
A Wlogads ddmai z4r6akk0rdJa a JÖVO vfziója.
Szent pal figyelmeztetése sZerint "az Úr napját
megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megje
lenik a töMnytipró, a kárhozat fia". Ő az, az
Antikrisztus, ki aposztáziára, a krisztusi hittől

való elpártolásra kényszerit, hogy azután "gyors
halálok haláaval" pusztuljon a föld színéről.

Szerk:ezetüket, a téma választását illetően a
kiragadott játékok nagy eltérést mutatnak. Közös
vonásként említhető talán az, ahogyan a csodás
eseményeket a gyakorlati ember észjárásának:
megfelelően értelm~ és a hétköznapi élet
tapasztalata SZámára feldolgozhatatlant a Biblia
szentenciózus tömörségével adják elő.

Drámákat és a kötet végén költeményeket
olvashatunk tehát, egy "roppant szöveganyag"
képviselőit. Az idős korára is fiatalos ambícióval
dolgozó mester elkezdett munkája folytatására
ösztönöz, hogy - mint mondja - képet alkot
hassunk az angol középkor egyházi drámájának
egyetemes világábrázoló, közösségi élményt je
lentő hatásáról.

MobácstJános

Egy hercegnőemlékezik
(A szécsényí kastély egykori úrnőjének
emlékirata)

OdescaJcbi Eugénie (Lípthay Béláné) régi nap
lójegyzetei alapján formálódott könyvve egy na
gyon tartalmas élet története. Anyai részről a
szerzö az erdélyi Teleki gr6fokat számíthatra
rokonai közé: 7l!leki Sámuel, a híres Afrika·
kutató például a: nagybátyja volt. De elsősorban a
saját rokonszenves emberi egyénisége és varázs
latos íráskésZsége teszi élményünkké ennek a
különös témájú emlékiratnak a végigolvasását.

Valóban különös a téma, hiszen egy évtizedek
kel ezelőtt megszúDt, de évszazados hagyomá·
nyokat őrző társadalmi réteg - a magyararisz
tokrácia - mindennapi életébe és sorsának
1945 utáni alakulásába nyújt betekintést ez a
regényessege ellenére is minden szavában igaz
emlékezés. A Nógrád megyei Szécsénynek ma

múzeum céljait szolgáló szép mt1emlék kastélya
egykor a szerző és férje tulajdona volt.

A volt hercegnő leírja, hogy gyermekkorában
ő és a testvére sokáig milyen természetesnek
fogta föl a csaladjuk hercegi életkörülményeit:
"Sokáig nem is sejtettük Károllyal, hogy mit
jelentenek ezek a címek: herceg, gró~ báró. Úgy
gondoltuk, egyszeruen a névhez tartozó szavak.
Csak jóval később, idegenek figyelmeztettek
arra, milyen kellemes lehet, ha az ember magas
címet visel. Ezen igen elcsodálkoztunk. Megkér
deztük anyánkat, és ő röviden elmagyarázta
nekünk, hogy egyes családok hogyan, mi okból
kaptak címet, rangot, és hogy ebben nekünk
semmi érdemünk csak kötelességünkvan: hogy
méltóak legyünk a nevünk, címünk viselésére.
Mindenben jó példát kell adnunk, mert maga az
arisztokra elnevezés azt jelenti: -kívaltságos- 
tehát mindenki között a legbecsületesebbnek és
legkiválóbbnak kell lennünk. Mindezeket azért
említem meg, mert a közvéleményben téves
hiedelmek élnek, és egyesek úgy tudják vagy
vélik, hogy minket gögre, mások lenézésére
neveltek. Pedig ez nem így volt, bár kivételek,
mint rnindenütt, persze itt is akadtak."

Az emlékiratot sajtó alá rendező Detre Jó
zsefné az előszóban rámutat, hogy Odescalchi
hercegnő - egész életében - a "Szeresd fele
barátodat!" keresztényi elvét igyekezett megva
lösítani. Például 1944-45 telén, amikor
Szécsényben és környékén heteken át súlyos
harcok folytak, több mint háromszáz szécsényi
lakosnak adott helyet kastélyuk bombabiztos
pincéjében, és hosszú ideig gondoskodott a
hozzájuk menekültek ellátásáról.

Rendkívül olvasmányos ez az élményekben,
gondolatokban és nemes érzésekben gazdag
emlékirat. Négyszáz oldalán tulajdonképp egy
eszményeket szolgáló, tartalmas emberi életről

szöl,Arról, amit a múlt szazadbanAranyJános így
foglalt költői szavakba: "Legnagyobb cél pedig,
itt, e földi létben, / Ember lenni mindég, minden
körülményben". Külön érdekessége a memoár
nak a hercegnő 1930-beli világkörüli utazásának
élményanyaga, valamint a huszonnégy oldalnyi
mümelléklet a sok-sok régi és újabb fényképpel.
(Gondolat)

pásztor Emil
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