkózás; néha már-már egy szellemi felhókakukvár, egy
irreális kultúr-elizium építésének hősiessége a fasizmus felé siklló Európa Inánd
zavarosabb és mínd aggasztóbb hullámverése fölött.

Volt benne - és ez szintén közös vonása a kor sok kíváló szellemének 
bizonyos preelőzség. "kényeskedés" is; ennek változatai egyébként a mi akkori
i;rodalmUlIlklban, a Nyugat "második nernzedékénél" sem voltak Ismeretlenek, Ez
az, amit munkáiban - kivált naplójában -talán a leginkátfu hervadtnak érez
az ember. Igaz, nagy kortársának - és belső monológia állandó víta-partne
rének - Gide-nek javarészt ellenkező előjelű modorosságaí nem kevésbé her
vadta:k meg az idők folyamán. Egy-egy műben majdnem míndig az a legesen
elóbb, ami a legjellegzetesebben korszeru: a mozdulatok sablóndai, a stílus gír-'
1a:ndjai. Ezek hamar megíakulnak, és ha nem állt mögöttük kellő erkölcsi és
szellemi fedezet, akkor lassan elsüllyed az egész mű, Ha viszont állt, akkor
lehullhatnak cikornyát, lepereghetnek diszei : értéknek is, példának is fönnma
"rad. Igy Du Bos sem merült el azzal az Európával, amelyben élt és amelynek
jellegzetes jegyei rajta is megtalálhatók. Túléli korát, és sugárzása máig sem
csökkent. Felesége ezeket a szavakat - élete jelszavát - vésette sírkövére:
.,Hűség a fényhez, melyet kaptunk - ez a lényeg". O valóban hű volt a ika
oott fényhez; és halála óta is ennelk a hűségnek a fénye árad műveíből.

Ez a mű: néhány nagy kritikai munka (Constant-ról, Byronról, Gide-ről

például), egy sereg kitűnő tanulmány (az "Approximatíons", a "megközelítések"
több kötetes esszé-sorozata) és mindenekfölött naplója, melynek mcstanában
jelent meg nyolcadik, és még megjelenésre vár további néhány kötete.

Bármilyen személyes is, vagy éppen mert olyan becsületesen, nyiltan, né
na már-már gyermekien személyes: ez a napló kétségkWill századunk nagy
confessíói közé tartozik, az irodalomnak abba a vonulatába. amelynek legma
~i)b csúcsa Sze.nt Agoston Vallomásai.

Benne Du Eos nem egyszer készít leltárt magának arról, kik hatottak dön
tően lelkisége kialakulására, kiknek köszönhet a legtöbbet fejlődésében. Badh,
Keats, Giorgione nevét említi, és mindenekfölött Szent Ágostonét, Marítaínnel,
atomizmus reneszánszának ezzel a kimagasló, és főként az Irók felé rend!kí
YÜli hatású egyéniségével meghitt barátságban volt, de a skolasztíkától ide
genkedett és Szent Tamásnak sosem volt buzgó olvasója. Szellemnek és él
ménynek éppen az ellenkező tájairól jött, s egész élmény- és gondolatvilágá
nak éppen az ellenkező volt az iránya, lendülete, hajlama. Ot Bergson, az ÍJl
tuició fiJozófusa eszméltette rá a tulajdon lelkére, és annyiban míndig tudatos
bergsonista maradt, hogy rendkivüli értéket tulajdonított az íntuicíónak. Mint
loritíkusnak, az volt a legfőbb célja, hogy behataljon egy-egy lélekbe, abba a
legtitkosaJbbműihelybe, ahol a mű megszületik - hogy ellesse az alkotó lélek
legtitkosabb magánbeszédét. rejtelmes lüktetését, azt a tempóját, amelyet any
nyit emleget "meglcőzelítései,ben",esszéiben, naplójában egyaránt. Alig is aikad;
aki egy-egy mű születésének főltételeit és titkát, anyaméhét, és klímáját oly
',özvetlenül meg tudta volna kőzelíteni, mint ő, akár Tolsztojról volt szó, akár
" ~théről, akár Baudelaire-ről,akár Keatsről. •

Ime egy kis példa erről a kritikusi íntuícíóról. 'I'olsztojjal foglalkozva egyiJk
.,ne.gközelitésében" am írja: Tolsztoj őt az olyan mezeí sétálóra emlékezteti,

aki mínduntalan bele-beletúr az ösvény menti magas fúbe,gépiesen letép egy
szálat, szájába veszi, fogai közt morzsolja, aztán eldobja Egy .kép, mellyel TolBz,
coínak az élethez, természethez, valósághoz való TÍSzonyát akiaT'ja ér7.ékeltetni
- s érzékelteti is, sok körülményes magyaráza1lnál jobban. Kiérzett TaIamit a
műből, azt képbe öltöztetve mondta el; - és II kép pontosan fedi a VJa1óságot !
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ggy napon ugyanis (ezt a Napló második kötetéből tudjuk} Du Bos találkozik
Rilkével; Oroszországra fordul a szó, Rilke oroszországi élményeire, és Tolsz
tojra, "Rendkívüli ember, olyan féktelen érzékiességgel. aminőt senki másnál
nem láttam: példa rá, ahogyan a mezőn a virágokat t.épaeste, ahogy orrához
emelte őket, s a mohóság, ameuuoe: illatukat fölszívta." Ezek Rilke szavai. és
Du Eos hozzáfűzi zárójelben: "Itt Rilke arcjátéka csodálatos volt, mintha részt
venne a jelenetiben - én pedig örültem, hogy 1910-től, s még Tolsztoj halála
előtt, arnikor még mit sem tudtam életéről, már annak az embernek a képét
idéztem naplómban, aki tépdesi. tördeli és morzsolja a mezei virágokat." Való
ban, ezek a kritikus legszebb örömei ...

Természetes, hogy aki ilyen intenzitással hatol bele egy-egy műbe, az cl

műalkotásban nem holt szépséget látott, hanem sajátosan élő jelenséget, .Jel
kek találkozási helyét" - mint mondja; s ezen a találkozási helyen bizonyos
szent megrendüléssel mindig ott érezte egy Harmadiknak a jelenlétét is. Szá
mára minden alkotás, ha igazi, értékes, szép, akár szobor, akár festmény,
akár zene, akár vers vagy regény, mindig valósággal égő csipkebokor volt;
tüzéből finom füle kihallotta azt az ihlető Hangot, melyet az alkotó maga ta
Ján nem is sejtett, vagy ha megsejtett, esetleg nem akart tudomásul venni. Du
Eos számára minden szépség mint szépség és minden alkotás mint alkotás ele
ve szakrális dolog volt, esetleg önkéntelenül, malgré lui, és nem egyszer egye
nesen az alkotó szándéka ellenére is. Az volt a pogány szépség is. Élete leg
utolsó nnplójegyzetéban ír - Claudelnak egy, az emberi szenvedélyek színpadi
ábrázolásáról tett megállapítását kommentálva - "a pogány szépség cáfolha
tatlan és nagyszerű igazolásáról, mint annak a teremtésnek a jogosságáról.
amelyet Isten szabadon átenged az ember szabad teremtő géniuszának".

Ebből a szakrális rnűvészct-fölfogásből (amelynek platonista elemeit nem
volna nehéz kimutatni, főként Mi az irodalom? című kis traktusa alapján} kő

vetkezik mély erkölcsi felelősségtudata.Mi sem állt távolabb tőle, mint a min
llenáron botránkozó prüdéria (aktok elemzésétől például épp oly kevéssé ide
genkedett, mínt Claudel a nyers szenvedélyek ábrázolásától), de 'ugyanakkor
következetesen kívánta, hogya művész, művészete méltóságának tudatában,
mmdenhez a szépségne,k járó tisztelettel nyúljon, és alkotásában alkotói méltó
ságának megfelelő felelős komolysággal járjon el. Szerette a könmyűkezű, ele
gáns művészetet, de elítélte a frtvolttást. Nem volt úgynevezett "erkölc:s~sösz·'.

azok fajtájából, akik folytonosan a művészek magánéletét vizslatják s egy-eg::
botlásuk miatt azonnal pálcát törnek művük fölött is; de a bűnben való meg
átalkodást, a véteknek szabállyá emelését határozottan kifogásolta, elsősorban

azért - hiszen művész volt és a művészet kritikusa -, mert benne a művészet

épségének veszedelmét látta. "A testi visszaélések - mondba egyszer - végülis
a szellem bűneivé válnak" s mint ilyenek, gyökerében támadják meg a művé

szetet: magát a művészi igazságot, tehát a lényeget ássák alá. Gide-del való
híres vitája ("Le dialogue avec André Gide") lényegében ezek körül a kérdések
körül forog.

Ez egyébként legkeményebb írása, de ez sem rideg. Elveit ugyanis hajt
hatatlanul, de míndig szelíd szilárdsággel hangoztatta. Erőszakos mondatot S'Or

ha nem ím le; igazságait, még ha szigorúak voltak is, mindig a szeretet sza
vába burkolta. Életkörülményei: állandó, kínos betegsége magányossá tették,
lile ez a magány sosem volt önző, ezt mindig népessé tette a szeretet, a mások
iránt való odaadó figyelem, az udvarias részvét. Egy méltatója rnondja róla:
"Mindig szolidárísnak tudta és akarta magát másokkal, főként a hitetlenekkel,
akiktől pedig konverziója elválaszthatta volna. Ha történtek is életében szaki
lásdk, sosem ő kezdeményezte ezeket, és nem is ő a felelős értük. Charles Du
Eos, a hit tanúságtevője, egyúttal a hűség apostola és mintaképe volt."

A szellem udvariasságának, ennek a jelleg~etesen humanista - és jelleg
zetesen keresztény humanista - erénynek volt példás képviselője. Ebben, ta
m önkéntelenül, annak a Szalézi Szent Ferencnek is követője, aki színtén
kedYelt és állandó olvasmányai közé tartozott. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla

Főv. Nyomdaip. V. 2990113 HI59. - F. V.: Ligeti Miklós



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kísértésben gyötrődő. Miskolc. - Ha valahol, a lelki életben érvényes a
régi mondás, amely szerint hasznos a futás. Ne álljon tétlenül és ne váeja
meg, amíg meglepi a kísértés, mely természetéből száll fel és támadjla meg.
Akinek ilyen szenvedélye van, mint önnek, annak számára legjobb rnenek
vés, ha annyira elfoglalja magát, amennyire csak lehet. Önnek a kísértést nem
legyőznie kell, hanem megelőznie. Legyen minél kevesebbet egyedül. Az egye
düllétben az ember, különösen a nyugtalan fantáziájú, hamar ábrándozni kezd.

Képzelete megtelik képekkel, emlékekkel, feltámadnak vágyai és visszahúzzák
abba a viszonyba, amelytől szabadulni akar, mert érzi maga is, hogy az hely
telen, mások érdekeit súlyosan megbántják vele, ha már azt nem is veszi az
illető figyelembe, hogy erkölcsi szempontból mindenképpen lehetetlen és mél
tatlan az állapot, amelybe mindkettőjüket belerántotta. Keresse mások társa
ságát, értékes ernberekét. akiktől tanulhat, munkáján kívül is keressen olyan

elfoglaltságot, amely komoly tartalommal tölti meg az életét. Bizonyára van
közelebbi, vagy távolabbi ismerőseinek körében beteg, akinek jól esik, ha meg
látogatja. Vagy olyan öregecske, akinek nagvon nagy szelgálatot tenne azzal,
ha egy kissé támogatná, segítene neki házi munkáiát elvégezni. Milyen hasz

nos szelgálatot tehetne azzal is, ha időnként egy-egy ismerős fiatalabb, vagy
idősebb édesanyát segítene ki ' Elvállalná a gyermekei telügyelctét, amíg az a
férjével elmegy egy-egy mozielőadásra. Higgye el, ha komolyan akarja, úgy le

tudja foglalni magát, hogy eszébe se jut az egész ügy. Ha az embereken segí
teni kezd, annyi probléma kerül szeme elé, hogy elmegy a kedve a felelőtlen

ségekbe való beleegyezéstől. A jócselekedetek öröme megóvja a rossz hangula
toktól, amelyek fő táplálói bűneinek. A jó cselekedet olyan, mint a napfény,
mely megöli a bacilust. Ez is megöli a bűnt.

F. P. Debrecen. Az első nr doktor Helena Lucrotia Cornaro volt. Baptista
Cornaronak, a velencei Szent Márk templom prokuré.torának leánya. kit Helena
Scolasticának és Oraculurn Septilin<:;uének is neveztek kortársai. 1646-n:m szü

letett Velencében és már korán oly na-rv tehetséget mutatott, hogy arria latin
ra banittatta alig hét éves korában. Ebben oly nagy előmenetelt tett, hogy
tanítója görögre is fogta, amihez később 'az ú;görög, s spanyol, francia, héber
és arab nyelv is járult. A fiatal nő nem elégedett meg a nyelvek tanulásával,
hanem filozófiát, matematikát és teológiát is tanult. A teológiában oly nazv
haladást tett, hogy szóba került teológiai doktorrá fogadása is. 1678-ban a filozó
fia doktorává avatták a páduai Szerit Katalin kápolnában, miután nagy beszé
det rnondott Aristoteles egy tételét magyarázva. Egész Európa tele volt hír
nevével és a legkülönbözóbb tudományos akadómták választották meg tag
jukul. Sok házassági ajánlatot is kapott, amelyeket azonban visszautasított,
rnivel már 11 éves korában szüzességi fogadalmat tett és a Szerit Benedek
rend laikus nővére lett; bár a világban maradt, a rend ruháját állandóan hord
ta. F'Iatalon, alig ;~n éves korában meghalt lml4-ben.
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B. A. Nem , az alázatoss ág ne m önmagának színész íes és képmutat ó foly
tonos kisebbi t ése. Aláza toss ág a bennünk lévő hiányok készséges elismerése,
Ennek a lap ja ter mészetese n hibáink ismerete, de ez nem elég. H a hibái nkat
is mer jük is, m ég lehet ben n ünk ha jl am , hogy m ások előtt, talán magunk elő tt

is , Isten előtt is rejtege tjü k, szepit jük, k im enteni a kar juk. Az aláza tos ember
el ismeri, am i benne hiány, h iba, vag y bűn . Is tenne l szemben elismeri, hogy
f ügg tőle , hogy kreaturája, tehát semm i követelő, számonkérő magata r tásnak
ni ncsen helye ve le szemben ; tis ztelettudó, hivő , bűnbánó, imár a kész. A fele
baráttal szemben is eli smeri cseké ly voltát, éspedig nemcsak sza va kkal , hanem
cselekedete kkel. Készségesen engedelmes kedik, nyájas, m élt ányos, megbocs át ó.
szolgálatk ész , udvarias, szer ény, békülékeny, mások erényeit szívesen eli smeri,
stb, E mellett elism er i azt is , ami benne jó és értékes, hiszen ez Isten aján
déka; nuntegy Is tent sé rt i m eg, aki kevés re becsüli azt, a m it Isten adot t neki.
A szentek m indig tud tá k, hogy nagy kincseket hordanak magukban , de el is
merték azt is, hogy ezt a nagy kincset töréken y edényben hord ozzák .

H. B. P r ojekció á ltal ánosan dobást , vet ít ést, ind ítást jelent. Lélekt ani ér
telemben - és levele tová bbi soraiból a zt lá tj uk, hogy ez érde kli - jelenti a
pszichének azt a k épessége t, hogy a saj át m agában lev ő tula jdonságok egy ré
szét másvalakiben lá tja és m ásvalakinek tula jdon ítj a. Ez sokszor tel jesen ár
talmatlan. P I. vend ég ünke t boldogan kí ná lj uk me g azza l, amit m i sz.eret.ünk

enni, vagy tenni. De lehe t ok ozója sok ke lle metlen félreértésnek is . "Te most
azt gondolod - látom az arcodon - , hogy m ár hosszabb ide je látom és órz ém"
stb. Súlyosabb ese tbe n gyana ko dóvá , bí zulmatlanná teszi az embert és való
sággal üldözés i maniáv á lehet. "Valamiért haragszol rám , ., nem vagy olyan,
mínt azelőtt voltál .. . m ár nem szereisz .... · És nem tudják, hogy tulajdon 
képpen bennük ment végbe vá ltozás. Számuk ra az egesz vil ág tükröző fe lü le t,
a mely a saj át képüket veri v issza , de ök nem ismernek r á , e mbertársuk ké
pét vélik látn i, ho lott ez a társ él t ükör m ög öt t áll . Aki úg y é rzi, hogy em be r
társ ai gőgösek ve le szemben, hogy udvaria tl anok , nem el őz ékeriyek , nem szel
gá la tkészek, a nnak sürgősen a saját lelkében kell ezeket az erényeket feléb
reszteni és so kese tben lá tni fogja, hogy az emberek maga tartása vele szemben
jóra vá ltozo t l.

...
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