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A Y:I G IL I A
negyedik évfolyamának karácsonyi számát örölU.Plel
és büszkesézze] tesszük le olvasóink asztaÍarlle ,

örömmel, mert négy év szakadatlan munkája áll
mögöttünk, miközben a kezdetben negyedéves folyó
irat havi orgánummá nőtte ki magát; büszkeséggel
pedig azért, mert megszaporodott írézárdánk, hűsé

ges és állandóan növekvő olvasótáborunk, valamint
a magyar és külföldi katolicizmus osztatlan elisme
rése a legnagyobb kitűntetéstielenti azok számára,
akik a Vigiliát életre hívták és szellemi .életünk
szerves részévé tették.

Amikor egy évvel ezelőtt a negyedévi kötet-formá
ról az évi tízszeri megjelenésre áttértünk, nem is
gondoltuk, hogy elhatározásunk előfizetőink és ol~

vasóink osztatlan tetszését nyeri el. A Vigilia fej
lődő tábora és a magyar katolikus irodalom kiví
rágzása tette lehetövé azt, hogy évente tízszer meg
jelenhessünk. Az 1938 kettős szeritévének áldásos
munkája most megengedi számunkra, hogy ismét
egy lépést tégyünk előre: a jövő évben a Vigilia ol
vasói a nyári hónapokban sem nélkülözik majd a
folyóiratot, mert új engedélyünk birtokában ezentúl
minden hónapban megjelenünk, anélkül, hogy a~

előfizetési árat felemelnők. .

A Vigilia szerkesztői és kiadói, akik a katolicizmus
örök eszméit szolgálva, függetlenek minden koron
ként változó iránytól, készséggel vállalják az újabb
munka- és költségtöbbletet, s csak azt kérik mind
azoktól, akik a Gyermek születési ünnepének vigi
liáján ezt a számot olvassák: legyenek a mi lélek
ben és szellemben virrasztó táborunknak őrtállói a
magyar városokban, falvakban és pusztákon, Négy
éven át mindig sikerült megőriznünkteljes szellemi
és anyagi függetlenségünket, s ezt előfizetőinknek

köszönhetjük. Mindenkit arra kérünk, terjessze a
Vigiliát azoknak a körében, akik hisznek Szent Ist-



ván országának dunamellékí hivatásában és SZIVU

kön viselik a magyar katolíkus irodalom jövőjét,

mert: csak az egy táborba tartozók összefogása hoz
hatleljes eredményt.

Aid sz&lJlunkhoz mellékelt tartalomjegyzéket átfut
ja,.a Vig.iJia."ha&ábjain a magyar és a külföldi kato
likus ir~lom minden nevesebb képviselőjét meg
találja.'Ez a .tartalomjegyzék mínden .szónál ékesebb
tett, - s ugyanakkor, útmutató a jövőre nézve is.

A Vigilia ötödik évíolyamábarr-a magyar katolikus
irógárda váijpzatos és állandóan áramló művei mel
lett, többek között a következő nagyobb taulmányo
kat fogjuk közölni az európai katolikus irodalom
reprezentánsaitól :

PAUL CLAUDEL: Az Oltáriszentség fizikáda; 00
ventry Patmore-réí:

GIOVANNI PAPINI: Poncius Pilátus.

DQM ALEXIS: A katolikus és a buddhista szemlé-
lődés.

FRAN{;OIS MAURIAC: A férfikor delént'Úl .

GEORGES BERNANOS: Haláltusa.

COVENTRY PATMORE: Aurea dicta.

MARTIN HEIDEGGER: Mi a metafizika?

FRANCIS JAMMES: Orux.

HILAIRE BELLOC: A mai Anglia.

CHARL~S PÉGUY: Ifj'Úságunk.

Angol (Thompson, Patmore, Eliot, Chesterton),
francia (Claudel, Supérvielle), német stb. lírikusok.

Atirenkétszeri megjelenés még több munkát ró a
szerkesztőkre, ezért Rónay György, a Vigilia régi
munkatársa és kritíkaí rovatának vezetője is a szer
ke5zt6-J,izottságba lép 8. jövő évtől kezdve.



RÓNAY GYÖRGY: MODERN
FRANCIA LIRA

Ezek a versek nem adhatnak telie« képet a modern
francia költészetről, nem is ez volt velük a fordító célja.
Minden antológia hamisít; a közölt versek még e g y köl
tőt sem mutatnak be kellőképen. Azt fordítottam. ami ol
vasás közben megtetszett, és aminek, úgy éreztem, lehe
tőleg az eredetihez hű visszhangját tudom adni nyelvün
kön. A nevek vegyesek: a szürrealizmus klasszikusa, ko
Tunk egyik legnagyobb költője. a húsz éve halott A p o l
l i n a i r e, a mai francia líra egyik páratlan meetere.
S u p e r v i e II e, a nemrég elhúnyt napsugaras. férfias
papköltő, L e C a r d o n n e l, a legvadabb forradalom
tól a legtisztább hagyomá,nyig fejlődő C o c t e a u. s két
nálunk egészen ismeretlen név: Maurice C h e v r i e r
és Gilbert M a u g e. Ismeretlen? A közönség Apolli
nairet, Superviellet sem ismeri: ha más érdemük nincs e
fordításoknak: új költőket, új hangot, új stílust muuü
nak be, költőket, hangot és stílust, amely oly kedves a
modern magyar líra költőinelc.

Rónay György

GUILLAUME APOLLINAIRE:

ROSEMONDE

Ahová belibbenni láttam
Akit követtem azt a nőt

Két jó órán át Amszterdámban
Megálltam a tornác előtt

S csókot intettek ujjaim

De a csatorna elhagyott
Volt és a part is senki sem
Látta meg csókjaim ahogy
Meglelték kinek életem
Egy nap két órára odadtam

És magamban csak Rozamund így
Neveztem őt idézve holland
Száját mely mint a rózsa úgy nyit
Majd lassan tovább bandukoltam
Megkeresni a Rosa Mundit
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GUILLAUME APOLLINAIRE:

CLOTILDE

Anémón ankólia
Vezettek eddig aparkig
Hol a melankólia
Harag s szerelem közt alszik

Arnyaink is velünk jönnek
Miket az éj szétszakít
S mely komorra festi őket

A nap is velük tűnik

A forrás nemtője oldja
Folyondár haját Eredj
Úgy kell hogy tovább hajszold a
Szép árnyékot kit szeretsz

GUILLAUME APOLLINAIRE:

ALKONYAT

A füvön hol a nap kilobban
Holtak árnyától illetett
Arlekina levetkezett
És csodálja testét a tóban

Egy alkonyati sarlatán most
Dícséri előre a táncot
S a fakó ég kigyujtja itt
Tejes színű csillagait

Sápadt Arlekin trapézáról
Nézölt köszönti előbb,

Boszorkákat Bohémiából
Pár tündért és varázsvetőt

Egy csillagot, mit leakasztott
Tapintnak széttárt ujjai
S egy lába hosszan nyújtva ki
Mértékre veri a cimbalmot.

A vak ringatja szép fiát
Borjával ünő ballaz át
S a törpe arca elborul most
Látva Arlekin trismégistost

742 VIGILIA



GUILLAUME APOLLINAIRE:

KöTÉLTÁNCOSOK

Kertek mentén a síkon át
Templomtalan falukon át
Zártkapus szürke csárdák mellett
A légtornászok tovamennek

Elől gyereksereg halad
Hátul pár ábrándos alak
Sóhajtanak mind a gyümölcsfák
Ha messziröl jelük mutatják

Batyujuk szögletes kerek
Trombiták arany kerekek
Bölcs vadak a majom a medve
Krajcárokat koldulnak egyre

JULES SUPERVIELLE:

A TITKOS TENGER

Ha senki se nézi,
nem tenger már a tenger,
egy veled és velem,
mikor senki se lát.
Mások a halai
s a hullám a vizén is:
tenger a tengerért
s azokért, akik róla
álmodnak, mint itt én is.

JULES SUPERVIELLE:

A TüKöR

Egy tükröt adjatok neki útja felén,
s benn létét látja majd elfolyni a kezén,
s lát egy csillagot úgy ragyogni, mint a rossz
szív, amely hol nagyon siet, hol akadoz.
Kedves madarai ha közelítenek,
bámulni fogja majd őket s nem érti meg,
szeretné látni már önnön arcát riadtan.
S hallgat majd a tükör, csönddel, mely szakadatlan.
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JULES SUPERVIELLE:
IMÁDSÁG AZ ISMERETLENHEZ

Im most rajtakapom magam, hogy hozzád intézem a sza-
vamat,

Istenem, kiről nem tudom még, hogy vagy-e
és suttogó templomaid zsongását nem is értem,
nézem az oltárokat, házad boltíveit,
mint aki egyszerűen csak annyit mond: "Ime fa, íme kő,

ím itt e román oszlopok, s annak a szentnek ott hiányzik
az orra,

és kívül és belül emberi nyomorúság."
Mise alatt fejem lehajtom, de letérdeini nem tudok,
mintha hagynám, hogy a vihar elzúgjon a fejem fölött,
és lehetetlen, hogy másra ne gondoljak.
Jaj így telt életem, hogy mindig másra gondoltam,
és e más, ez is én vagyok, igazi valóm talán ez.
Ide menekülök én és talán te is itt lakozol,
mindig csak e vonzó messzeségben éltem én,
a jelen ajándék és nem tudtam hasznát venni soha,
nem ismerem a nyitját, forgatom erre, arra, hiába:
nem tudtam bonyolult ütemén engedni: haladjon,
Istenem, nem hiszek benned és szeretnék mégis beszélni

hozzád,
mennyit beszéltem a csillagokhoz, pedig tudtam: nem élnek,
aleggyarlóbb állathoz is, pedig tudtam: nem fog felelni,
s a fákhoz, mik ha szél nem fuvall, oly némák mint a sír.
És beszéltem magamhoz is, pedig nem tudom: vagyok-e.
Nem tudom, hallod-e a mi emberi imánkat
s meghallani kívánod-e,
hogy van-e, mint nekünk, mindig éber szived
s füled figyelni különféle híreket.
Nem tudom, szeretsz-e letekinteni hozzánk,
mégis, szeretném emlékedbe idézni bolygónkat, a Földet,
virágait és szikláit és kertjeit és házait,
s a többit és magunkat is, akik tudjuk, hogy szenvedünk.
Hozzád fordulok mielőbb ez alázatos emberi szóval,
mert meg kell kisérelnünk ma a lehetetlent is akár,
még akkor is, ha nem vagy egyéb: fuvalom tízezer évvel

ezelőtt,

sodró kezdősebesség, tartós szomorúság,
mely máig forgatja ütemére a szférát.
Szeretném, én Uram, ki testetlen vagy és talán remény

telen,
és annyi égen át bolyongsz, figyelmedet az emberekre vonni,
kiknek nincs már nyugalmuk e planétán.
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Ó hallgass meg sürgősen, mert elvesztik a reményüket,
s az ifjakat a vének közt már nem ismerni meg maholnap.
Hajnali kérdésük: a vérengzés nem kezdődik-e meg,
mindenütt gyártják riasztó osztogatóit
a vérnek, a siralomnak, a könnynek,
s kérdik: a vetés nem rejt-e fegyvereket már?
Elmúlott az idő, mikor még törödtél az emberekkel,
más világok hívnak talán, mint tanácskozásra az orvost,
aki nem tudja, hova fusson előbb és közben betegei sorra

halnak? ...
Hallgass meg, én csak egy vagyok az emberek közül,
testünkben jajgat a lélek, nem akar elszakadni tőlünk

valami bombarobbanásban,
kedves örömünk ő nekünk, titkos hízelkedésünk.
Hagyj lélekzenünk még kicsit, új mérgek sejtelmei nélkül,
hadd nézzük gyermekünket úgy, hogy ne gondoljunk min-

dig a halálra,
szívünk nem háborúra ver s nem generálisoknak.
Hadd járjunk, keljünk, mint a nyáj szelíd kolompszavával,
melynek jó tejszagába ontja illatát a kövér fű.

Isten, ha vagy, tekints le ránk,
pihenj meg köztünk, a föld oly szép fáival,
folyókkal és tavakkal, oly szép, hogy talán
sajnálnád is kicsit.
Isten, ne légy könyörtelen, nyisd meg füled,
s ne haragudj rám, mert tiéd vagyunk mi és neked va-

gyunk,
és mert ily zaklatottan, őszintén beszélek,
inkább hinném a lehetetlent, mint egy rémítő, komor Istent,
inkább nyilatkoztat ki téged a fűszál, mint a villám,
inkább patakok tüköre és gyermekek szeme,
bár téged vall a tenger is és a hegységek orma is.
Nem haragudhatsz rám, amért kimondom amit gondolok,
s mert elmélkedem a magam módján az emberen és létén
a Föld s a forgó évszakok nyíltságával (s talán a te
nyíltságod ez, tiéd, kinek nem ismerem a tanúságod).
Nem vagyok hiba nélkül én, nézd el szegényes csínyeim,
annyi baj készül alattomban ellenünk,
bármit tettünk is: rettegtünk, hogy készületlenül találtatunk,
mint a barom, mely nem tudja, mi is történik körülötte,
a vágóhídra vezetik s nem tudja, hova bandukol,
s mielőtt homlokára sujt a halálos csapás,
éhségét bőgi egyre és legelne vígan,
de mit akarhatnak ma reggel, akik itt körötte nyüzsögnek
és kötényük csorog a vértől? . . .
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JEAN COCTEAU:

SIRVERSEK

Sapho sfrverse

Lásd ím itt hamuként Saphót,
Kinek kicsiny hibája volt:
A kagylókat, Vénusz, szerette,
Mik a parton nyílnak ki szerte.

Amely a tengerben kihunyt,
Tüze nem volt a gyertya lángja;
Mint virág pirul el a lányka,
Sapho mint a vas úgy pirult.

Ez a tűz, amely csak por immár,
Rég egy várost elpusztitott.
De legyünk őszinték: a villám
Oda más oldalról csapott.

Nem, szűzek, Sapho megtanít lám
Olvasni ön-regényiben.
És most aluszik és pihen
A Iírájának karjain már.

E dallamos szép test fölött
Pihen az istenek között
Sapho, az istennők leánya,
Mellette Cupido, Diána.

Socrates sírverse

Mellékesen, ami e hantot
Mástól megkülönbözteti:
Hogy erre nem jönnek galambok,
Csak néha két békés bari.

Ó vándornő, a bolondoknak
E bölcs áldozatra szived
Ne bántsa. Nemed bája volt csak,
Mit az ifjakban szeretett.

Narcissus sírverse

Magába fordult, ki e tóba'
Lakik itt, leálcázva már.
Mint kesztyűujjat fordította
Visszájára a víg halál.
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Egy folyó sírverse

Aglaé, Ophélia
Húga, nem tudva baját
S őrülten már, siet a
Tengerbe vetni magát.

Don Juan sírverse

Spanyolhonban útszegletekben
Díszül operapáholy áll.
Ki ez a bájos ismeretlen?
A halál. Don Juanra vár.

LOUIS LE CARDONNEL:

INVOKÁCIó

Ó nyugodt hajnalok magasztos és derűs

Szelleme, aki jösz, ha tűn a fátylas éjjel.
s a csillagok tüzét kíoltod enyhe, hűs

lehelleted szelével,

s mosolygva megjelensz előttem mennyei
párázatok redős, áttetsző köntösében:
bölcs és nyugodt erőd hatalmát ismeri

már szívem s érzi mélyen.

Jöttödre láthatár kitágul, madarak
ébrednek, lombon a lég friss fuvalma száll aI;
kegyesen látogasd ma is meg házamat,

ahol a Múzsa vár rád.

Űzd, égi Szellem, el homályos és ravasz
kisértő gondjait, igézze föl ragyogva
fáklyád világa húnyt szemét, s akard, hogy az

eleven fényt dalolja!

Csodálatos szülött, ki röpke perc alatt
nőttél, s hullámokon játszódva szöksz alá s fel,
amíg megjő a dél s mindent hatalmasabb

sugarai alá ver:

ihless dalokra, oly tisztákra, mint e lágy
halmok, .melyek alatt víg források kacagnak,
s közelből hallani mély s tompa moraját

a folyamáradatnak.
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Lángodtól csillagom, amely már-már nehéz
borúval elaludt, kigyullad ifjú fénnyel.
Akkor fölserkenek dalokkal telve és

határtalan reménnyel.

Csobognak bennem a ritmusok ezrei,
s lelkem, melyet erőd égi örömre kent fel,
engedi, hogy betöltsd, ó Reggel, mennyei

harmónikus tüzeddell

LOUIS LE OARDONNEL:

EPIGRAMMAK

L
Ki a szerelmet és dicsőséget akarnád,
mielőtt sorsod e zord tengerekre tér
veszéllyel játszva, vésd elmédbe jól a stancát:
egyformán keserű a mirtusz és babér.

II.
Legméltóbb vágyaim dédelgetője voltál.
Dalaimhoz illett a hangod bársonya.
Aztán egy nap vad és keserű szókat mondtál.
Ég veled, hűtlen, és ne térj vissza sohal

VALERY LARBAUD:

LA RUE SOUFFLOT

Rövid napunknak mihamar vége: utolsó éveink
úgy nyílnak elénk, mint ezek az utcák. A régi
kollégium ott áll híven, s ez a négyszögű tér is,
s az öreg templom, ahova láttuk belépni
a halott Verlainet. Valójában, - hiába mind
a tenger és sok bolyongásunk, - innen soha
nem szakadtunk el. És egész életünk mi más:
rövid utazás Párizsban, körben, ide s tova.
És azután is: itt maradunk, noha
láthatatlanul, elfelejtve, de halhatatlan
a gyermekkor s első szerelem városában,
tizenkét esztendőnk s a furcsa találkozás
ámulatával, mely mormolni késztet a forgatagban:
"Porque sabes que siempre te he querido ..."
s egy járókelő, ki meghall, megfordul utánam.
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NAURICE CHEVRIER:

NYAR

Halántékod körül, szép nyár, zümmögve bolydul
a tarka darazsak zengő csapata. Vágyva
és falánkul harapsz a mézizű szilvába,
melynek leve mohó ajkaidon lecsordul.

Kezed becézi dús és síma barna tested,
és könnyen fölnevetsz, hogy érzed: végre lángol,
hajadra rászitál az illatos virágpor,
súlyos hajadra, mit borág övez s gerezdek.

GILBERT NAUGE:

A TENGERPARTON

Olvastad könyvemet - szemközt zúgott a tenger,
mely búval telve, mit nem oldhat semmi sem fel,
ujjad közt csigahéj, - s én önmagam szavát
hallottam a fakó fövenyen, a te lágy
és mély hangodban egy oly különös varázsba .
Igy adtad napjaim vissza s kedvem s a drága
könnyeid ... Volt-e ily szép esténk valaha:
nekem, ki álmaid járom be éjszaka
s. neked, ki jajjaim visszhangjait zokogtad
e halvány tájakon, min árnyaink lobognak?

Rónay György fordításai.

VIGILIA 749



GÁLFFY LÁSZLÓ S.l. :

A GYERMEK MISZTÉRIUMÁBÓl

.Én és az Atya egy vagyunk.Ir

Egyedül az isteni Gyermek mondhatja el magáról,
hogy ő a tökéletes Gyermek. Egyedül a mennyei Atya ne
vezheti a szó teljes és végtelen értelmében gyermekének
Isten Fiát, mert ő hasonlíthatatlanul bensőbb, igazabb és
kimerítőbb értelemben gyermeke a mennyei Atyának,
mint mi, emberek fiai, szüleínk gyermekei vagyunk.
Ö egészen és kizárólagosan az Atya gyermeke, nemcsak
azáltal, hogy kizárólag csak az Atyából árad belé az isteni
élet, hanem mert az Atya egész élete tökéletesen bele
árad, az istenségnek egész teljessége van a Fiúban.

Egészen egyfölségű, egyenlő és egy Isten az Atyával.
Az egyetlen isteni életnek, ugyanegy isteni természetnek
tulajdonosa, és az Atyától csupán csak személy szerint
különbözik. Teremtetlen az Atya, teremtetlen a Fiú. Vég·
telen az Atya, végtelen a Fiú. Mindenható az Atya, min
denható a Fiú. örök az Atya, örök a Fiú. Amilyen az
Atya, tökéletesen olyan a Fiú. A Fiú az Atya igéje, amely
ben az Atya önmagát teljesen kimondja és a Fiú az Atyá
nak tökéletes dicsőítése, végtelenül dicsőítő Éneke. Ha
nem volna bene az Atya istenségének teljessége, nem is
lehetne tökéletes dicsőítése az Atyának. Amilyen az Atya,
olyan a Fiú. "Aki engem lát, - mondja Isten Fia, - az
látja az Atyát, én és az Atya egy vagyunk." Egyedül csak
Isten Fia mondhatja: "minden, ami az Atyámé, az enyém."
(Jn. 16, 15.) Az Atya egész élete, egész istensége a Fiúé.

A tökéletes gyermekségnek halvány képe.
Ennek a végtelenül tökéletes gyermekségnek és atya

ságnak csak nagyon halvány képe és gyönge visszfénye
az emberek gyermeksége. Az emberek szülöi is adnak
valamit életükből gyermeküknek. De nem egész életüket,
nem egész emberségüket, nem egész emberi természetü
ket árasztják gyermekükbe. Lelküket sem lehelhetik gyer
mekükbe. Csupán a testi életet adják, azt sem egészen,
annak is csak a csiráját közvetítik a Teremtő megszabta
korlátok és törvények szerint. Lényüknek, életüknek csak
elenyésző csekély részét adhatják gyermeküknek. Tehát
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mily végtelen csekély mértékben gyermekük az ő gyer
mekük a mennyei Atya Fiához képest!

És még ez a csekély életcsira sem egynek az ado
mánya. Az atya és az anya külön-külön nem elél! a ter
mészet rendjében, hogy életet adjon gyermeknek. Mily
végtelen távol áll az emberek gyermeke Isten Gyermeké
től, aki egészen egy az Atyával! Az emberek is elmond
ják egyik vagy másik gyermekről: egészen az atyja, egé
szen az anyja! De mily sok hiányzik ebből az "egészből"!

A legnagyobb külső hasonlóság mellett is, a szülők életén
kívül, mily mérhetetlen sok más forrásból kell meríteníök
életüket az emberek fiainak! Testi-lelki életük számtalan
más forrásból táplálkozik, még ha a formát és jelleget a
szülök életéből merítik is. A lelkük meg semmiképen sincs
a szülöktöl, hanem Isten teremti bele mindegyiket a testi
élet csirájába.

És az a testi élet kis szikrája, csirája, mily sok ápo
lásra, eszközre, segítségre szorul, hogy élhessenl A leg
jobb szülő, legszeretőbb atya. és anya sem képesek gyer
mekük életét mindenkorra biztositani, fönntartani. A szü
lőkön kívül is, a szülőktől független életforrásokra szo
rul az emberek fia. Nemcsak táplálékra. hanem leve
gőre, vízre, napsugárra, amelyekből az emberpalánta
erőt, gyarapodást merít, fejlődik és növekszik. És ha ki
fejlődött, mennyit mondhat a gyermekből magáénak a
szülő, az atya és anya? Hány csepp az övé testéből és
véréből?

Az élettel együtt a halál csiráját is ...

És még az a testi élet esirája is, amelyet a szülők

közvetítenek gyermekeiknek, bárha igazán és egészen
csak az élet esirája lenne és ne hordozná magában a
romlás, a halál csiráját isl Nemcsak azáltal, hogy az em
beri testnek a természet rendje szerint meg kell halnia,
Hanem a szülök gyermekeiknek az élettel együtt a saját
és elődeik életének gyöngéit, betegségeit, testi-lelki
'bajait is közvetítik. Bár csak a test életét merítik a gyer
mekek szüleikből, mégis a testi élet esirája az ősök lelki
életének, erényeiknek, gyöngeségeinek és bűneinek nyo
mait is magával hozza. A test a lélek eszköze. A lélek
nek jó vagy rossz törekvése, hajlandósága és szokása
bevésődik a test életébe. És bár a lélek nem a szülőktől

ered, hanem egyenesen Isten teremti, mégis közvetve
a test által a lélek hajlamait is örökölhetjük több-keve
sebb mértékben.
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A gyermek életében, vérében, az ősök életének ál
dása vagy átka is kering. Az eredeti bűn megbontotta a
test és a lélek Istenadta rendjét és összhangját, föllází
totta a test hajlamait a lélek ellen és az istenfiúi élet
kegyelmének elvesztése folytán, a test rendetlen vágyai
fölülkerekedtek és a lélek fölötti uralmat szeretnék bito
rolni. Bármily kicsinyre zsugorodik is össze az igazság
fényében az emberek szüleinek életet közvetítő szerepe,
még így is mennyi gyöngeséggel van az a kis életcsira
megterhelvel Csak a végtelen isteni hatalomnak közbe
lépése akadályozta meg az emberek gyermekei kőzűl

egyetlen egynek a fogantatásánál, hogy ez a kis élet
csira a legparányibb szeplővel se legyen szennyezve.
Mert szeplőtelen tiszta Szűz méhéből akarta meríteni azt
az emberi életet, amelyet a Szentlélek ereje formált Szűz

Máriában az Isten Fia számára, hogy megváltó művéhez

eszközül használja.

Az atyaság és a gyermek lelke.

Ha már a testi élet közvetítésében oly kicsiny az em
berek atyasága és anyasága, mennyivel kisebb az a lelki
életre nézve, hiszen a lelket maga Isten teremti I A lélek
élete, az értelem, akarat és érzelemvilág fejlődése, a lé
lekművelés, a vallásos élet elsősorban a szülők segítsé
gére utalja a gyermeket. De hány szülő mondhatja magát
gyermeke szellemi élete atyjának és anyjának'? Hány
szülő táplálja, formálja gyermekének lelki, vallásos éle
tét? Sokszor talán egy idegen mester, tanító, nevelő in
kább atyja a gyermek szellemi életének, mint szülei.
Mennyi mindenkivel kell még abban a csekélyke kis
szellemi, lelki atyaságban is osztozni a szülőknek, ha
gyermekük lelki életének forrásait tekintjük!

Mily mérhetetlen messzire vannak az emberek fiai
Isten Fiának végtelenül tökéletes gyermekségétől, aki az
egyetlen atyai forrásból meríti isteni életének teljessé
gétI A gyarló és korlátolt emberi hasonlatok mind vég
telen távol vannak ettől a tökéletes atyaságtól. Talán a
szellemi szülemények azok, amelyek némiképen megfog
hatóvá teszik ezt a fölséges titkot, mert a legteljesebben
szelleme szülöttjébe áraszthatja bele egy lélek önmagát.
A gondolkozó értelem, a látó lélek vajúdik, hogy egész
lelkét, értelmét, egész művészi vízióját kifejezze, ki
mondja, létrehozza. De csak a mennyei Atya árasztja
egész valóját egyetlen egyszülött Fiába. Csak az Isten
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Fia meríti egyetlen tökéletes forrásból egész fölséges
istenfiúi életét.

Az emberek fiainak ezernyi dirib-darab anyagból,
számtalan sokféle forrásból kell testi-lelki életüket föl
építeni és kifejleszteni. Mily végtelen különbség az isteni
tökéletes egység és az esetleges, múlandó sokféleségből

összenőtt emberi élet közöttI A teljesség élete és a sem
miségből kiemelkedő porszem élete között!

De ezekben a por és hamu-emberfiakban is Isten
szeretetének sugara ragyog. Rájuk sugárzott végtelen sze
retete, rátekintett szolgáinak alacsonyságára és magához
kívánta emelni őket. Elküldötte Fiát, akiben az istenség
nek egész teljessége lakozik, hogy magára öltse a por és
hamu-emberfiak természetét, hogy maga a fölséges Isten
is ember fia legyen és ezáltal minket Isten fiaivá tegyen.

Isteni gyermekségünk és emberi gyermekségünk.

Az istenfiúság kegyelmével új életre születünk, mely
nem szűntetí ugyan meg emberi életünket és természe
tünket a maga korlátoltságaival, de új, isteni életcsirát
ültet belénk, amely hivatva van egész emberi életünket
megnemesíteni, istenivé tenni. Ez az istenfiúi életcsira
mérhetetlenül fölülmúlja emberi természetünket és ha
sonlóvá tesz minket Isten Fiához, az ő fiúságához. A mi
istenfiúságunk ugyan teremtett kegyelem és az övé maga
a teremtetlen isteni élet, istenség, mégis ez a teremtett
kegyelem is csodálatosan tükrözi Isten Fiának vonásait,
hasonlóságát.

Ebben az Atyától kapott istenfiúi életben, úijászüle
tésünkben mérhetetlenül fölülmúljuk emberi gyermeksé
günk tökéletlen korlátolt voltát. Mi csak fogadott fiai le
hetünk Istennek, akinek, természete szerint, csak egy
isteni Fia lehet, de a mi fogadott fiúságunk kimondhatat
lanul többet jelent minden emberi fogadott fiúságnál és
minden emberi fiúságnál, mert kimondhatatlanul bensőbb

viszonyt létesit köztünk és az Atya közt, mint van az em·
berek fiai és szülői között.

Isten fogadott fiai Isten Fiához hasonlóan nem ezer
nyi sok forrásból szövik össze istenfiúi életüket, mint
emberi életüket, hanem egyetlen forrásból merítenek:
Istenből, az Atyából a Fiú által, akinek fiúságában része
sedünk, aki tehát a mi életünk. A Fiú élete pedig azonos
az Atya életével. A Fiú azt mondja: "Minden, ami az
Atyámé, enyém." Ezt csak a Fiú mondhatja. De mi va
lami hasonlót mondhatunk: "minden istenfiúi életem a
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mennyei Atyától van", nincs lelki életemnek egyetlen
szikrája sem, amely nem ebből a forrásból eredne. "Min
den adomány, minden élet az isteni világosság Atyjától
ered" (Jak. 1., 17.) a Fiú által. Melyik emberi szülőről

mondhatni ezt? Egyikről sem.

Minden életünk az Atyából ered.
Az Atya a Fiú által a mi istenfiúi életünk egyetlen

és kizárólagos forrása. Még azok az eszközök, - embe
rek,' Egyház, - amelyeket Isten fölhasznál, hogy nekünk
isteni életet közvetítsen, minden hatóerejüket az Atyából
merítik. Nélküle semmi élet sem lehet bennünk. Nem cso
dálatos felragyogása-e ez bennünk, Isten fogadott gyer
mekeiben, Isten Fia fölséges gyermekségének, amel)
csak az Atyából meríti életét? Nemcsak istenfiúi életünk
csiráját kapjuk mennyei Atyánktól, hanem az isteni élet
nek folytatását, fejlödését és teljességet is.

Mint Isten fiai, mi nem úgy vagyunk, mint az embe
rek fiai, akik közvetlenül csak az anyatejet kaphatják
szüleiktől, Azután közvetlenül már mit sem kaphatnak
szüleíktöl. Isten fiai újjászületésük után mindig teljesebb
mértékben az Atyából élnek, mindig nagyobb mártékben
részesednek az Atya életében, a Fiú által. Míglen o,lérke
zik az a pillanat, az istenfiúi élet növekedésének teljes
sége, midőn azt mondhatjuk: "élek én, de már nem én,
hanem Krisztus, Isten Fia, él énbennem", midőn betelje
sedik Isten Fia kívánsága, hogy "mindnyájan egyek le
gyünk őbenne, amint ő egy az Atyával". Ezt tökéletesen
csak az Atya házában, a mennyországban érjük el, de
vázlatosan és megközeIítően már evilági életünkben is.
Hiszen itt is egyek vagyunk Isten Fiával, és mint az ő

testének tagjai, belőle és általa az Atyából élünk. Mint
a szőlővessző a tökéből, úgy árad belénk az istenfiúi élet
a Fiúból és az Atyábók Es ez az istenfiúi élet emberi éle
tünknek, testi-lelki erőinknekminden tevékenységét maga
sabb egységbe összefoglalja és az isteni élet eszközévé teszi.

Ha mint teremtmények evilági életünkben az anyagi
lét sokféleségéhez vagyunk is kötve, mégis a legszerte
ágazóbb sokféleséget is csodás összhangba foglalja isten
fiúi öntudatunk, hogy mindent Atyánk kezéből fogadunk,
hiszen minden az ő jóságának adománya és mindent isten
fiúi életünk tökéletesítésének eszközéül használunk. Igy
ezzel a magasabb, összhangosabb és egységesebb élettel
ismét hasonlóbbak vagyunk Isten Fia gyermekségéhez.

Gálffy László S. J.
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JULES SUPERVlELLE : MENEKÜLÉS
EGYIPTOMBA

A gyermek felrezzent az elindulás pillanatában, mi-
kor a szamáron ülő Mária átvette József karjaiból.

- Alszik? - kérdezte kis idő múlva az ács.
- Hogyne aludnék.
- Szegény kicsike, igazán nem tehet okosabbat.
Haladtak, az első negyedében lévő holdnak sem túl

erős, sem túlhalvány világa mellett. A csillagok látták
őket, de meg sem moccantak s még a csillagász műszerei

sem fedeztek volna föl semmi különöset az égboltozaton.
József attól tartott, hogy az utazás alatt is glória

övezi majd a Gyermek fejét, mint előbb, mikor a jászol
ban feküdt. De a Gyermek feje körül most semmi sem
csillogott. Isten homállyal védte a menekülőket. Az an
gyalok is tartózkodóan viselkedtek. Nem kísérték a Szent
Családot s ha néha angyalforma felleg rajzolódott ki az
égen, annak körvonalai is oly halványak voltak, hogy
emiatt senki józan ember nem vádolhatta volna az an
gyalokat.

A látóhatáron pirkadni kezdett. Az úton nem volt
semmi más, csupán egy szegény, kiaszott pálmafa.

"Annál jobb, - mondta magában József, -félek a
fecsegőktől, mégha jóakaratúak is".

Amint elhaladtak előtte, a fa egyszerre meghajtja
egyetlen térdét és leborul a porba.

A Gyermek, akit akkor ébresztett épp föl az első nap
sugár, csak kacagott ezen. A Szűznek is tetszett a bájos
jelenet.

- De hiszen ez fölötte veszélyes! - szólt aggodal
masan József, ki hiába próbálta titkolni mély fölindulá
sát, Ha a fák köszönni kezdenek, két óra sem kell s
Heródes ránk talál.

- Minket Isten oltalmaz, - felelt.a Szűz. - A glória
eltűnése is ezt bizonyítja.

- Természetes, hogy így van, - mondta JÓzsef.
Csak ezek az esztelen fák ne uszítsák ránk az embereket.

Liget szürkéllett a szemhatáron, valami nagy mező

város szélén. József erősen nyugtalankodott. Vajjon he
lyükön maradnak-e a fák, vagy egyszerre ott is megmoz
dulnak hódolni előttük s halált hozni árva fejükre?
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Amikor a ligethez értek, a Gyermek kicsit bosszúsan
nézett a fákra, mintha ösztönözné őket előbbi ájtatos tár
suk követésére.

- Rejtsd a Gyermeket köpenyedbe, - dörmögte
József.

Mária meg se mozdult, mert bízott. S valóban, egyet
len fa se moccant. Csak három galamb, melyet épp tolla
zatának túlságos fehérsége tett gyanússá, alkotott parányi
kíséretet a Szent Család fölött.

"Az ember sohasem lehet nyugodt", - gondolta Jó
zsef. - "Ha csak egyetlen rossz nyelvakadna a közelben,
vége lenne a Gyermeknek".

. . . S ezalatt halomra öldösték a kisdedeket s azt re
mélték, hogy sorsát a kis Jézus sem kerülheti el.

Heródes küldöttei kettesével-hármasával járták a há
zakat. Kegyetlen gyerkőcök kísérték őket, kik segítettek
előkeríteni a velük egykorúakat. A látszólag ártatlan láto
gatás végén aztán a családban talált kisfiút egyszerre csak
leölték, oly gyalázatosan, mintha viperát taposnának el.
Azzal odébb álltak, szemükben fürkésző pillantással. Ta
lán valami rémes haláltól tartottak. Heródes egyik fia, ki
Betlehemben volt dajkaságban, szintén megöletett, hogy
annál több foganatja legyen atyja parancsának.

Mikor a hóhérokat fölismerték, újakat küldtek, kol
dusok vagy pásztorok, kereskedők vagy jótékony hölgyek
ruhájában.

A házakban pedig gondosan rejtegették mindazt, ami
ből gyermekre lehetett következtetni, a játékokat, a kis
ruhákat és a kis cipőket. Otthagyni a legapróbb tárgyat
is, ennyit jelentett: Tessék, öljétek meg a gyermekemet.
S a szomszédok jogosan mondták: "nem szégyenkeztek,
ti gyilkosok?", azoknak a szülőknek, kik ottfelejtették
az ajtóban a falovat vagy a kis trombitát. Megtévesztésül
az anyák gyakran férfiruhát adtak gyermekeikre. Tizen
hatéves suhancok szakállt ragasztottak s azok a lányok,
kiknek már gömbölyödött a melle, még jobban kitömték
ruhájukat, úgy, hogy senki sem gondolhatta őket gyer
mekeknek.

Éjjel-nappal tartott a mészárlás. Szánalmas volt látni
a kiontott fiatal vért s a szörnyű kegyetlenséget, mely eze
ken az elhagyott kis testeken nagyobb sebet ütött a kel
leténél.

A Szűz és József jól tudták mindezt, - hisz másról
sem volt szó Juda útjain, hol minden kiskorú gyermeket
úgy kerestek halálra, mint valami rablóvezért.
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S József Egyiptom felé igyekezett, távoli, rejtett ös
vényeken.

Az ökör lelke azonban, mikor teste már elhullt, ki
szállt az istálló kerek ablakán, gondosan elkerülvén azt
a nagy ajtót, melyen át a Szent Család eltávozott.

Odakünn így szólt magához: "Nincs se fejem, se lá
bam, most már csak a lelke vagyok annak az ökörnek,
ami voltam". Majd így elmélkedett: "Hasonlatos vagyok
az ég szellőjéhez. Se legelőre, se álomra nincs szükségem
többé". De tulajdonképen még nem igen tudott mit kez
deni ezzel a csodálatos könnyűséggel.

A lélek, melynek fogalma sincs a levegő ellenállásá
ról, sokkal gyorsabban mozog, mint a test. Az ökör lelke
is hamarosan fölfedezte az úton a Szűzet, Józsefet, a
Gyermeket és a szamarat, amint épp búslakodtak az is
tállóban maradt társukon.

"Csakhogy megvannak", - szólt vígan az ökör. 
"Ezek bizony ők s amint látom, nincs semmi bajuk. Mi
lyen szelíden mennek az úton, úgy, amint szoktak, min
den baj, minden háborítás nélkül. Micsoda öröm I Ezért
igazán nem sajnálom a fáradságot".

Egyiktől a másikhoz röppent, sorra vette és tegezte
őket, persze most már oly csöndesen, ahogy egy lélekhez
illik. De hiába nem akarunk föltűnni, mégis csak jő egy
pillanat, mikor szeretnők, ha tudomást vennének létezé
sünkről s arról is, hogy mindent látunk és hallunk.

Az ökör lelke a szamár körül lebegett s így fűzte

gondolatait: "Hajdan jó barátságban voltunk, most is meg
ismer bizonyosan". De a szamár észre sem vette. Akkor
az ökör oly könnyedén, mint legparányibb madárka, a
Kisded vállára telepedett. Légparány volt a könnyű lég
ben, mit nem köt semmi földi nyűg.

- Még egyre bánt, - szólalt meg a Szűz, - hogy
otthagytuk azt a szegény elgyöngült állatot az istállóban.
"No, most", - gondolja az ökör, - "talán rólam kerül
szó s utóvégre mégis csak rájönnek, hogy én is létezem".
De csalódott, mert Mária így folytatta: "Most már a sze
rencsétlen bizonyára halott. Ha csak nincs lelke ennek a
jó állatnak is".

- Ne mondj ostobaságot, te balgatag asszonyI
De máris elrestelte József, amit mondott, - a szen

teknél oly hamar jő a megbánás, - s rögtön így fűzte

tovább: "Bocsáss meg az ostobaságértl"
- S a balgaságért is. - tette hozzá a Szűz.

A kis Jézus néha hátrafordult, mintha keresné az
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akröt, bár annak lelke előttük lebegett. És szólt az ökör:
"Hát sohsem fogom megértetni velük, hogy itt vagyok?
De talán jó is ígyl Más a halott és más az élő. A halott
maradjon rendesen a helyén s ne próbáljon folyton ki
mozdulni onnan. Hát jó, felejtsenek el. A csöndes eltűnés

udvariasságra és finom lélekre vall. De mégis, milyen
nehéz egy léleknek egy helyben maradnia I Egy szélíu
vallat, egy mennydörgés, már messze földre sodorja s
mindez oly gyakori ebben a viharos országban. Annyi bi
zonyos, hogy nem lehet elpusztítani engem, de lám, az
utasok lélekzése is szüntelen mozgásban tart s amikor
előbb a szamár horkantott egyet, majdnem fölszippantott",
S az ökör, mely mindig a megfontoltság híve volt s mely
ben még maradt valami fajtája nehézkességéből, hogyne
nyugtalankodott volna emiatt az örökös ide-óda mozgás
miatt?

Azonban a Szűz, akit a Betlehemből való hirtelen tá
vozás egészen felizgatott, nem tudta úgy táplálni a Kis
dedet, ahogy szerette volna. Bár Jézus nem sírt, csak
titokban szopogatta hüvelykujját, mégis észrevették, hogy
tápláléka nem elegendő. Tejet kérni valamelyik tanyán a
legnagyobb veszéllyel járt volna, hiszen mindjárt gyerme
ket kereshet valaki a poggyász között.

Az ökör lelke úgy szálldogált egyikről a másikra,
mint a mesebeli légy a kocsi körül. Annyira fájt már neki
életében is, hogy semmit sem tehetett a Gyermekért s
most látta, hogy halála után mindez újra kezdődik.

Amint ott bolyongott a mezőn, félszemével mindig az
utasokon, meglátott egy tehénkét, mely különös ugrándo
zásával heltette föl a figyeimét. Feléje ment, remélve,
hátha egy fajtájabeli jobban megérti. Odasúgott hát az
Ismeretlennek: "Kedves kis tehén, nem segítenél, hogy
végre hajlékhoz jussak? Adj egy csöpp helyet a bőröd

alatt. Hidd el, nem lesz semmi bántódásod". Hogy elcso
dálkozott az ökör, mikor a tehén megszólalt:

- Ki vagy te tulajdonképen?
- Egy szegény ökör sínylődö lelke.
- S miért akarsz épp az én bőrömbe bújni, mikor

soha híredet sem hallottam. Tudd meg, ökör, itt már
nincs hely. Az én bőröm kizárólagosan személyes hasz
nálatomra szolgál s legjobb barátommal sem osztanám
meg.

- Észre sem veszed majd, hogy ott vagyok. S utó
végre neked is szükséged lehet valakire. Az ember néha
oly egyedül van a saját bőrében.
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- Ilyesmit csak sínylődö "lelkek fecsegnek. ökör,
eredj az útadra. Ha még egy bika lelke volnál, akkor leg
alább szép emlékeid lennének.

A tehén végül is engedni kezdett. Az ökör most az
orrlikak táján próbálkozott. Felhasználván azt a pillana
tot, mikor a tehén beszívta a levegőt, mínden nehézség
nélkül behatolt a kérődző állat fejébe.

- Ó, most már tudom, hogy bennem vagy - szólt
a tehén. - De flgyelmeztetlek, ha a legcsekélyebb mó
don is zavarsz, azonnal elűzlek.

"Nem fog az olyan- könnyen menni", gondolta az ökör
lelke, mintha "félre"-beszélne a színpadon (de lehetséges
volt-e még egyáltalában "félre"-beszélni?). Hiszen csak lé
lek vagyok egy hústömegben, mely nem az enyém. No,
majd meglátjuk I"

Az ökör azonnal hatni próbált ennek a bolondos te
hénnek a testére, szelidíteni igyekezett, hogy az állatot
mindnyájuk közös hasznára fordíthassa. Mivel egy percig
sem hagyta el négylábú szállásadónője szívét és agyát,
gyorsan rávette, hogy rohanjon át a mezőn s álljon az
ökör régi gazdáinak szelgálatára.

- Ne fordulj hátra, - szólt József a Szüzhöz. 
Valaki követ. Talán gonosz szándékú ember.

József mégis hátrafordult, puszta kötelességből. S
lám, ott állt a tehén, duzzadt tőgyeivel s fejét a Gyermek
felé fordította. _

- Fejd meg hát ezt a kis tehenet, - szólt Mária.
- De különös figyelmessége talán árulónk lehet.
- Tessék, itt a sajtár, - mondta mínden további fe-

lelet helyett a Szűz, - A kicsike éhezik.
József gyanakodva burkolózik köpenyébe s vége

hossza nincs a fejésnek, meg a kóstolgatásnak. Mintha
valami különös gyógyszerről lenne szó. Végül is a Szűz

kiveszi kezéből a sajtárt, nyel két kortyot a teiből, ki
jelenti, hogy igazán semmi ördögi sincs benne s nyugod
tan ad belőle a Gyermeknek, aki ivás közben nézeget is,
mintha jelezné, hogy neki csöppet sem sietős.

De József látható aggodalomrnal gondol amegivott
tejre.

- Neked minden természetes, - szólt bosszúsan.
Ha száz tehén tartaná a tőgyét, téged az se lepne meg.

- De nincs száz, csak ez az egyetlenegy.
- Na persze, számolni én is tudok. De mégis aggó-

dom, szabad-e elfogadni az állat szolgálatait, mégha jó
szándékból is erednek? Gondolj csak egy kicsit mind-
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azokra az állatokra, melyek hódoltak a Gyermek előtt.

Szép is lenne, ha a strucc, a zsiráf, az oroszlán s a többi
mind fölkerekednék s nyomon követne I Több se kellene
Heródes vérebeinek!

A Gyermek most különös rokonszenvvel tekintett a
tehénre.

- Ne nézz rá, - korholta József, mintha maga a
földreszállott sátán állna ott négy lábon, tehén képében.

- De szegény kis ártatlan, miért ne nézné? - el
lenkezett Mária.

S Jézus boldogan felkacagott, amikor látta, hogya te
hén egészen közel ment hozzá s engedte megfogni az or
rát, mint az ökör a jászolban. Az ő számára ökör vagy te
hén, teljesen egyre ment. Csodálatos összekeverés a gyer
meki észben, mely épp emiatt lát oly élesen.

- Majd egyszer, - mondta József megnyugodva,
- megmagyarázzuk neki, mekkora különbség választja el
az ökröt, mely valóságos vértanúhalált halt, ettől az állat
tól, mely bármily jószándékú is, mégsem igazi hős.

Közben Mária is becézgetni kezdte a tehénkét. Most
már az is hozzájuk tartozott. Bármennyire is dolgozott
benne az ökör lelke, mégis türelmetlenkedett még a fe
jés alatt. József felháborodott ezen a merészségen s el
rejtőzvén, nehogy valakinek rossz például szolgáljon, de
rekasan belerúgott a levegőbe, hogy így csillapítsa harag
ját. (Igy cselekszenek a szentek, ha bosszankodnak s még
sem akarnak bűnbe esni.)

S az ökör lelke így merengett: "Derék József, bezzeg
fájt volna neki, ha tudja, hogy én láttam, mikor a levegőbe

rúgott."
A szamár, bár sohasem szívelhette a teheneket - in

gerlékenyeknek, kötekedőknek találta őket s nem állhat
ta, ha a tőgyükkel büszkélkedtek - egészen meglepődött,

milyen jó békességben megfért új társával. Nem annyira
barátságról, mint inkább szükségszerű szomszédság révén
kifejlett bizalmasságról volt szó. Amióta a lélek elvált az
ökör porhüvelyétől, egyáltalában nem érezte szükségét
annak, hogy más állatokkal érintkezést tartson fenn. Olyan
volt, minha valaki elhatározta volna, hogy hátralevő nap
jait csöndes pipázásnak szenteli, elegendő örömet talál
ván az alig észrevehető füstkarikákban, melyek talán a
lélekből röppennek ki.

Az utazók haladtak, a Kisdednek semmi baja sem tör
tént. József is megszokta a tehénkét, már nem látott ben
ne semmiféle kegyes csodát s elismerte, hogy ez az állat
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sokkal több hasznot hajtott mindhármuknak, mint az ökör,
bár eszeágában sem volt kétségbevonni előbbi kisérőjük
nek ritka kiválóságait.

Az ökör pedig saját bőrében sem érezte magát soha
ilyen jól, mint most a tehénében : az a tudat, hogy végre
hasznossá tette magát, kigyógyította beteges szerénységé
ből is. Sőt azt gondolta, még többet is tehetett volna. Ahe
lyett, hogy meghalt szomorúságában ott a betlehemi istál
lóban, elmehetett volna Jeruzsálembe s ha szerencséje
van, Heródest reggeli sétáján felöklelhette volna, ami a
legnagyobb jótétemény lett volna a Szent Családnak s az
egész agyonsanyargatott Galileának. De most már igazán
nem lehetett megállapítani, mennyi volt az ökör eredeti
gondolata s mennyi származott nem tőle, hanem vele "egy
bőrben" kérődző társától.

A rómaiak azonban szerte az utakon erőszakkal el
szedték a marhákat s Józseftől is megkérdezték, honnan
a tehén. Nem akart hazudni, elpirult, s csak ennyit felelt:
"Hozzánk szegődött s szinte kínálta a tejét." Megfenyeget
ték, hogy börtönbe vetik, ha nem felel értelmesebben.
Szerencsére a Szűz, az ő angyalian ártatlan tekintetével
lefegyverezte a katonákat, kik körülvették a menekülőket.

- Együgyű emberek, - szólt csöndesen a római tiszt.
- Szedjük el tehenüket s engedjük útnak őket Isten
hírével.

A katonák ráveregettek hát az állatra s a nyakán
lógó kötőfék segítségével, meg néhány rúgással észak fe
lé terelték. Most már hiába próbált kiszabadulni az ökör
lelke, hogy tovább a Gyermekkel maradhasson. Egészen
összeforrt a tehén testével s érezte, hogy úgy beletapadt,
mint a mézbeesett légy. Csak annyit ért el, hogy a tehén
még néhányszor visszafordult s a Gyermekre bámult, mi
közben az ökör legjobb igyekezete szerint osztozni óhaj
tott szenvedő társa gyötrelmeiben.

. . . József és a Szűz pedig még egy-két napig nyug
talanul haladt, azután mindhármuk fejére visszaszállott a
glória. Ez mutatta, hogy már nincs mitől tartaniok. Sen
kisem beszélt körülöttük a kisdedek megöléséről s a szem
bejövők arcán mind világosabban ütköztek ki az egyip
tomi vonások.

Gáldi László fordítása

VIGILIA 761



SIK SÁNDOR~

A HÁROM CSÚCS

(Misurina, Dolomitok.)

Hármas tornyoddal, alpesormi Templom,
Úgy nézel el országnyi talpaid
Mohája közt bujkáló életünk
Féreg-sürögtén, lázas cirpelésén,
Mint egykor Isten elboronghatott
A megteremtett mllliárdnyi élet
Első mozdúltakor.

A fellegek fölött lakol.
Oltárodon gyúlad ki hajnalonta
A mindenség olajmécse, a nap.
Meghitt mosollyal nézed estelíg
Keríngní testvér homlokod kör1il,
S ha borzogatva rádborul az éj,
Az élő csillagokkal társalogsz,
Látod születní a lángos vihart,
S csendes magadban mormolón nevetsz,
Előre látod, hogy juházik el.
A dörrenő villámok ott fogannak
Szemed előtt, és ott lobbannak el,
S utánuk mélyebb .lesz a hallgatás.
Némabb az ormi csend.

A végtelent
Érzed magad körűl hullámzani.
A múlöság törékeny évei
Elmorzsolódnak térdeid körűl.

A mlndenségben állsz, időtlenül,

Elmélkedvén az örök dolgokon,
Mert gondolataidnak idegen
Ami nem örökkévaló.

Mégis, fogadd el fölkívánkozó
Alázatos imáját sóhajomnak.
Úgy tapogatózik fel hallgató
Falaidon, mint reszkető harangszó.
Fogadj el engem, rózsaszín fehérség,
Fogadjátok be és izzátok át
Tihozzátok esengő lelkemet
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Kemény és hűvös sugárzásotokkal, .
Beláthatatlan élő kupolák.
Az életösztön ostoroz felétek,
A lélek-lélegzés kiirthatatlan
Ember-igénye és az éber undor:
El innen, el, ez iszonyú lapályról,
Még mlelött végképpen ráborúl
Az öldöklő vizszin üvegharang,
Amely alól mlllió masinák
Szivattyúzzák el Isten levegőjét:

A Szellem márls egyre rltkulóbb,
Már mozdúlni is alighogy elég
Fáradt lehelletét.

Magasságbeli remeték,
Kőszáli szentek, hozzátok kiáltok,
Segítsetek! Ú jaj, nem is tudom,
Halljátok-é a fuldokló sikolyt,
Mellyel a lelkem szakad ki felétek?
Nem is tudom: teljuthat-é halandó
Emberentúll másvllágotokba?
Azt sem tudom, jaj, még azt sem tudom,
Kik vagytok, és mi lakik bennetek,
Ti hallgatag titánok!

És mégis, mégis szállani kivánok,
Fel, fel, közétek, fel, akárhogyan!
Egyet tudok, kltéphetetlenűl

Erös bizonnyal a lelkemben égőt:

Én is, én is onnan való vagyok.
Onnét jöttem és oda tartozom,
És meghalok, ha meghal a remény,
Hogy odaérek egykoron.

Ó Háromarcú Hegyorom,
Ha nincs lenyúini értem ölelő kar,
Ha nincs utat jelezni hangotok,
Szakadjon hát ki templom-melletekből

Testvértekért a hangtalan imádság,
Ahhoz, Ki nálatok is magasabb
És énnálam is mélyebb, és aki
Betölthetetlen vágyakat teremt
S nyugtalanokat magához ölet

Rátok a Mindenség figyel:
Három Hegycsúcs, imádkozzatok értUnk!
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SCHÜTZ ANTAL:

AZ EUCHARISZTIA.ALAPITÓ
KRISZTUSI TANUSÁG
GYÖKERE ÉS ERElE 1

Yégigval6 szeretet.

Mikép adhatja ez nekünk az ő testét eledelül? - kér
dezték Kafarnaumban a hitetlenkedő zsidók. Aki igazán
szeret, ezt nem kérdezi, hanem megteszi. Nem kérdezi az
anya, hanem amíg szíve alatt hordja gyermekét, betű szerint
testével és vérével táplálja; és amikor már a világra szülte,
még hosszú és jelentős hónapokon keresztül táplálja tulajdon
testének és vérének titokzatos kivonatával, a csodálatos anya
tejjel; és amelyik gyermek enélkül nő fel, késő vénségéig
konstitucióhiányokban, betegségi fogékonyságokban, sőt neve
lészavarokban sínyli meg, hogy nem testen és véren nőtt

gyermeksége.
Eleven test, meleg vér: ezzel a táplálékkal kezdődik

mindnyájunk léte, és ősidők óta él a népekben az a meg
győződés, hogy minél odaadóbb és huzamosabb volt az a táp
lálkozás, annál több erőt, egészséget, sokszor csodával határos
ellenállást és hősiséget szívtak az anyai emlőkön a Szigfri
dek. S a modern biológia és higiénika nem meri megmoso
lyogni ezt az ősi hiedelmet, hanem a statisztikáknak száraz,
de annál beszédesebb nyelvén mondja el, hogya ki nem
hordott gyermeknek mennyire lecsökkentek az életlehetőségei,

és a nem anyja-tején nőtt gyermek mennyire védtelenül ki
van szolgáltatva az életölő támadásoknak. S talán ennek a
nagy valóságnak fonákja, - hisz annyiszor fonákba, sőt em
bertelenségbe, sőt bűnbe torzulnak a legmélyebb emberi meg
élések és sejtelmek, - hogy primitív korok és népek azt
hitték, hogy ha ellenségüknek, kivált vitéz ellenségüknek
húsát-szívét megeszik, vele megeszik vitézséget is, ha az ide
gennek, messzirőlvalónak s így szerintük kiválóbbnak meg
eszik testét, megeszik és magukévá teszik kiválóságát is.

Ezek elfajulások; irtózattal fordul el tőlük az embersé
gesebb érzék. De bizonyos, hogy csírában nem idegenek a
leggyöngédebb és legodaadóbbszeretet-vonatkozástól, a hit-

1 Szemelvény a szerzőnek: "Eucharisztia, az Oltáriszentség, a
hit és ész világánál" c. könyvéből, mely a Szent István Társulat
kiadásában most hagyta el a sajtót.
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vesi ezeretet vonatkozásától. amint ezt kifejezések és fordula
tok majdnem minden nyelv kincsében félreérthetetlenül ta
nusítják. Ezek a fordulatok természetesen átvitt értelemben
vannak mondva. De valamilyen útmutatók abba a világba,
ahol az élet titkai fakadnak, azokba a mélységekbe, ahol a
teremtő, alkotó, éltető szeretet uralkodik a maga sajátos tör
vényeivel és dinamikájával. Ennek a világnak legszebb és
legszentebb virága az Eucharisztia.

A szeretet együttességet kíván, állandó, megszakítás nél
küli együttességet : para siempre!

A szeretet nem ismer távolságokat; még Hérák és Lean
derek is diadalmas leleményességgel mindig legyőzik az el
választó távolságokat. Főként nem ismer távolságokat a fele
lős, gondoskodó szeretet. Tudja ezt a néplélek és beleálmodja
meséibe: Forgasd meg ezt a gyűrűt, fújd meg a sípot, lobog
tas d meg ezt a kendőt, és én a világ másik végéről is mel
letted termek. Ez a szeretet tud nemcsak szárnyakat ölteni,
hanem tudja megsokszorosítani önmagát; mindenütt ott tud
lenni, ahol szükség van rá.

Ez a szeretet nem ismer idtJt. Kalazanci Szent József és
annyi más szent és a mi Prohászkánk, hogyan meg tudták
sokszorozni idejüket, hogyan ráértek, mikor arról volt szó,
hogy mindenkinek mindene legyenek! Ennek a szeretetnek
a halál nem vet gátat. Aki gyermekét szerette, gondját sír
el nem temette.

Ez a szeretet tud és szeret rejtőzni. Szinte megdöbben
tően finom tapintattal tud számolni a gyámoltalanság zavará
val, szemérmességével, félénkségével, és tud nesztelenül járni,
álruhában közeledni, fátyolozottan közel lenni.

S ez a szeretet tud áldozattá válni. Tudja vonakodás nél
kül odaadni önmagát, lelkét, életét, vérét. Tudja önmagát
maradék nélkül felemészteni a hűség és szolgálat lángjaiban,
tud lenni anya, hitves, vértanu, hős.

Ezek azok a gyökérszálak az Isten teremtette emberi lé
lekben, melyekből kinőtt a szeretet legszebb szimboluma, a
"jámbor" pelikán alakja: a jégbe fagyott világban nincs éle
lelem fiai számára. Mérhetetlen irgalommal rámered anyai
tekintete az éhezőkre, majd a meddővé fagyott táj ra, és az
után egy mondhatatlan mozdulattal csőre felhasít ja mellét
és a kibuggyanó piros meleg vér ismét életretáplálja a der
medőket.Szimbolumnak szánta ezt a sejtő emberi szeretet,
valósággá tette a mindenható isteni szeretet... Pie pelicane,
Jesu Domine!

Mindenható szeretet.

A szeretet adni akarja magát; adni egészen, állandóan,
mindigre, teljes egymásbaválásra. Akarja ezt azokon a fáj
dalmakon keresztül is, az áldozatnak, a tűzpróbában való ér
leléseknek azon az útján is, amely elválaszthatatlan az ön-
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zetlen, igazán segíteni és boldogítani kész szeretettöl, amióta
a bűn és halál árnyéka rávetődik a szerétetnek verőfényes

rét'jeire is.
Pedig minél mélyebb a szeretet, mínél szenvedeImeseb

ben akarja magát adni és minél igazabban átéli a felelőssé

geit, annál kínosabban szenvedi korlátozottságát és főként

alapvető tehetetlenségét. Akarja adni önmagát és csakhamar
rá kell ébrednie, hogy ugyan mit jelent ő a másiknak? Mi
lyen .jogcíme van arra, hogy ő másba váljon, és a másik
őbelé váljon ? És ha ez az aggodalom hallgatna is - a kezdő

fokon, ha a szenvedelmes bírás stádiumában csakugyan rit
kán vet gáncsot a szeretet lendületének. előbb-utóbb elkerül
hetetlenül kopogtat minden merőben emberi szeretet tragí
kuma: akik még úgy szeretik is egymást, nem tudnak egy
másnak igazán és egészen élettartalma lenni és menthetet
lenül jönnek akiábrándulások, megcsömörlések, melyeknek
holtvizein átsegíthet a hűség, de fönnállásukat meg nem
szüntetheti; és jön az első fakadások hervadásá, a hétköznapi
ság, a Hochzeit után a Tiefzeit.

Igazán szeretni és a szeretetben igazán boldogítani csak
Isten tud; minden más szerétet csak annyiban, amennyi
benne ennek az isteni szerétetnek sugara vagy angyala, szál
láskészítője vagy kísérője.

Csak Isten vállalkozhatik arra, hogy feljes és kizárólagos
élettartalom akarjon lenni. Csak ő merheti teljes joggal kö
vetelni, hogy aki szeret, csak őt szeresse, hogy "szíve csak
ővele van tele", még pedig épen azért, mert Isten; mivel
minden eszme és eszmény, minden élet és érték foglalata és
személyes bensősége, azért ki tudja elégíteni és egyedül ki
tudja elégíteni a legátfogóbb és a legigényesebb szeretetet is.

Csak Isten tud teljesen eleget tenni a ezeretet formai
követelményének: értem itt azt a teljes egymásbaválást, együ
véolvadást, melynek igénye ott van minden mély szerétet
ben: "én őbennük és ők énbennem", mondia az űdvözítő

(Jn 12, 12). Teremtmény teremtménnyel szemben akarva
nemakarva is, a végén mindig fönntartással él; és kénytelen
vele, mert a Iönntartásnélkülí, végső és végleges odaadásban
elvesztené önmagát. És ha a nagy szerétet paroxizmusában
ezt az önáldozatot nem sajnálná is, szeretetének ezzel a gyö
kérbe égő lángjában ellobbanna végleg a szeretet: megszűn

nék őmaga, és már nem volna aki szereme. Helyes és mély
meglátás a költő meglátása:

Kann auch ein Mensch des andern
ganz wie er möchte, sein?
In langer Nacht bedacht ich 's mir,
und musste sagen: neinl

Isten ezt a kínos paradoxont föl tudja oldani, és csak ő
tudja. Ö ott van minden teremtett léleknek, az emberi lélek
nek is, legmélyebbgyökerén, és ezért míndegyikünkhöz köze-
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lebb van, mint sajátmagunk. Mi beléje tudunk válni és ő mí
belénk, anélkül, hogy ő megszűnnék Isten lenni és mi meg
szűnnénk teremtmény maradni, jóllehet Isten tudja a teremt
mény szeretőképességét úgy megnöveini (a kegyelem által),
hogy fölér magának a magábanvaló örök Szeretetnek közvet
len átöleléséig.

Minden szeretet törvénye és igénye a szeretök egyesü
Iése, és ennek elkerülhetetlen útja a ha8onlóvá~válá8: amí
citia pares aut invenit aut facit, a barátság hasonlókat vagy
talál vagy csinál. Mennyi szeretet szenved hajótörést, hogy
az emberi szeretet legvéresebb erőfeszítése sem tudja meg
szüntetni a másik félnek ontologiai és pszichologiai elégte
lenségét sem: a legtöbbször nem tudja a másikat arra a nagy
korúságra és nagyvonalúságra emelni, mely a szeretetet azzá
tudná tenni, ami lényege: kölcsönösség vonatkozásává.

Végül csak Isten mozdithatatlansága, az Ozeás-féle "Va
gyok és nem változom" tudja biztosítani a szeretetnek leg~

mélyebben gyökerezett s legritkábban teljesülő igényét: az
állandóságot. A szerétet napja nem akar ismerni alkonyt, sőt

nehezen tűri már a felhősödést is.
Pedig a felhők, sőt viharok elkerülhetetlenek ebben a

"holdalatti" világban, amint a régiek kozmologiája elgon
dolta. Különös sorsa az embernek, hogy a tiszta szeretetre
csak akkor nyílik meg, mikor a bűn örvényeiben megútálja
a merő teremtmény-szeretetet, és megismerte minden vesze
delmét és átélte minden csömörét. Különös törvénye ennek
a szeretetnek, hogy legmélyebb lelke, értem hűségét, hűtlen

ségek kohójában ízzik tisztává és acélossá, hogy bensősége,

puhasága - nem puhultságot értek - csak várásban. lemon
dásban, nélkülözésben érik meg. Van Tennyson-nak egy kis
költeménye, amiről itt szó van, ami minden mélyebb müvé
szetnek ősi témája a görög szobrok néma panaszától kezdve
Sigrid Undset titáni dramatizálásáig.

Elmondja, hogy miközben az érő kalászok közt mentek
a feleségével a temetőbe, valamin összezördültek. De ott, kis
gyermekük sírjánál megint kibékültek és annál bensősége

sebben szerétték egymást:

And blessings on the falling out
That all the more endears

When wa faU out with thoss we love
And kiss again with tears I

Aldott az az összezördülés, mely csak annál bensősége

sebbé teszi a szeretetet. Ha azokkal hasonlottunk meg, kiket
szerétünk és könnyek közt ismét megöleljük őket.

Amikor arról van szó, hogy a teremtmény, az ember el
jegyezze magát! Istennek tisztult, teljes, végleges szeretetben,
akkor természetesen nem Isten az, akinek szenvedések, köny
nyek, megbocsátások, lemondások iskolájában kell a szeretet
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teljességére érni, hanem az ember. De épen mert a másik
fél itt az az ember, akinek számára a szeretet útja sóhajok
hídja, sántítana az Isten és ember szeretetközössége, ha Isten
valamikép a megélés közvetlenségével, úgyszólván a tulajdon
vérén és bőrén nem ismerné az emberi szeretetnek ezt a
sorát, - ha nem járta volna a kálváriát, ha nem volna olyan
főpapunk, akí szánakozni tud erőtlenségünkön, hisz minden
ben meg volt kísértve hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt

(Heb 7, 7).
De mi következik ebből a mi témánk számára?
A szeretet eszménye és eszmény-igénye ott ég az ember

lelkében. Megvalósításához azonban őtőle magától nem futja.
A szeretet-eszmény megvalósításához nem kevesebb szüksé
ges, mint a lét eszményének megvalósításához. Igazán, telje
sen, tisztán és véglegesen szeretni, ehhez kell teremtő és
szentelő erő, sőt kell megváltó erő, mely gyökeresen kiemeli
az embert a merő teremtményszerétet tragikus bonyodalmai
ból és örvényeiből, azáltal, hogy az embert megszabadítja
önmagától, a maga tisztulatlan vágyódásaitól, szenvedelmes
féktelenségeitől, érzéki földhözragadtságától. Ehhez Isten kell,
és pedig az az Isten, aki lett mint egy közülünk. aki meg
tudta hozni a szeretet legnagyobb áldozatát: tudott, miként
kicsinyben Szent Pál, anathema, kivert lélek lenni a testvé
rekért (Rom 9, 3).

Igy döbben elénk a kinyilatkoztatás Istene, aki szeretet
ből teremtett, és ezt a teremtett világot úgy szerette, hogy
egyszülött' Fiát adta érette, és a Fiú úgy szerette az embere
ket, hogy önmagát adta érette, vére hullásáig és - az Eucha
risztía adásáig. Közelebbről szemügyre kell vennünk a szent
szeretetnek azt az életfáját, melynek legjava gyümölcse az
Eucharisztia. '

Immánuel.

A népek Isten-keresésén és nemesebb létért vitt küzdel
mein végigvonul a vágy: elidegeníthetetlenül bírni az Isten
séget, még pedig érzékelhető közelben, hogy ez a közelség
biztosítéka legyen az ő segíteni kész kegyelmének. Ez már
az Ú. n. természetnépek fetísizmusának alapgondolata.
Egyiptomiaknál, babiloniaknál és a klasszikus népeknél ál
landó meggyőződés, hogy a főisfenség jelen van a nemzetí
szentélyben; a germánok szent ligetekben, tölgyek susogásá
ban hallgatták Wotan szavát. Altalános régi hit, hogy ki
válóbb szobrában ott van maga az istenség (palladium).

Sőt az egyetemes Immánuel-gondolatnak konkrét kifeje
zésében kíváló szerep jut az eledel és áldozat mozzanatainak;
a vallásokon végigvonul s kivált a parszizmusban és brahma
nizmusban jut élénk kífejezésre az a hit, hogy az áldozatban
és áldozat által az áldozók közé leereszkedik az istenség.
Minden fejlettebb vallás ismert isteni eledelt (szóma, nektár),
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melynek élvezete az istenség életében részesít. A kínai a
sen evése által a Tao-val hasonul.

Az ószövetségben Jahvé elrejti orcáját az ember elől.

mégis megjelen az égő, de el nem égő csipkebokorban, ott
van a vezető tűzoszlopban, a szentek-szentjében a kerubokon
ülő felhőben. A nagy természetfölötti föladatok megoldására
hivatott zsidó nép békéjének, erejének, lelkesedésének forrá
sává lett az a tudat, hogy nincs nemzet, melyhez oly közel
volnának iseteni, mint köztük jár az egy Isten. (Deut 4, 7;
Lev 26, 1-13.)

S a kereszténységtől távol a maguk útját járó mélyebb
lelkekben ma is olthatatlanul ég az Immánuel vágya. Mikor
Trine, az amerikai panteista misztikus összhangban akar élni
a végtelennel, mikor Eucken hódító hadjáratot hirdet az új
szellemi élettartalomért, mikor a modern művészeti érzés
szimbolizmusba merül, mikor hatalmas nemzetek a vérnek
vagy hatalomnak valami új mítosza után futnak. mind félig
öntudatlanul tapogatódzva, de mégis keresi az új Istent. ki
nem láthatatlan, nem álom; ki trónját nem rakja föllegekre,
hanem sátrát a mienkhez rakja és szemmel néz az embe
rekre". (Oláh Gábor: Az élet lobogója alatt, 1908).

Látnivaló, hogy az Immánuel alapgondolata magának a
vallásnak veleje: lehető közeledés Istenhez hitben, vágyban,
reményben, tettben. életben. Ennek forrása az ember szellemi
természetében fakad; értelmében, mely teljes igazságot, aka
ratában, mely fogyhatatlan jót és tetterőt áhít. Ami pedig az
Immánuel-eszmét különösen jellemzi, t. i. Isten érzékelhető
jelenléte, ez a vonás érzéki természetünkben gyökerez. Ez
a két forrás ki nem apad', s míg lesz ember, mindig föl-föl
hangzik a zsidók kiáltása: "Csinálj nekünk istent. ki előttünk
járjon!" (Ex 32, 1).

De nem kell-e ezután azt gondolnunk, hogy az Immánuel
valósulásának módjai, melyeket a vallások története elénk
ad, csak ennek az elemi erővel buzgó vágynak képzelődés

alkotta vetületei? s az Oltáriszentség is csak egy közülük,
mindenesetre a legfölségesebb, telve mélységgel, bensőség

gel, költészettel, de mégis csak álom? A mai embernek pedig
igazság kell mindenek fölött! Bálványok alkonyában élünk;
be kell zárulnia minden templomnak, melybe csak fölcsigá
zott vágy varázsolt istenséget!

Legyen világosság - helyes! Minket csakugyan nem elé
gíf ki Voltaire-nek okoskodása: Annyira szükség van Istenre,
hogy ki kellene találni, ha nem volna. A világnézet nagy té
teleinél a mi első kérdésünk ez: Való-e tartalmuk?

De hát elvesztette-e valószerűségét egy dolog pusztán
azért, mert vágyak nyernek benne kielégülést? Hányan ál
modtak régen aranyról és mesés aranyországról ? S nem álom
maradt-e azért kincses Kalifornia?

Hogya vágyak tárgya valóság-e, ez magáraálló kérdés.
Itt azonban helyén van az a megjegyzés, hogy az egyetemes
vágyak az emberi természetnek velejárói, és a természet nem
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hazudik; az egyetemes vágyak nem álmok országába mutat
nak. Az Immánuel gondolata egyetemes, mert a legáltaláno
sabb, legmélyebb emberi élménynek, a vallásnak egy hajtása.
A pogány vallásokban ezen a hajtáson tökéletlen virágok fa
kadtak? Megengedem. De vajjon mérgesek-e? Hogy az Isten
keresésében magára hagyott emberiség ezen a téren is csak
tapogatódzott, azon nem ütközhetik meg, aki ismeri a Krisztus
előtti történelemnek azt az alapgondolatát, melyet Szent Pál
fejt ki híres aténi beszédében. (Act. 17.)

Az emberiség szomjazza a körében megjelenő és állan
dóan jelenlevő Istent; ez a szomjúság olthatatlan, tehát az
emberi természetnek velejárója; kielégítése pedig helyes me
derbe terelve a bensőséges életnek legjava gyümölcseit termí,
hisz már a pogányoknak nemzeti szentélyeí is a nemzeti
jólétnek, nagy tetteknek és kiváló kultúrmunkának voltak
tűzhelyei. Ha Isten ezt tudatlanra veszi az emberiséghez in
tézett végső szavában, az újszövetségi kinyilatkoztatásban,
hová vész bölcsesége és irgalma, melyet minden müve is
mertető jegyének vall az Irás? Tehát eleve elvárható, hogy
az újszövetségben Isten fölséges módon kielégíti az ember
nek Immánuel-vágyát.

De az Immánuel eszméjének igazi megvalósításáról,
amint azt az Oltáriszentség nyújtja, az Ige megtestesülése
előtt nem lehet szó,

A régi pogányság és az újak, kiknek "botrány és bolond
ság" a szentségi Krisztus, monízmusban vergődnek. A mo
dern panteista érzelgő és a régi politeista pogány egybészűr

Istent, embert, természetet. Első tekintetre úgy tetszik, mínt
ha épen ezáltal náluk az Immánuel gondolata elnyelt volna
minden egyebet: Isten nemcsak bennünk van, hanem egy
velünk. S mégis semmiféle panteista isten nem lehet "Isten
velünk." A természet ugyanis természet marad, bármily je
lenségekben és formákban fejtőzik is ki; s nevezzük bár Is
tennek, csak egy szinen marad az a mi énünkkel s annak al
sóbb elemeivel! Ezer szállal füz ugyan magához, de maga is
ezer lánccal füződik hozzánk. Ami velünk egylényegü, nem
hívja fel az embert tetterős maga-íölé-emelkedésre, nemesebb
létre, s az önkényes természeti és történelmi hatalmak vas
markai közt vergődő embernek nem tud igazi segítséget
nyujtani, hisz rajta is végzet uralkodik. A monista isten nem
tud eljönni az emberhez és Istene lenni, mert nem tud föléje
kerekedni. Sőt örökre elérhetetlen távolságban marad az em
bertől épen ezért, mert egy vele; amint a szem sohasem lát
hatja magamagát.

Hogy az Isten hozzánk leereszkedjék a velünk-lakásnak
minden áldásával, annak alapföltétele, hogy valóban Isten
legyen, ki határozottan, elmosódottság nélkül fölötte áll az
embernek, a természetnek és mindannak, aminek neve ter
mészeti megkötöttség, nehézkesség, vaksors és végzet; kell,
hogy értelemben és tetterőben a teremtett mindenséget és
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sajátmagát is átfogva tartsa. Csak így vehet lakást kimeríthe
tetlen létének minden sérelme nélkül teremtményei közt.

Az Immánuel nagy világgondolata akkor valósult meg
igazán, mikor az Istenség a második isteni személyben "testté
lőn és mi köztünk lakozék." Az Isten emberszerető leeresz
kedésének ebben a nagy tényében teljes tisztaságával és gaz
dagságával kifejeződik az emberi létnek célja, s benne az
Immánuel-eszme: Az embernek lehető legbensőbb és végle
ges egysége a teljes tartalmú magánvaló igazsággal, Tetterő

vel és Szeretettel; a legmélyebb élet -és létközösség Isten
föltétlen-voltának és az ember egyéniségének sérelme nélkül.
Az Isten-emberben az embernek Isten-keresése alulról és az
Istennek ember-keresése fölülről egy kimeríthetetlen, szent
ölelésben találkoznak. A megtestesülés által Isten lett mint
egy közülünk. hozzánk mindenben hasonló, kivéve a bűnt;

átélte nehézségeinket és megismerte bajainkat, tehát mélysé
ges bizalomra hangol és magához édesget. Mivel pedig Isten
maradt, a természet kötelékeiből magasan kiemelkedő létre
és életre hív; nemcsak, hanem rá is segít.

Egy mozzanat' hiányzott még az Immánuel tökéletes
megvalósításához: . Istennek érzékelhető bennünk-lakását biz
tosítani minden egyes léleknek és az összes emberiségnek a
történet egész folyamán. Ez a célzat elő van irányozva az
egyes számára: Aki engem szeret, az én beszédemet meg
tartja, és Atyám is szereti őt, és hozzája megyünk és lakóhe
lyet szerzünk nála (Jn 14, 23); és a történelem számára. Én
veletek vagyok mindennap a világ végezetéig (Mat 28, 20).
Itt nemcsak szellemi Istenközösségról van szó; mert hisz
amely okok szükségessé tették az Igének test szerinti megje
lenését az idők teljében, azok fönnállottak a következő időkre

is. Az Immánuel valósítása tehát benne van Isten terveiben.
A valósítás lehetősége pedig adva van azzal a ténnyel, hogy
Krisztus az emberfia egyutal Isten, akinek van hatalma mö
dot találni rá, hogy test szerínt köztünk lakozzék állandóan
és minden egyes ember számára. A megvalósítás mikéntjének
kulcsa természetesen őnála van.

Az emberiség Immánuel-igénye tehát teljesült Jézus
Krisztusban. űbenne és őáltala Isten csakugyan Isten-velünk
lett; adta, magát az emberiségnek, nemcsak önkinyilatkozta
tása vagyis legbensőbb titkainak kijelentése és isteni erejé
nek vagyis kegyelmének közlése útján, hanem személyes ön
átadás által. S ennek az önátadásnak végső láncszeme az
Eucharisztia. Mivel Krisztus szerette övéit - így vezeti be
János, a szeretet tanítványa az utolsóvacsora elbeszélését (13,
1), végig szerette őket.

Az Immánuel-igény konkrét megvalósulása a kinyilat
koztatás tanusága szerint úgy történt, hogy Isten szövetségre,
új szövetségre lépett az emberekkel és ezáltal fölállította Is
ten országát az emberiség közepett. Lássuk, az Immánuel gon
dolatnak, az Isten-közösségnek ez az Isten akarta tényleges
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kettős megvalósulása hogyan mutat alaptörvényeiben az Eu
charisztia felé.

lsten-szövetség.

A Szeritírás az első laptól kezdve nem hagy kétséget az
iránt, hogy Isten a Teremtő és teremtvény mivoltában gyöke
rező viszonyt, a föltétlen Úrnak és a jobbágynak viszonyát
messze meghaladó vonatkozásba lépett az emberrel. Mínd
járt a teremtés után erre a meghitt álláspontra helyezkedik
a paradicsomi emberrel szemben. Parancsot ád, de azt nem
csak fenyegetéssel, hanem ígérettel is nyomósítja, és az érint
kezést jellemzi az ember részéről az elfogulatlan közvetlen
ség, Isten részéről a barátságos leereszkedés.

Ez az úgyszólván egyenllJ rango n mozgó kölcsönösség az
tán végigvonul az egész üdvtörténeten. Annak rendje és mód
ja szerint jelentkezik Noéval szemben a vízözön után, majd
mikor az üdvtörténet megteszi azt a jelentős fordulót a vá
lasztott nép felé, megható közvetlenséggel Abrahám iránt (fő

ként Gen 15. 18), később Izsák és Jákob iránt. Miután pedig
Isten rendkívüli módon nevelt magának népet előbb Egyip
tomban, majd a pusztában, ott a Sinai tövében annak rendje
és módja szerínt, ünnepélyes formák közt megköti a szövet
séget Izraellel (Ex 19-40). Ennek a szövetségnek törvénye
a Deuteronomium és az ószövetség pragmatizmusa szerint
nem más, mint a zsidó nép szövetségi hűségének meg hűt

lenségének nemzeti jólétben, illetőleg megalázódásban való
jutalma és büntetése. Végig rezeg azonban az egész ószövet
ségen a motívum, melynek Jeremiás (31, 31) jövendölése ád
kifejezést: "Ime napok jönnek, úgymond az Úr, és új szövet
ségre lépek Izrael házával és Juda házával, nem olyan szö
vetségre, amilyent atyáikkal kötöttem azon a napon, melyen
megfogtam kezüket, hogy kivigyem őket Egyiptom földjéről."

Ezt az új' szövetséget Jézus Krisztus volt hivatva meg
kötni az emberiséggel (Dogmatika I 102-5, 159).

Ami már most alapvetően jellemez minden szövetséget,
a merőben emberieket is, az a szövetségi hűség. Ez minden
szövetkezés etikája. A szövetkezésben a felek külön jellegük
megóvása mellett is ai legerőteljesebb egységbe kapcsolód
nak, természetesen a lelkületnek, a közös célkitűzésnek és
célvállalásnak, a kölcsönös le- és elkötelezésnek egységébe,
és ezért minden elkanyarodás itt egészen sajátos jelleget ölt.
A szövetségszegő áruló; különszégyenbélyeg ég homlokán,
melyet a népek közfölfogása szerint csak a vér tud letörölni.
Mikor Isten szövetségre lép az ő népével, attól az időtől kezd
ve annak a népnek minden tettén ott rezeg az intimség, mely
egységbe olvasztja a két, felet, és minden bűnén rajta van a
szerződésszegés Kain-bélyege.

S ezzel jelezve van, amit a szövetség metafizikájának le
het mondani. Mivel a szövetség kölcsönösségen épül és köl-
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csönösséget jelent, ezért ha Isten lép szövetségre az ember
rel, ebben a gesztusában benne van, hogy a szövetkező em
bert fölemeli magához, valamikép egyenlő rangot ád neki.
Vagyis természetfölötti méltóságra hívja, a maga szempont
jainak és gondolatainak magaslatára emeli, s ezért kijelenti
magát neki, vagyis kinyilatkoztatást ád; továbbá a maga lel
kületének, lendületének, szeretetének, tetterejének magasla
tára emeli, vagyis kegyelmet ád neki. Mindkettő pedig azt
mondja, hogy beléjük önti a maga Lelkét, új teremtménnyé
teszi, új, bár a természettel rokon célt tűz eléje, új távlato
kat és lehetőségeket nyit meg számára. Az Isten-szövetségre
hivatott és kötelezett ember ki van emelve alétsíkból, mely
be beleszületett. az isteni gondolat és tetterő magaslatain kell
járnia, s a gondolatnak és lendületnek ezf a magas hőfokát

közvetlen és állandó isteni melengetés nélkül épúgy nem tud
ja megőrizni, mint a tűz nem tudja tartani a köznyezeténél
magasabb hőfokot, ha állandóan nem kap kívülről táplálékot.

Van ennek a mivoltában ilyen titokzatos Isten-szövetség
nek egy titokzatos dinamikai mozzanata, mely különösen éle
len kivágódik a szövetségkötésnél. Már Noé szövetsége, aztán
Abrahám, majd a Sinai tövében Mózes szövetsége nem törté
nik vérontás és vérrel való meghintekezés nélkül. A történe
lem is világosan arra utal, hogy minden életbevágó szövetség
vérszerződés, és nevezetesen minden Isten-szövetség számára
csak egy pecsét elég szent és elég erős, az áldozati vér.

Miért? Mindenesetre azért is, mert a szövetkezés lelke, a
hűség jelenti a halálig való, mindenestül való odaadást és
készséget. Vitam et sanguinem, vért és életet! ez minden szö
vetségi hűségnek jelszava.

De hogy az igazi szövetségi hűségnek vér párázatában, az
Istennel való szövetségnek áldozati vér párázatában kell meg
születnie, annak mélyebb oka és értelme van. Nemcsak hű

ség pecsétje az, a szövetség etikájának pecsétje, hanem a szö
vetség metafizikájának is szülötalaja. Amióta a földön meg
jelent a bűn, azóta mínden szövetkezésnél elutasíthatatlanul
megjelenik és a szerződő felek közé lép egy kísérteties árny,
a szerződésszegés, az árulás mint öslehetöség, sőt mint ősva

lóság. Sőt mi több, azóta az ember valahogyan elvesztette szö
vetségképességét, Istennel szemben többé nem az egyenlő

rangú, megbízható fél. Új szövetkezés csak akkor jöhet szóba,
ha az ember megfelelő gesztussal megtagadja ezt a szerződés

szegő, áruló multját, ha meghal ennek a multjának és új élet
re kelve, új hűségre esküszik föl a vér áldozatában.

Ez azonban nem elég. Aki rálépett az engesztelés útjára,
még korántsem ért a végére; aki megkezdte a "mea culpa"-t,
még messze van a bűnbocsánattól. Ha a lázadó szolga elismeri
lázadását és jogvesztését, ezért még nem lesz urával egyen
lőrangú fél. Érthető tehát, ha a próféták Jeremiással úgy lát
ták, hogy az a szövetség, melyet Isten az ő atyáikkal kötött,
még nem az igazi, legalább nem a végleges.
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G. K. CHESTERTON:

HÁROM CÉH KARÁCSONYI
ÉNEKE

MELY SZÜNTELENÜL
ZENG AZ IDOBEN

AZ ACSOK

Szent József így intette meg az ácsokat Karácsony idején:
"Legyen a gazda jó s legyen az inas is serény;
S az asszonyokkal bánjatok mindenkor tisztesen:
Én is imádtam Gyermekem, én is szerettem Hitvesem.
Kössétek kedvesen a léceket, az ajtón jól gyaluliatok,
Az asztalon szelíden véssetek, - hadd üljenek a nyomo-

rultak ott,
Mint gyönge nyírfa hajlik és remeg, úgy éljetek, oly édes

sejtelemben.
De hogyha bárki ront a Címeren, ti vészharangot verjetek

helyettem!
S a műhelyek fölé fából-gyalult keresztet rakjatok ma,
Mint Lancelot oroszlán címere borult a boldog Lovagokra."

AVARGAK

Szent Crispin egy Karácsonyon a vargákat így tanította
meg:

"Ki mások lábán dolgozik, bizony nem sokra megy.
A lába vérzett Annak is, ki jött a Jó Hírt mondani
És nem volt méltó senkisem a sarúját megoldani.
A poros útra gyúlt a nap, az úti por ragyog,
A holtak jól aludjanak, ti úgy tiporjatok.
öltsétek föl a béke saruját, ügyeljetek, hová tiport a láb,
De kést ragadjatok, ha banditák a Címert bontanák,
És védjétek meg késhegyig és dikicset hajitsatok.
Mint egykor Szent Crispin felé sűrűn sikoltó nyíl csapott."
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A FEST(JK

Karácsony tájban a festőknek Szent Lukács ily oktatást
adott:

"Aranyba, vagy vörösbe csak fehér kelméket mártsátok;
Vért csak a szentek ontanak, aranyat csak királyok;
Vigyázzatok, a szöveten a szín hogyan szivárog,
Legyen parancs a régi rend; hallgassatok amesterekre,

kik
Az árnyat és a csillogást, a kéket és a zöldet ismerik;
Fessetek gyönyörűt, fessetek szomorút, fessetek bármit

szabadon,
De aki ront a Címeren, az utcán üssétek agyon!
S ne udvaroljatok neki, mert rajta lesz a művön a parázna,
Ki minden boldogot a kárhozatba rázna."

ÉS MINDENKI MÁS

Az Isten így költötte föl minden fiát Karácsony reggelén:
"A véres dombról erre hoztalak s szabaddá teszlek Én.
Mindenki címerét megadtam és a törvényt kileheltem:
Bárhova jussatok, már szolgaságba jutni lehetetlen.
A lélek olykor zsibbadó, a test nehéz, az álom ráborult,
De mégse tűrjetek vitát a Címeren, hirdessetek Keresztes

Háborút
És minden trombitát, ágyút, fáklyát, hajítógépet és kardot

keressetek meg,
Mert az Enyém e rend, amit minden művemnek Én terem

tek."
Horváth Béla fordítása.
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FRANCIS THOMPSON:

ISTEN BIRODALMA

Körülveszünk világ, te véghetetlen,
Te leshetetlen, téged meglesünk,
Megismerünk világ, te mérhetetlen,
Te sejthetetlen. téged sejt eszünk.

Felhők között a hal minek repessen,
A sas minek sürögjön a vizen?
Mért vallassuk: a csillagokat, egy sem
Beszél terólad, semmit sem izen.

Nem ott ragyogsz a hűvös csillagokban,
Nem rejtenek a bolygó-rendszerek,
Szárnyad verése ablakunkba koppan,
Süket szívünket egyre verdesed.

Az angyalok dalolnak sátorodban,
Sírdombokat szakít az égi kürti
S ti kóboroltok itten átkozottan,
Mert angyal-arcotok megfeketült.

Csak sírj, ha már nem boldogulsz a bajjal,
S a kínok kínja hosszan fojtogat,
A Lajtorját meglátod, majd az angyal
A Oharing-Oross-on látja dolgodat.

Csak sírj, kapkodj a mennybeli lepelbe,
Az éjszakában lelked sírdogáljon,
S meglátod, nem a Genézáreten, de
A Temzén lépked Krisztus a dagályon!

Horváth Béla forditása,
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DEMÉNY JÁNOS:

FEHÉR BUDA
AZ EVANGÉLIUMI MAGYARSÁG MITOSZA.

A "Fehér Buda" építészeti szempontb61 is
szereine megdllni a helyét; szereme épület lenni,
mely tömegérzést lehel, egységben dttekinthetlJ.
A havi foly6irat folytat6lagos közlése azonban
részletekre töri a művet, sorra hoz tornyokat,
[rizekei, kupoldt, de nincs tdvlat, melu ep"ség be
vonnd az épületet. Épp ezért művemben egy cél
szerű vdltoztatást kell tennem. Irás közben
ugyanis nemcsak az építészetre gondoltam. Á

tesiéezetre is. Tudom, a középkor k6dexeibe fej
léceket, zár6díszeket festettek a jámbor másolók.
Művem ily díszes kiaddsára ma - nem számU
hatok. Ezért: nem milvem jelentIJségének tudata,
de a szeretet, mellyel foglalkozom vele s egJ
középkori nosztalgia: önmagammal végeztette el
a k6dexdíszítést, - írásban.

Nevezetesen, milvem elejére illusztráltam egv
"f e j l é er-et. Színes tusrajz. Csupdn mert nyom
dai kidllítdsa túlkö!tséges lenne: ezt is az írás
eszközeivel ábrdzolom. Kérem, olvasva: így lds
sák! Továbbá milvem befejeztével ugyanígy fes
tettem egy "z d r 6 d í s z"·t. Ez is, mint az eUJbbi,
egy skolasztikus, mondjuk hideg, egyszínilnek
érzett logikai építményt old egy középkorias lé
lekrévület misztikus, meleg színeibe. E két toll
rajz zdrt egységbe kapcsolja írásomat. Kapcsok
a könyvön. A folytatásos közlések során azonban
széthull6 cserepek. Ha már hideg müoem eresze
alatt vertek meleg fészket, nem verem le lJket,
célszerűtlen lenne. De célseerü módosítással ama
beoezeté rövid ismertetés melegébe viszem lJket,
amely a VIGILIA hívei és bardtai előtt feIlob
bantja az ötödik évfolyamába léplJ folyóiratban
meginduló milvem alapeszméjének tüzét: egy
boldogabb katolikus és magyar nemzedékben éllJ
hitemet, az evangéliumi magyarság mítoszát, 
a fehér Budát.

D. J.
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Fejléc

Hűvös, koratavaszi éjszaka volt. A hunyorgó csillagok
közt vakító telehold vigyázta az alvó földet. Szent Dávid ele
mében volt: mély zokogások sírtak hegedűje húrjain, amint
vonóját vonta rajtuk, egyre vonta ...

Buda egy tabáni roskadozó házában a gondosan eltömött
ablakok mögött világosság honolt. Egy vénasszony kenőcsöt
kevert: mérges gyökerekből, kígyóvérből és álomhozó mákból.
A kandalló mellé két seprű volt támasztva. Az egyik sarok
ban, a homályban, fiatal leány figyelte a vénasszony munká
ját. Repülni fogunk a boszorkányszombatra! - örvendezett a
szeme különös tűzben. A vénasszony végre befejezte a keve
rést. A boszorkányok repüléséhez szükséges kenőcs zöldesen
csillogott.

A kandalló kürtőjén keresztüljutva: a kéményiukon buk
kantak ki. Megzabolázták seprűiket és két fekete tömeg szilu
ett je vált el a kéménytöl az éjszakában. A vénasszony nagyot
kurjantott: - Harr! Alulról fölfelé, egyenesen: Hopp-Sári!!!

Sebesen repültek. Útközben siető boszorkányokkal talál
koztak, akik szintén a boszorkányszombatra igyekeztek. 
Honnan jöttök? - Tihanyból, Csallóközrőll Mások: - Vörös
toronyból, Feketehalomról !

Ernyős tiszafák ága hosszat szép párosan ülve, vörösszemű

bagolyasszonyka és bagolyúr bámulta meg őket. Másutt a fák
között bársonyruhás lepketündérek suhantak tova; Hopp-Sári
majdnem elcsípett egyet közülük. Egy moesárböl valami béka
királyfi pislogott fel rájuk; hogy királyfi: arany koronájáról
gondolták, mely iszapzöld fején ragyogott. A kivilágított Ci
tadella fölött repülve, magasabb régiókba emelkedtek. Itt is
társakkal találkoztak. - Hová, hová? - kérdezték a Kakuk
hegy, Sashegy felől érkezők. - Nagyrétre! - felelték.

A Duna tükrében félénken remegett a holdvilág. Szent
Dávid kezében megállt a vonó s a csodálkozástóllefelejtette
álla alól hegedűjét.

ANagyréten rekedten riongtak a lukas halotti csontból
faragott furulyák; tompán pörgött az akasztott ember bőrével

bevont dob, melyet farkasfarkkal vertek szaporán. üstökben
főtt az ínyenc lakoma és köröskörül szilajul táncoltak a bo
szorkányok.

Kavargott a tánc, pörgött a tömeg, amikor egyszercsa~
megtorpantak a táncosok és rémülten dermedtek az ég fele.
Egy ködszerű tömeg, amely már régóta sűrűsödőtt a láthatár
fölött világosodni kezdett és csakhamar egy leszálló, egyre
nagy~bbodó égi város bontakozott ki s tündöklött szemük
előtt. - Meneküljünk I - adta ki a jelszót, akinek leghama
rabb jött meg a nyelve. - Hol a piszkafám? A piszkafám,
a piszkafám! - visították mások.

S a nagy kavarodásban a fénylő égi város egyre közele
dett s egyre jobban betöltötte az égburát. A föld pedig meg-
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nyílt a szétrebbenni készülők alatt s a boszorkányszombat tán
cos népe a nyíló, tátongó örvény mélyébe hullt. Gyengülő

füst jelezte a változást, fojtó kénkőszag oszlott el a levegőben.

Egy földalatti veremben pedig az üstök tovább rotyogtak, a
boszorkák újra táncba fogtak s a rőt fényben lobogó hajjal
pörögtek, forogtak. S pörögnek, forognak egyre, a lakoma
összeég az üstben, lábuk térdig kopik.

A koratavaszi, hűvös éjszaka szikrázó csillagai közt Szent
Dávid a holdban újra álla alá illesztette hegedűjét és vékony
üveghangokat csalt elő, éterfinom zenét ...

Azonban a nap kelni kezdett; távoli harangszó hallatszott.
Az ég elszürkülésében a csillagok lassan hunytak, vesztek.
Mikor pedig kékülni kezdett: a hold is elszíntelenedett s szét
folyt a mérhetetlen kékség tengerébe. Szent Dávid egyre he
gedülve, egyre tünt, egyre messzebb. S nemsokára üveghang
jai utolsó foszlányait is elnyelték a feltörő nap szétterülő,

mindent elárasztó sugarai.
A vasárnapi templomi üzenet zúgott. A budavári Nagy

boldogasszony-templom kórusán egy női kar - énekesrend 
helyezkedett el. A harangszó megszünt, az összegyűlt áhítatos
nép csendben várakozott. A karvezető intett: az énekáradat
megindult, hömpölygött s hangja betöltötte a templom térsé
geit s az emberek szívét, Az Ave Mária dallamomlása elsímí
totta a lelkek redőit, harmóniáinak fénye a legmélyebb réte
gekig hintette világosságát és ritmusa minden lélekben .h:,,
rangot kongatott: a mindent mozgató örök szeretet harangjait.

Fehér Buda

Az "új magyar Sion evangélistája" : Ady: .,elvásik feke
tén, hogy a Jövőt fehérnek tudja". Életútja: "bűnökkel köve
zetten fehér cél felé fut". S fehér hittel nézve a Jövendő fe
hérei felé: álmodik a drága Életről: a Fehér Bábel-ről. Tiszta
perceit nem a barna gyász drapériái vonják be, nem a vörös
nap rőb fénye koszorúzza, hanem a tiszta idealizmus hitének
színe: a fehér.

De "Dunának, Oltnak egy a hangja" - a román, bolgár,
szerb népmondák a távoli, a majdnem elérhetetlen mcsszeség
ben tündöklő világokat "fehér"-nek nevezik. S érdekes vélet
len: Délszlávia fővárosa: Beograd = Fehérvár, Keleteurópa
Poitiers-je: Nándorfehérvár s a Magyar Birodalom megalapí
tójának, Szent Istvánnak városa is: Székesfehérvár.

Buda a középkorban eszményi magasságot jelent. Nem
csak a magyarságnak, a környező népeknek is sugárzó idea,
glóriás mitosz, Délkelet-Európa Rómát tükröző kultúrális fó
kusza. A reneszánsz idején azonban Balkán népei már épp
oly romlottnak tartják, mint századfordulónk Párizst, vagy az
első keresztények Rőmát, de amely utóbbit mégis épp a ke
resztények hite tisztított meg s magasztosított örökkévaló
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ideává. - A "fehér Buda" adélszláv néplélekben a romlott
ság Babilonjává süllyed s 1526-ban beüt a magyar történelem
évszázados éjszakáját hozó Mohács. A Magyar Birodalom el
pusztul, még évszázados szenvedések és megpróbáltatások tü
zében kell a magyarságnak égnie, tisztulnia s a reménytelen
ség éjszakájában bujdosva keresni küldetésének értelmét.

Egy dél szláv néprnonda, egy "szerb hősdal", mindezekre
vonatkozólag mély szimbólumokkal teljes. Elbeszélem nyo
mán, ahogy olvastam, Lelt Simon történetét.

LELT SIMON REGÉJE. Valahol a Duna déli bb partján állt
egy régi-régi kolostor. A kolostor atyja, Iqumon, maga szokott
kora reggelenként lebaktatni a Dunához, hogy vizet merítsen.
Egy alkalommal a folyamparton egy parthoz sodort ólomláda
tünt a szemébe. Nagynehezen felemelte s hazacipelte. Ki
nyitva a ládát, egy körülbelül hétnapos fiúcskát talált benne.
A porontynak nem ártott meg a leülönös víziút, az öreg Iguman
kiemelte őt a ládából s elhatározta, hogy gondját viseli, klast
romában felneveli. Megkeresztelte s elnevezte talált, azaz
"lelt" Simonnak.

A gyermek szépen fejlődött, jól végezte iskoláit is, a ko
lostor növendékei közt mindenben kivált. Egy alkalommal,
mikor mindnyájan kimentek a klastrom falai alá játszani, Lelt
Simon itt is annyira kitünt a többi fiú közül, hogy ezek bosz
szúra gyulladva, gúnyolni kezdték őt. - Szemétdombon ter
mett fattyú fickó l Nemzetséged nincs, nem tudod, ki volt az
anyád!

Lelt Simon nagyon elszomorodott ezen a beszéden. Ettől

az időtől kezdve mintha kicserélték volna, nem vett részt többé
társai szórakozásaiban. Cellájába vonulva olvasott Evangéli
umából, melyet annak idején Iguman atya mellette talált a
ládában. Olvasott egyre s könnyei hulltak.

De Iguman atyának csakhamar feltünt kedves növendéké
nek elboruló lelke. Faggatni kezdte a fiút bánata felől. - Mi
ért téged, Simonom, hogy szemedből könnyek áradoznak? 
A fiú ekkor feltárta lelkét a jó atya előtt. - Tudjad meg, jó
atyám, a társaim kigúnyoltak, hogy nem tudom, honnan a
nemzetségem s ki az anyám. Jó atyám, ha ismersz igaz terem
tőt, engedd át nekem a te szürke méned hadd járjam be a
fehér világot, hadd tudjam meg, mily föld szült engem s
kunyhó-e, vár-e a hazám?

A jó öreg barát megsajnálta Simont; megértette lelké
nek szomorú gyötrelmét. Fényes, drága köntöst szabatott
neki, sok-sok aranyat lopott a ruha zsebébe s legszebb szürke
ménjén útra bocsátotta legkedvesebb fiát.

Kilenc éve bolyongott már a világban Simon, mikor a
tizedik évben egy szép napon szép várhoz érkezett: a fehér
Budához. S amint Buda terén táncoltatta jól tanított lovát,
a vár ablakából megpillantotta őt Buda királynéja. Kedv-
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telve gyönyörködött Simonban, azután magához intette karcsú
lánycselédjét.- Fuss le gyorsan, a vitéznek tartsd föl szürke
ménjét s szólítsd meg: Hős! Szólni vágy királyném, kíván ve
led fontosat beszélni.

Futott, futott a lány, megszólította a höst s közölte a ki
rályné óhaját. Simon átadta ménjét a karcsú lánycselédnek s
a várkastélyba ballagott. A királyné már sietett is elé, nyom
ban tele asztalhoz vezette s dúsan megvendégelte. A lakoma
alatt Simon hajtogatta a soha nem ízlelt tüzes borokat; ám a
királyné nem ivott, Simonon ragyogott a szeme.

Mikor leszállt az est ... Simont így szólította a királyné:
- Ismeretlen bajnok! Töltsd nálunk az éjt is! Megérdemled.
hogy csókoljad Buda asszonyát .

Midőn felvirradt a reggel Lelt Simon borból józanodva
szállott magába. A királyné hiába marasztalta szép szőval,

cukros kávéval, - semmikép sem maradt tovább, szürkéjéhez
indult nagy sietve.

Messze jutott már, mikor észrevette, hogy Evangéliumát
a királyné lakában felejtette Budán. Bosszú-an fordította
vissza lovát.

A királyné a vár ablakánál ült. Olvasott az Evangélium
ból s hulltak a könnyei.

- Adja vissza szent könyvem, királyné l
- Hallod ifjú, százszor balszerencsés! Rosszkor indultál

törzsököd nyomozni, de még rosszabbkor érkeztél Budára!
Csókolta ajkad a királynét, s kit te csókoltál : a te anyád!

Valahol a Duna délibb vidékén még ott állt a régi kolos
tor. A kolostor atyja, Iguman, maga szekott reggelenként a
Dunához térni, vizet meríteni. Egy reggel azután az úton elé
lovagolt az egyre csak visszavárt legkenvesebb fia. - Merről,

honnan, kedves Simonom? Hol s merre jártál ennyi idő óta?
- áh, atyám, te tisztes vén, ne kérdezz! Rossz órában

indultam el tőled, de még rosszabban érkeztem "fehér" Bu
dára. De győnom neked az én nehéz bűnöm.

Iguman ezután kézenfogta Simont s elvezette a kolostor
egy átkozott vakbörtönébe. Térdig feküdt itt a víz s kígyók,
skorpiók tanyáztak benne. Csikorgott a zár s a kulcsot Igu
man ily szavakkal dobta a Dumiba ; - Midöu e kulcs ismét
napvilágra kerül, akkor tisztul meg bűnétől Lelt Simon.

Folytak a vizek, múltak az évek.
Mikor már kilenc év is eltelt s a tizedik is beállott: a

halászok a Duna vizében egy nagy halat halásztak, melyból
egy nagy kulcs került elő. Vitték Igumannak.

A tisztes vén ráismert Simon börtönének kulcsára s
indult kinyitni az átkos tömlöc ajtaját. Csikorgott a zár; s
most se vizet, se skorpiót, kígyót nem látott a szem; a bör
tönben napfény melengett s arany asztal mellett ült az újra
megtalált Simon. Két kezében tartva Evangéliumát: olvasott
belőle.
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Záródísz

A hódító Attila Európát indul elsöpörni. És ez: hunn tra
gédia; Nimród fiainak nem ez a keleteurópai birodalom a
hivatása. - Prima Cronica Hungarorum.

Az építő Szent István a keresztény kultúrközösségbe
töri be a magyarságot. Nem Róma ellen indul, de gyökeret
ver Rómát befogadón. - Secunda Cronica Hungarorum.

A népek nem térhetnek le eleve kirendelt út jukról. Kül
detésüket vagy teljesítik, vagy álformába nyomorodnak s
ilyenkor a kínlódó lélek verejtékének kell megtemékenyí
teni a boldogabb jövő talaját.

A magyarság élete - életútja során - hamar álfor
mába fordult. Évezredes szenvedés népe lett, - évszázados
bujdosásban didergő paraszt zsálya. - Azonban a vállalt
szenvedés magnetikus erő, végtelen energia, mely csodálatos
sorsfordulat lehetőségét rejti.

A magyarság ma: felébredt napszomjas bús krizantém
fürt, sorsát nemtők és géniuszok irányítják. Üzenetet hoz a
keresztény kultúra számára, hogy új tüzek, kincsek, források
kerülnek elő, melyek nyomán immár kereszténység és ma
gyarság: egy sorsban egy.

Aprimus introitus és reditus után ime: a secundus ín
troitus. A Prima és Secunda Cronica Hungarorum után a
Tertia Cronica Hungarorum.

Az idea előttünk; tisztán lebeg a hívő szemek előtt. De
az élet még álomlétben vergődik, a mag a hó alatt nem sar
jad, a hó a mag fölött nem olvad. De mind több pupilla
tágul a kelő nap felé. Mind több géniusz szeme lát valamit
a fehér Budából.

Oh, Keleteurópa örökké tűnő fehér csodaszarvasa ! Soha
meg nem valósult örök terv. Mikor örökre lemondtam rólad,
az élet sötét éjszakai erdejében váratlanul bukkantál elő s
jöttél felém - furcsa varázsfényben.

És Te: százados könnyekből épített Templom: Te Deum!
A Te oltárodról hozom ki az életbe a fénylő keresztet.

Bartók és Kodály: külön-külön mily nagy és teljes. De
a bartóki erdők csodaszarvasának homloka fölé a Kodály
művészetében fehérlő keresztet már odatűzte egy ideológia,
agancsa csúcsain kigyulladtak a soha-ki-nem-alvó lángok,
melyben ők ketten örökre egyek és összeforrtak szétválaszt
hatatlanul, miként új mitosz az örök hitben.

S két nagy Illés-lélek, két halottan is élő oedipusi ígéret.
Prohászka az örök hit, Ady az új mítosz evangélistái: mily
egyek vagytok ifjú szívemben!

Két próféta: a Koppány-magyar örökifjú Szabó Dezső s
az Apollo-magyar ifjú-öreg Németh László. Folytonos vihar.
zúgás s egyetlen villámfény. - De mutathatok én a napra?

Kopjafa és elefántcsontklastrom, durva fekete föld s
illanó kék ég. Nem mitosz, csak öserő; nem hit, csak Mű-
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veltség. Kiöblösödött lelkem kívánja a testem belétek nyúj:
tózását, Nadirtól Zenitig Ti adtok helyet a nap alatt. Szabo
Dezső és Babits.

A magyar történelem szenvedéstengerének mélység
mérője: a történelmi tudat: Szekfü. Számontartója a mult
nagy hitének s az új mitosz szálai az ő Történetében csil
lannak először elő.

S most: eszembe jut egy orosz bölcselő szép gondolata:
"Az ógörög tragédiákon át jutottam az Újtestamentumhoz.
Mikor ezeket olvastam, azt hittem, nincs semmi magaszto
sabb náluk, de mikor az Üjtestamentumot olvastam, láttam,
hogy úgy emelkedik föléjük, mint a csillagos ég a hegycsú
csok fölé".

Én - a bartóki természetélmény s a kodályi Zsoltár
után - Adyn keresztül jutottam Prohászkához. A hóvár
bércek csúcsán az égre néztern.

A görögség-alap: a hegycsúcs, mely zenitig ver; a ke
resztény-transzcendencia: a csillagos ég, mely nadirba hajol.
Ég és Föld új nagy közeledése: új középkor. Kitáruló hori
zontok, szabad égtájak, levegő!

S most - a vigiliás éj prohászkai csillagnézése s a tejút
alatt (melynek fehér ösvényén Ady vándorol az Úr zsámo
lyánál hárfázó Prohászka felé), a Tanu kősírjára borultan :
mielőtt feljőne a nap, hadd álmodjam utoljára a barokk
álomlét lidérces álmát.

*
Szabad természet: napsugár, mező. Pipacsok, harang

virágok fölött lépkedek - s miként árnyékom vonul végig
soraikon, elfödve előlük a napot: így vonul át rajtam egy
gondolat: vajjon megírja-e valaki valaha a Tertia Cronica
Hungarorumot?

Erdőbe jutok, árnyas mélyén kápolna. Halkan belépek,
hűvös levegő csapja meg arcomat, homály vakítja .szemem.
Midőn szétoszlik a homály: a hátsó padokon lapokat látok
heverni ottfelejtetten. A legközelebbihez odahajolok: egy
Isten-vers Adytól ötlik a szemembe.

Oszlik lelkemnek barna gyásza:
Nagy, fehér fényben jön az I s t e n,
Hogy ellenségim leigázza.

Valamivel arrébb, egy másik lapon Szent Bernát ujjon
gását olvasom, amely Babits nyelvén világlik át latinból ma
gyarrá, mint alabástrom amphorán a napfény.

Ég országának népe szállj,
ajtót, kaput elébe tárj,
köszöntsd a győztest, harsonáij :
"űdvözlégy, J é z u s, nagy király!"
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Megyek lassan tovább a vörösen pislákoló mécses felé.
Megint egy Ady strófa:

Oh, Mária, most jön a hazudó,
Igazi és Halált-incselő Élet,
Oh, M á r i a, Élet, giling-galang,

Aldassál, hogy ma találkoztam véled.

Haladok tovább lassan. Hátul, fent a kóruson megszó
lal halkan az orgona. Ráismerek a dallamra: Kodály "Pange
lingua" orgonaelőjátéka búg.

Egy oszlop mögött a falon Szőnyi képbe akad a szemern.
"Zebegényi temetés." Attöri a falat s hóba borítja a külső vi
lágot; hideg király országáva, Téli Magyarországgá. E gyönyö
rű antik előtt Ady havas Krísztus-keresztjére kell gondolnom,
amikor a kereszteket látom.

De a képen a keresztek között egy temetési menet vonul!
Közeledék a képhez, ujjaim hegyével érintem a koporsó

fáját; úgy súgj a ösztönöm: bogárdi diófa, amely Németh Lász
ló-t kinálta meg: "feküdj belém, hisz úgyis meghaltál, sze
gény."

A menet tova haladt s csak a keresztek meredtek felém
némán s a gyászmenet lábnyomától feltört havas vidék.

Néztem tovább a havas kereszteket. S ekkor a két nagyobb
kereszt felirata lassan kivilágosodott a szememnek. Prohászka
- olvastam a legszélsőn; Ady - láttam amellette állön fel
írva.

A téli vidék azonban lassan alkonyodni kezdett s ekkor
a hátrább álló kősírok vésett arany feliratai is foszforeszkáini
kezdtek. Szekfű - olvastam le az egyik nevet. Egy másik sír
kövön Babits neve kezdett villogni. Kodály - dobbant meg a
szívem, de már vonzott a másik világító név a következő sír
kövön: Bartók. Könny szökött a szemembe, de még egy kő

sír utánam küldte feliratát: Szabó Dezső ... Hullani kezdtek
a könnyeim s a következő, utolsó kereszt felirata már elmo
sódott, betűi összefolytak a szemem előtt. Az egész havas táj
ra ráomlott a szemem pillás függönyének fekete éjszakája s
megindultan folytattam utamat tovább a kápolnában.

A vörösfényű mécsestől balra egy vasalt mellékajtön lép
tem be, mely majdnem elbújt a figyelésem elől. Egy kisebb
helyiségbe jutottam, ahol háttal nekem, asztala fölé hajolva
egy szerzetes írt, tolla halkan sercegett a néma csöndben. A
pergament lapra, mely előtte feküdt az asztalon, a gótikus ab
lak zúdította a külső világ fényét. A szerzetes kódexet másolt.
Mögé osontam lassan, óvatosan; a kőkockák nem árulták el
lépteimet. Bal válla mögül letekintettem a pergamentlapra.
Épp a kódex megírt és színes festékkel díszített címlapját lát
tam száradni a szemem előtt; öröm futott végig rajtam, amint
olvastam:
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Tertia Cronica Hungarorum.

Meghatódva lestem, amint a szerzetes az első lap fölé
tervezett fejlécet kezdte kidolgozni. Ahitatosan követte tekin
tetem a kart, mely óvatosan mártogatta szines festékbe tollát,
miközben a napsugarak glóriát vontak a kézfej köré. De ek
kor valami idegen érzés lidércnyomásként kezdte zsibbasztani
örömömet. Időbe telt, míg megfogalmaztam sejtésemet: valaki
áll mellettem, - a szerzetes jobb válla mögül is a pergament
re bámul valaki. Néhány pillanatig még nem volt erőm oldalt
pillantani, de aztán hirtelen oda rebbentem. Egy köpenyes
csontvázat láttam magam mellett, akinek nagy fekete szem
üregei a pergamentre s a szerzetes kezére, tollára lestek, ke
rekedtek. A sötéten vigyorgó halálfő láttán sikoltani szeret
tem volna, de hang nem jött ki torkomon s ájultan hulltam
a hideg kőkockákra.
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HORVÁTH BÉLA: AZ ÖRÖKLÉT
FOGLALAT]A

788

Az égi szépség nem fogy el belőled,

S nem párolog ki földi életemből,

A dolgom az, hogy boldogan ledőljek

S a lelkem egyre szebben emeled föl.

Mert ujjaidban élek mindöröktől

És benned mozgolódok mindörökké,
A szíved az én mellemen dörömböl,
A csillagoké lettem és a földé.

Magad vonásán vagy magad a pompa,
Te dolgaidban forró buzgalom vagy,
Te halmozod a csontomat halomba
S a végtelenbe létemet te vontad.

Akármi volt, akármi van s lehet még,
örök jelenben áradoz tebenned,
S a csillagon, kit alkot örök elméd,
Nem enged engem elmúlni kegyelmed.

Te azt akartad, éljek és legyek szép
És minden művedet nagyon szeressem,
Hát újjalm a dolgaid keresték
És mindenütt a műveidbe lestem.

Bementem minden műveden keresztül,
Bementem minden rostodon tehozzád,
A csillag-nemzet csillagot veled szűl,

És minden módon láttam a te orcád.

Te belül működsz minden alkotáson,
Te minden dolgok belsején jelen vagy,
Te hajtasz, hogy a lelkem látva lásson
S az irgalom megállni sohasem hagy.
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Megkérdezem a lángoló világot,
Jaj, minden tűzön téged szólogatlak,
Azt orditom, hogy tégedet ki látott?
És megtudtam, hogy minden szin alatt vagyi

S azt ordítottam a kerek világon,
Jaj, hol vagyok, jaj, merre vagy te, lelkem?
De arcomat örök kutadba mártom
És legelődnek füveit lezeltem.

Egy jel vagyok, ki tégedet mutatlak,
Egy nyom vagyok leggyönyörűbb nyomodban,
A lelked engem öleden elaltat,
De oldalamban örök templomod van.

Atyám, tied vagyok, te megkötöztél.
És megkötöztelek szegény szívemben,
Úgy vittelek, mint roskadozó öszvér
S a poros úton lelkedet Iiheztem,

Vezess utadra engem, égi gazdám,
Verd oldalamba kemény ösztökédet,
De tűrhetetlen csókodat tapaszd rám,
Hadd legyek, amíg élek, ösztövérebb I

A Szent Közösség ne sírjon míattam,
Kiálts utánam: Bélai Bélai Bélai
Hogy megszülessek Egyszülött Fiadban
És föltámadjon testem omladékal
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HORVÁTH BÉLA:
,

KARACSONYI
LECKE

Dalod vagyok, Szentek Hazája, mennybeli Hazám I

S te nép, kinek Hazámban lesz törvényed igazán.

Téged daloltak tetteim, a csontjaim ropogtak érted,
}Hattad üldözött a Bolt, miattad öldösött az Érdek.

Nem volt a földön udvarom, se udvaromban sok javam,
Hazámért lettem míndhalálíg hontalan.

De igazadért bujdostam e világon, te nép I

És dicsekedve bűvöltem a Világ Hercegét,

Az én dalomtól megfagyott a Herceg,
A főkapun kitűztem a keresztet,

A pokol mérge mardosott, pirult a húsom pattogó parázson,

Kiáltsatok ti Szent-Atyák, nehogy örökre megalázzon,
Nehogy örökre süssön bőrömön a bélyeg,
Meghalni hagyjatok, hogy mindörökre éljek.
Mikor veszel karodba, Istenem, szolgád, Uram, mikor lát?

Töröld le, kérlek, arcomon az ütközet pokoli kormát.

Te láttad éveim, hol jártam, véremet a népért költekezvén,

Kerek világba küldött engem városod, a drága Veszprém I

A Csorda-úton láttam azt a Csillagot,
Mely Rólad szegény pásztoroknak boldog hírt adott,

S te forró Csillag, utamon azért sugárzol,
Mert pásztor volt a nagyapám, veszprémi pásztor.
A Püspök úr vezet s a Püspök úr kanásza
És mind a ketten szőlogatnak Isten udvarába.
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És küldözgetnek küzdelembe mind a ketten,
De Csillagodért, amíg éltem, bátran verekedtem.
A kőnek is beszélek, talpam bármi tűzbe boldogan tipor,
Költő vagyok, kalandor és Inkvízitor.
A tűzkövesek és a matrózok szeretnek,
Az én dalomra csak dadog a hitszegő eretnek,
Hamburgban is daloltam egyszer hajnalig, mert
Egy balga matróz boldogságot Benned így lelt.

Mert vannak bizony koldusok és vannak tűzkőárusok,

A Sátán sétálgat velük, fülükbe csak Sátán susog,
De megtanultam én, milyen kevés kell,
Hogy fényes nappal ne járjanak késsel.
A nép megismert engem, mint a kullogó komondor,
S a koldusok kiröppentek a kárhozott nyomorból.
A koldusok, mint a kutyák, megismerik a jámbort,
Hát igyatok a szegényekkel olykor egy pohár bort.

Tanuljátok meg tőlem ezt a leckét,
Hogy szavatokat szegények szeressék.
S tudatlan bölcseket bölcsebben verjetek le,
Ragyogjon mindenütt tirajtatok a tisztaság kegyelme.
Jaj, Istenem, csak hagytál volna lennem Szerzetesnek,
Vehettem volna hajnalonta szent kezembe Tested,
De Ujjad azt a törvényt írta rám,
Hogy mindeneknek mindenütt daloljak, Szentek Hazája,

mennybeli Hazám!
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KÉZA.I BÉLA.:

SZÖKÉS A PANTHEONSÓL

Halálának háromszázadik évfordulóján elhatározta, hogy
megszökik a Pantheonból. Szép, árnyas hely volt ez, igaz, a
halhatatlanok díszes csarnoka, de úgy érezte,· hogy nem tűr

heti tovább a sérelmeket s a mellőzést. Reszketett minden
porcikája arra a gondolatra, hogy az emberek lassan elfe
lejtik és meg kell halnia másodszor is. Ez pedig - jól érezte
- örök halált jelent számára. Azt, hogy lelke is van - ez
zel a babérkoszorúk rengetegében keveset törődött. Csak az
a vágy feszítette még, hogy az emberek között valami neve
zetes cselekedettel felszítsa az elhamvadó emlékezést.

Egy óvatlan pillanatban leugrott a talapzatról. beburko
lódzott köpenyébe és úgy osont végig az üres folyosókon.
Szerette volna parókaját is levetni, de nem sikerült. Bizonyá
ra fejemhez nőtt - gondolta bosszúsan. - Meglehet. - Egy
halhatatlanra nem vonatkoznak a természeti törvények.

Szerencséje volt, a portás épen szundikált és amikor tá
vozott, csizmájának kopogására felriadt, azt hitte, álmodik.
Ebben megnyugodva folytatta hát az édesízű álmot. Igazán
tüneményes álom ez - tünődött magában. Kisétált egy szo
bor a Pantheonból. Világ vége lesz, vagy háború. Nem jót
jelent

*

Először az akadémia elnökét kereste fel. Régi elszámoJni
valója volt vele. Ez az öregúr ugyanis háromkötetes könyvet
írt róla. Ettől a könyvtől lett hires, híresebb mínt ő. Ez a
három silány kötet azonban árnyékot vetett az ő halhatatlan
ságára, Ennek köszönhet minden sérelmet és mellözést, amely
az utókor részéről érte. - Most azonban elintézem. - mou
dotta. Igy toppant be a tudós agghoz :

- Helyesebben ön talán a leszármazottja az én kitűnő

filozófusomnak, akiről életem főművét három kötetben meg
írtam, - szél csodálkozva a tudós, mihelyt a furcsa idegen
bemutatkozott. Igazán zavarodottan és gyáván viselkedett egy
temetőbogár előtt, amikor ráhagyta, hogy ő csak utóda, szürke
unokája tán a Pantheonbeli kiválóságnak.

- Nos, akkor bizonyára új adatoknak jutott birtokába.
Ezért keresett fel, ezért rabolja drága időmet? Nem tudom,
fut ja-e még hátralévő napjaimból, hogy átdolgozzam a három
kötetet ? Szánalmas volt, ahogy a sírás megrázta.

- Úgysem halhat meg addig, amig jóvá nem teszi ostoba
munkájának tévedéseit, - vetette oda zordonan és köpenye
alatt összeszorította kőből való öklét.
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- Azt kívánja tehát, hogy ösére vonatkozóan visszavon
jam minden állításomat. örültség, --'- lángolt az agg tudós.
Tudja-e, hogy méltóságom és hírnevem teljes pusztulását je~

lentené? Ezért dolgoztam egész életemben, ezért tagadtam
meg magamtól minden szépségét és örömét az életnek, hogy
a végén még a hírnév mámoráról is lemondjak? Igazolja ma
gát, vén falusi tuskó I Mit keres itt? Takaródjék előlem!

•
Jó hogy nem ütötte le kőből való öklével az agg dühöngöt,

Ezzel sok mindent elrontott volna. Életében jó filozófus volt,
sőt hírneves. Tudta tehát, hogya jó filozófusnak előbb élnie
kell, hogy kedvére szemlélődhessék a világ dolgain. Éppn
ezért elhatározta, hogy pénzzé teszi értékeit: nevezetesen azo
kat a medáliákat, amelyeket a tudománypártoló hajdani ki
rályok agattak amellére. Lefejtette sorban valamennyit és
elvitte egy régiségkereskedőhöz.

- Tudnom kell uram, szólt udvariasan a pápaszeme mö
gül a szelíd boltos, - mielőtt átvenném ezeket a ritkaságokat,
hogyan jutottak azok az ön birtokába? A szökevény halha
tatlan kissé tünődött, szóljon-e, de azután, hogy feladataira
gondolt, egyenkint megnevezte az uralkodókat, a fe.iedelme
ket, akik elismerésükkel kitüntették. Igy azután többet ka
pott az érmekért, mint amennyire számított. Bővében volt a
pénznek. Kis szobát bérelt a külvárosban és hozzálátott röp
iratának megszerkesztéséhez, azzal a céllal, hogy pellengérre
állítsa az agg tudós könyvét és hogy leleplezze a Pántheon
ban uralkodó dicstelen állapotokat.

*
Igy vélekedett a rendőrség: egy őrült belopódzott a Pan

theonba és elrabolta a nagy filozófus szobrát. Nosza vad haj
sza kezdődött az eszelős tolvaj után. Az újságok hosszú ripor
tokban számoltak be a különös eseményről. A tudományos fo
lyóiratokban egyszerre kapós lett a neve. Az egyetem tudósai
cikkeket írtak korszakalkotó munkáiról és emlékkönyvet adott
ki az akadémia életéről. A nagy filozófus azonban egyelőre

nem vett tudomást népszerűségének erről a hallatlan megnö
vekedéséről, amelyet ez a különös szökés előidézett. Egy na
pon azonban véletlenül kezébe kerültek az újságok, a köny
vek, s akkor látta, hogy az emberek mégsem feledték el. Et
től a perctől kezdve elment a kedve attól, hogy dühös röpira
tát megírja. Úgy sütkérezett ebben a napfényben, mint egy
új erőre kapott beteg. Néha éjjel, ha felébredt, könnyeket
sajtolt a szeméből, feltérdelt ágyában, kinézett az ablakon a
háztetők felett a terekre, a rétekre, a tengerekre, az egész
világra és úgy kért bocsánatot az emberektől. Utóbb már nem
volt otthon nyugta. Érezte, hogy ő a bűnös és nem az utókor.
Valamiképen jóvá kell tennie ezt a cselekedetét. Levelet írt

VIGILIA 793



a tudósnak s bocsánatot kért tőle, hogy megsértette, azután
levelet irt a rendőrségre, amelyben bejelentette, hogy a Pan
theonból eltünt szobrot ő lopta el. Pontosan megírta az utca
nevét és a házszámot. Maradék pénzét, holmiját házigazdájá
nak adta. Köpenyébe burkolózva leült asztalához, hosszasan
nézegette az asztalra rakott tányérokat, a szöllöt, a sültet és
a metszett üvegben csillogó bort.

- Mennyi örömük van ebben az embereknek, - mond
dotta csendesen, de ő nem élhetett velük. Érintetlenül hagyta
a tányért, a poharat most is ép úgy, mint máskor, amikor,
hogy leplezze titkát, csak azért hozatott fel élelmiszert magá
nak, hogy a látszatot megőrizze. Kő teste volt és forró vér nem
áramlott abban. Nem élhetett a világgal és a világ javaival.

•
Másnap értejöttek a rendőrök s a kapitányságra cipelték.

Amikor vallatták, hogya szobrot hová rejtette, nem tudta, mit
feleljen. Estig hiába faggatták s ha szólt, elmondotta, hogy ő

a kőszobor, de kinevették, vagy pedig ráförmedtek, hogy ne
tegye bolonddá a világot. Igy azután egykedvűen ült s a kér
désekre néha csak egy-egy néma mozdulattal válaszolt. Este
zárkába csukták. Felállt a lócára s kibámult a ráccsal védett
keskeny ablakon az éjszakába. A börtön előtt egy tónak ezüs
tös tükre fénylett. Jól látta benne egész alakját, amint a reb
benő hullámokon mozdulatlan vonásai hol megnyúltak, hol
összezsugorodtak, tagjai megremegtek, vagy gyors mozgásba
kezdtek, ahogy a szél játszott a vízzel s ez úgy hatott, mintha
élő embert ringatna a víz.

Jól látta: először a jobb karja tűnt el, hiába emelgette
magasra és meg-meglóbálta, a víz tükre semmit sem mutatott.
Azután eltünt a másik karja, torz maradt, mint egy ókori bál
vány. Azután álom borult a szemére, - bizonyára álom lehe
tett ez, mert az éjszaka kigyúlt előtte nagy fényességgel. Min
den fal, minden korlát ledűlt, megtelt a tér zenével s hangok
kal s megtelt forró fuvalommal. Egy madár röppent fel a rács
előtt. Ö volt ez a madár: a lelke.

Másnap reggel, amikor értejöttek ismét, hogy folytassák
kihallgatását, a cella sarkában egy összetört köszobrot talál
tak. A Pantheon igazgatója megállapította, hogy a szobor őt

ábrázolta - a Pantheon szökevényét.

Kézai Béla
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MÉCS LÁSZLÓ:

VERSEK
GYEREKSIRAS AZ ÉJSZAKABAN.

Aprilis-éj volt, furcsa és csalárd.
Vendégül látott egy kedves család.
De nem aludtam semmit akkor éHel.
A ezomezédos szobában szanaszéjjel
nyolc gyermek-ágyban nyolc gyerek-fejecske
aludt, közöttük apjuk s a menyecske.

Az éj boszorkány-arca rám meredt.
Szomszéd szobában felsírt egy gyerek.
Csak azt hallottam, hogy az anyja híja
és csititgatva súgja, hogy "csicsija,"
S úgy látszik, aztán megszoptatta fénnyel:
sok színes álmot rejtő anyatejjel,
mert csend lett bent. Aludt mosolyg6 fejjel.

A kert felé az ablak nyitva volt.
Az égen egy csillag se silbakolt.
Az Elmúlás az éles hold-kaszával
felhők mögött állt gúnyos-bamba szájjal.
Sok milli6 gyerek-rügyecske félve
belesírt a bölcsődal-füttyü szélbe.

De keleten egy vérszín pillanat
alatt pompázón kibukkant a Nap,
mint rózsás felhő-ingből kitüremlő

világtápláló, duzzadt anya-emlő.

A sok rügy-szájat megszoptatta fénnyel:
illattal, mézzel, himporos seinekkel.
S nagy boldogság lőn. Béke-lelkű reggel.

Csupa mosoly volt erdő és berek.
Csak bent, lelkemben egyre rám meredt
az Éjszaka: valami nyugtalanság,
boezorka-szemü Bűn, boldogtalanság.
Szívem felsírt a néma végtelenbe
gyerek-félelmét s éhségét [elentue.

Majd gyónni mentem. Égi pillanat:
megszoptatott nagy túlvilági fénnyel:
jó ezereiettel, jóságos reménnyel
és hittel, hősi hittel, kereszténnyel!
az Ostya fényesebb volt, mint a Nap.
Az Isten ősi atya-anyasággal
megszoptatott víg élet-bátorsággal,
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VALAM! A TA VASZBÓL

A hegyeken még hó fehérlett,
az uccán metsz6 szél loholt,
- de már föltámadásra érett
jég-sírjában a Föld, a holt.
A Nap legény-bajszát pödörte,
bajszának csók-varázsa volt.

Kassán a parkban bandukoltam.
Valahonnan el6került
néhány suhanc, rohant bemottan.
barkát lengetve: új derüt,
kis valamit a nagy Tavaszból,
ragyogott fényes rügy-szemük.

Á barkák az els6 szerepl6k
a virágok nagy színpadán;
jégszínfalak mögül kecses nők

gyanánt lesnek szorongva
tán az ibolyák, szerepre várva
s tengernyi jácint, tulipán.

Szemem megcsókolt minden barkát.
Egy papírsárkány lebegett
a légben, illegette farkát
s telefirkálta az eget
víg ákombákom-sürgönyökkel.
Tudtam, hogy nékem integet

e Valóság-mögötti távol
országból való semmiség,
küldönc a mesék országából,
hol sárkányos regék, mesék,
tündérek, törpék, álmok várják
a szépségek szerelmesét.

S ekkor rájöttem egy titokra,
hogy elmentek a gyerekek:
a szívem is sok verset, tarka
kis papír-sárkányt ereget,
kezemben meg az aranybarka
bokrának ága: ezeretet.

Hó van sok ember feje csúcsán,
lelkén borzas jégbunda: gond,
szemén köd, szívén furcsa-csúnyán
fagyott könnyek bilincse: csont.
- Az én kezemben aranybarka,
szivem ben víg zsolozsma zsong.
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Valami az örök Tavaszból!
A halál-színfalak mögött
ibolya-8zemil milliónyi
angyal kukucskál 8 örömöt
készít, ha a siralomvölgyi
jó harc után majd megjövök.

Mécs László

BÉKÉS GELLÉRT O. S. B.

ÉS REGGEL LÉSZEN
Jó, csöndes este,
nyughatatlan reggelt
rejtő mélység te: nesztelen csoda,
most úgy borulsz rá lelkemre, s Rómámra,
mint jászla fölé egykor az Anya.
És szűz vagy te is,
érintetlen mélyed
úgy fogadott be, oly ártatlanul,
mint a Leány karnrája rejtekébe
az Angyalt, mikor testté lett az Úr.

Angyal jár most is
s szól, hogy készülődiem.

mert jön az Úr és szava van velem.
És te tudod csak, szelid este, mít mond
a lélek csendjén ő, a végtelen.

De elmúlsz te is:
felhasad a csended
és reggel lészen. Fürze kisfiúk
szaladnak itt majd újra át a téren,
s napfényben ragyog minden esti út.

s a fény, az új fény
boldog nagy rohammal
támad majd nékem, s én a zárt kaput
kitárom: jer hát, nyughatatlan reggel,
de oldj rettegve földporos sarut.

Szent nap virradt megl
Új világosságok
nyíltak az este csöndes méhiben:
a Lélek drága melege suzároz
bennem, s a lelkem zengő, új igen.
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BARÁTH FERENC:

JUHÁSZ GYULA

A századeleji kozmopolita irodalmiságból nőtt ki, de
tudatos esztétikai önnevelése, történeti sorsfordulatunk és
napjaink költészetének a mult hagyományokat megtagadó
magatartása, költészetének irányát és jellegét megváltoz
tatták benne. Mert állandóan alakuló, de véglegesen soha
ki nem alakult, soha meg nem állapodott, kijegecesedet
len költői természet volt: tele elszomorító félszegséggel,
iránytalan ingadozással és zavaró habozással. Költészeté
ben egyáltalán nem fedezhető fel sem stiláris, sem esz
mei, sem formai állandósultság, legfeljebb egy-egy költői

fej1ődés-etapeján belül, ha ugyan használni lehet vele
kapcsolatban a "fejlődés" szó szokványos értelmét, mert
kora ifjúságában, már a "Verse"-iben, még inkább az "új
versek"-ben meglehetősen határozott vonalakkal rajzolód
nak ki sajátos költőegyéniségének körvonalai s kibontako
zik az a költői arc, mely az irodalmi tudatban majdnem
állandósult: a mélabús Nietzsche-imádóparnassion-utód
arca. Mélabús és parnassion: két egymást kizáró irodalmi
fogalom, mert a parnasszizmus merev tantételei nem ad
nak helyet az érzelmi megnyilatkozásoknak, a költői pas
sibilitásnak. Ifjúkori költészetében meg épen az a sajátos,
hogya parnasszizmus tematikáját átvette ugyan, azonban
ezzel a befolyásoltsággal nem járt együtt a parnasszizmus
ars poeticájának átvétele. Korántsem, ellenkezőleg: íro
dalrnunkban ő volt egyike azoknak a költőknek. aki vér
ségéből fakadó adottságai folytán a külföldi hatásokat
szinte ösztönszerűen tudta átminősíteni, tudatos törekvés
nélkül magyarosítani. Mert magyar volt, minden filoló
giai kimutatás ellenére és ha magába itta is a külföldi ha
tásokat, mint ahogyan költőbarátjai, Kosztolányi és Babits
is magukba itták, sohasem jellegült át a hatástadó nemzet
szelleméhez, mint Kosztolányi vagy Babits, hanem meg
maradt verseiben az öntudatos fajiságra visszavezethető

magyar jelleg. S a parnasszizmus, noha átvette annak fél
hivatalos versformáját, a szonettet, nem is jelenthetett
számára egy szahványos keretet, amelyben az ösztönös ki
kényszerülést, spontán lírai tehetségének kidagadását
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megakadályozva, zavartalanul dolgozhatott volna, azért
elsősorban, mert formai készsége korántsem közelítette
meg lírája csordulékony telítettségét, kitörő önkéntelensé
sét. Pillanatban fogant, meleg ihletű líraiságához, melyből

buggyanó könnyedséggel és gáttalan szabadsággal törtek
elő a versek, Kosztolányi mesteri formakezelése, utánoz
hatatlan verskészsége lett volna szükséges, hogy tartalmi
művészete mellett formai művészetet is jelentsen. Mert
nála nem a gondolat kiérlelődése, a költői eszme meg
születése és a vers világrahozatala jelentette a szülési kí
nokat, hanem az a kényszer, hogyamegszületett versgon
dolatot zárt és meghatározott formaruhákba kell öltöztet
ni, rímekkel felékesíteni, hogy a vers a versek társadal
mában szalonképes - esztétikai legyen. Nagyon sok ver
sét e miatt a kényszer miatt nem írta meg, mert nehezen
tudta meghatározni, milyen öltözetet adjon a világra jövő

versgondolatnak. Ez magyarázza azt is, hogy szívesen fo
gadta el a szabványformákat s inkább a már meglévő

versformákba kényszerítette bele gondolatát, ahelyett,
hogy új formát mert volna alkotni. Ezért fogadta el a szo
nettet és a középkori francia balladaformát még olyankor
is, amikor tárgyi indítékok használatukat nemhogy nem
igazolják, hanem egyenesen kizárják, mint ahogyan ma
gyaros, főleg alföldi tárgyú verseiből (Magyar táj, Magyar
ecsettel: szonett) kimutatható.

Azonban abban akoráramlatban, melyben költői pá
lyája megindult, a nyugatosság eszméje kezdett hódítani
s a kötelező nyugatos-programm elfogadásától talán még
akkor sem menekülhetett volna meg, ha Kosztolányi és
Babits egyenesen nem is hívták volna fel figyelmét a par
nasszizmusra - általában a Nyugatra - s ha ugyanők 
szintén akorszellemből következően - nem nevelték is
volna rá a félrehúzódó s filológiai tanulmányainak élő ta
nárjelölt-Juhászt Nietzsche olvasására. Kosztolányi és Ju
hász levelezéséből tűnik ki, hogy Juhász meglehetősen

passzív, kialakulatlan ítéletű s könnyen formálható lélek
volt még abban az időben is, amikor a nála fiatalabb
Kosztolányi már teljes kiértséggel és ösztönös tájékozódó
képességgel Juhásznak s a nála szintén idősebb Babits
szellemének irányításába is eredményesen szólt bele.
Míg azonban Kosztolányi és Babits vérükben és teljes lé
nyükben élték át a nyugatos gondolatot, annak programm
jával és a költői formákra vonatkozó előírásaival együtt,
addig Juhász csak a felszínekig, a forma lényegtelen kűl

sőségéig jutott el s noha láthatóan igyekezett "nyugatos"
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lenni, tudatos törekvése nem tudta elfojtani benne a szü
letett készségeket s így a kezdeti nyugatossága nem te
kinthető másnak, mint egy ízlésáramlat külsőséges je
gyeinek, amelyekkel azonban lelke legmélyén nem vállalt
- nem tudott vállalni - közösséget.

Különben is: nem akarta meghallani küldetése egyre
erősebb hangjait, akaratosan menekült a költészet elől,

elbújt a könyvtárszobák mélyére, hogy filológiai és kríti
kusi céljainak élhessen. Félénk, szemérmes természete,
aranyjánosi passzívitása nehezen oldódott fel költői mun
kálkodássá s Kosztolányinak igen jelentős érdemei van
nak abban, hogy sürgető, kérő, parancsoló, felvilágosító
és rábeszélő hangú leveleiben - hozzáférkőzve a világ
gyűlölő, remeteéletet élő költő lelkivilágához -, rá tudta
venni a céltudatos költői munkára. Alakíthatóságánál,
Kosztolányi "nyugatos" költészetének egyre nagyobb eli s
mertségénél fogva ő is nyugatos szellemben írt, azonban
a parnasszista iránynak és a nietzschei programmkölté
szetnek eredményei nem fedték Juhász Gyula költői el
gondolásait. Egyelőre nem tudta, hova kell tartoznia: a
parnasszistáktól és Nietzsche híveitől elfordulva, majd a
pályáiával (latin tanár volt) párhuzamos filológiai könyv
élményeinek a megéneklésére vállalkozott, majd pedig táj
költészeti irodalmunkat gazdagította, egyrészt költői el
képzelésekre, másrészt valóságélményekre támaszkodva.
Költészete kiérlelődésének első fázisában azonban nem
tudott megszabadulni a tárgyi költészet uralkodó divatjá
tól és verset írt egy-egy képről, egy szoborról - klasszi
kusról vagy modernről -, egy-egy tárgyról, de nem a par
nasszisták dolgok és érzelmek fölé kerekedő hűvös el
zárkózásával, hanem a személyi élmények meleg Iíraisá
gávaI.

Tehetségének jellege sem tette elhivatottá az előírt

programm követésére, mert jóformán semmi gyakorlati
készsége sem volt a parnasszizmus kényszerű merevségé
nek, hűvösségének a vállalására. Nem is azok a versei ha
tottak és szereztek neki elismertséget, melyekben meg
valósította a magatartás- és formabeli parnasszizmust,
hanem azok, melyekben egyéni bajait, szerelmek keserű

emlékeit, bánatos tépelődéseit, sajátosan alföldi jellegű

katholikum-élményét írta meg. A parnasszizmus kötelező

szépségkultuszát csak lélekben élhette át, mert - bár
szeizmográf-finomságú esztétikai érzékkel rendelkezett 
nem volt elég gyakorlati jártassága esztétikai elképzelé
seinek konkrét megformálására. Igy jutott csődbe par-
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nasszista próbálkozása tárgyi és formai szempontból egy
aránt; tárgyi szempontból azért, mert állandóan át-meg
átlendült a tilos területekre, azoknak a témáknak a terü
letére, amelyek a bennük rejlő költői lehetőségek jellege
miatt, nem tartozhatnak bele a parnasszizmus témaköré
nek a birodalmába. Formai szempontból pedig azért, mert
gondolatainak és érzelmeinek futó előretörése közben
nem törődhetett a verssorok formai kikristályosodásával.
De nem tudott következetes lenni a parnasszizmus prog
rammterületén belül azért sem, mert legyőzhetetlen erejű

szubjektívítása, az objektív szemléletre való teljes haj
lamtalansága is akadályozta s képtelen lett volna mara
déktalanul megvalósítani a parnasszizmusnak azt az elő

írását, hogy a költő száműzze verséből saját érzelmeit.

Az az arca, mely a "Versek"-ben mélabús volt és ér
zéktelen is egyszerre, utóbbi, hozzá nem tartozó, csak fel
vett vonását levetette s az irodalom ezt az idegen, nem reá
szabott szereptől megtisztult arcot fogadja el Juhász igazi
arcának. Igaz: a parnasszizmus iskolázottsághoz és józan
mértéktartáshoz szoktatta a meglehetősen szertelen haj
lamú költőt s ha az irodalomtörténet költészetében ennek
a francia hatásnak áldásos eredményeivel akar számolni,
ezt kizárólag a parnasszizmus fegyelmező és mérséklő ha
tásában jelölheti meg.

Borongó szomorúságában, elomló hangulatiságában vég
telenül vonzó kedves és megkapó s hogy nem tévedt át a
borongás túlzott területeire, egyedül a franciás iskola sze
renesés hatásának köszönheti. A hangulatkeltésnek olyan
művésze volt, amilyen irodalmunkban nem sok akad. De
hangulataiban nem gazdag skálájú: majdnem kizárólago
san csak a szomorú és elszomorító lelki élmények meg
éneklésére talált hangokat s ha hangulati pártállása nem
is jutott határozottan kifejezésre, versei hátterében min
dig felfedezhető valami letompítottság, valami elair obs
cure-jellegű elhomályosulás s egy-egy versének "tartal
mi" háttere olyannak tűnik fel, mintha halvány ködön,
vagy homályos üvegen keresztül szemlélné a néző. A tó
nus letompított félhomályához hozzájárul ritmusának alt
hangulata is s ez adja sok verse dallamának azt a jelle
get, mintha az ember távolról, vagy vastag selyemfüggöny
mögül hallaná őket. Klasszikus példa erre a két irányban
dolgozó s érzékletes költészetre, híres "Maillard kisasz
szony" c. verse, amelyben festői és zenei eszközökkel éri
el az olvasóban azt, hogy vizuális és auditív téren egy
szerre rögzítse a verset:
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"Hol Watteau tája ring a kerti tóban
S Watteau-idillUil hangos a pagony,
A nyájas, álmos, bájos rokokóban,
Az illedelmes [ete galantokon

Arany topánban és fehér selyemben,
Mig enyhe mélázás ült minden arcon,
Versailles ban járta a lágy menüettet
A sáppatag csillag, Maillard kisasszony."

Az efféle szuggesztiv erejű hatások elérésére irodal
munkban rajta kívül más nem vállalkozott volna ilyen
nagy szerencsével. Ez az elérzékenyülő lágyság, melyet a
szentimentalizmustól már csak árnyalatok választanak el,
a legsajátosabb Juhász-hangnemek egyike. A bánatos el
mélázásra igen mélyreható lelki indítékok késztették,
zsongó melankóliájának épen úgy, mint kitörő pesszimiz
musának keserű élménysorozatok szelgáltak hátterül, te
hát a bánatnak állandósult szerepe nála nem a század
végből átmentett hagyomány indokolatlan átvétele, hanem
annak a lelki alkatnak költői kifejeződése volt, amelyet
az élményiség, az átéltség hozott létre és szentesített. In
nen van verseinek hiteles hangulati értéke, megragadó
melegsége.

Melyek azok a lelki indítékok, melyek igazolják és
magyarázzák a Juhász-féle lelkialkat kialakulását? Kora
fiatalságára, gyerekkorára nyúlnak vissza ezek az élmé
nyek: édesanyjától olyan vallásos nevelést kapott, mely
nek hatása alatt középiskolás korában zárdába vonult,
hogy aszkétikus hajlamait teljesen kiélhesse. Misztikum
felé vonzódó érdeklődését s költői elképzeléseit nem elé
gítetti ki a zárda olyan mértékben, ahogyan várta, mert
bevonulása előtt a kritikátlan ábrándok vezették s a ko
lostori élettől azt az ideális életformát várta, mely költői

vágyainak korlátlan kielégülést nyújt; azt hitte, hogy a
békés álmodozásoknak, a magányos zavartalanságnak
nem lesz meg a maga ára: a kolostori élet fegyelme, a te
kintélyi és időbeosztásbeli függés. Kilépett a zárda köte
lékeiből s ezzel igen nagy csalódást okozott önmagának
és édesanyjának, aki fia bevonulását szívesen vette tudo
másul, de annál kevésbbé azt, hogy otthagyta a szerzetesi
életet. Mindamellett nem jelentette ez vallásos ihlete le
hanyatlását, sőt a vallásos élményt annyira tudta magá
ban állandósítani, hogy profán - szerelmes - verseit is
vallásos, katholikus színezet jellemzi s még attól sem riad
vissza, hogy a katholikus szertartások nyelvét, stiláris
formuláit alkalmazza:
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"Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett 8zavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen."

Szerelmi költészetének ez a megdöbbentően egyem
és merész hangszerelése szomorú emlékű szerelmében
nyer igazolást. Vajda Jánoson kívül nincs a magyar köl
tészetben egyetlen olyan költő sem, akinek a szerelem
annyira idegproblémája lett volna, mint neki, aki a vilá
got ennyire a szerelem szemszögéből értékelte. Vajda
azonban tudott segíteni idegállapota pattanó feszültségén,
mert versbeli szabad kirobbanása mindig megkönnyeb
bülést hozott számára, de Juhász, aki a parnasszizmus
iskolájának fegyelmező hatásától nem tudott megszaba
dulni, sohasem robbanhatott ki olyan dinamikus lendü
lettel, mint Vajda, így sohasem érezhette a lecsiIlapultság
megnyugtató érzését. Mindig égett, de befelé lobogó tűz

zel, senki sem tudta róla, milyen vigasztalhatatlan szo
morúság kínozta lelke legmélyén. Tudatosan ragaszkodott
a bánatélményhez, kereste a marcangoló szomorúságot,
mert érezte, hogy költészetében ez jelenti a leghálásabb
ihletőerőt s hogy ez felel meg leginkább halk tempera
mentumának. A vallásos és szerelmi érzés legzavartala
nabb, legharmonikusabb szintézise a "Kérdések" c. ver
sében jut kifejezésre:

.Bzeretmemet, a messze, messze illant
Szűz csodaszarvast, Uram, hol lelem meg?
Vagy várja őt is egy örök csalit?

A bánatot, a messze, messze elment
Szetü felleget, Uram, hol látom újra?
vagy várja 6t is örök üdvege?H

Vallásos és szerelmi csalódásán kívül mélységes bá
nata kialakításában voltak még más okok is: az irodalmi
központosulás teljes megvalósulása idején jóformán
semmi kilátás sem lehetett az irodalmi uecentralizációs
törekvések sikerére. Juhász azonban, aki magányra vágyó
természetével nem bírta ki Budapest mozgalmas és gépies
légkörét, válságba került: szeresse-e Budapestet, ezt a
"nagyvilági dámát", aki öt "soha nem ölelte, soha nem
csókolta", vagy elvonuljon - költői kedélyének megfele
lően - vidékre, a maga csendes, idegnyugtató alföldi vá-
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rosába, Szegedre. Az utóbbit választotta. Ez azonban
együtt járt a központiságból való kieséssel s azzal, ami
ennek természetes következménye volt: nem kerülhetett
bele költészetünk homlokterébe, abba az arcvonalba,
amelyben tehetsége alapján helye lett volna. Minthogy
nem volt harcos egyéniség, természetes, hogy egy új iro
dalmi központ kialakításában nem lehettek gazdag remé
nyei, annál is inkább nem, mert a szegedi provinciális
irodalom kifejlesztésére Mórán és Tömörkényen kívül
alig számíthatott befolyásoló tehetségű költő-segítőtársra.

Majdnem észrevétlenül kellett dolgoznia, anyagi gondok
között félrevonulva, társtalanul, de ez a magányos társ
talanság alakította ki benne azt a költői hangnemet és
szemléletet, amely irodalomtörténeti jelentőségét minden
időkre biztosítja. Ez pedig nem más, mint az a nagy ér
deme, hogy irodalmunkban az elsők között volt - s mind
járt a legmagasabb fokú művészettel, - akik egy táji
kultúra lantosaivá és harcosaivá szegődtek.

A szegedi tájiságnak, a népies-művészeti Alföld-szem
léletnek, a táji hagyományoknak s az alföldi népléleknek
leghivatottabb költői kifejezője: az ő költészete. Ha ható
és befolyásoló ereje nem is volt általános, kétségtelen,
hogy a nálunk újdonságszámba menö kezdeményezése
nem volt egészen közömbös a magyar kultúra egyetemes
ségében.

Természetes, hogy egyéni hajlandóságait új költői

célkitűzéseiben sem tagadta meg: táji költészete is tele
van melankólikus hangulatokkal, sőt a tájiság költői él
ményét szerelmi és vallásos ihletélményeivel is össze
tudta kapcsolni, Verset írt a Fekete Máriáról szóló szegedi
néplegendáról, amit Berczeli Károly misztérium-formában
bővített ki. A puszta hangulatiság mellett legtöbbször
történelmi hátteret is keresett s így vált Szegednek és
környékének táji és történelmi költőjévé. Főleg az ős

magyar történelmi emlékek érdekelték, amiben tudva
levőleg ez a táj nagyon bővelkedik. Itt már teljesen el
fordult kezdeti passzív magatartásától, a parnasszizmus
át-nem-élt divathatásától s teljesen betöltötte irodalmi
küldetését. Döntő szerepe volt végleges magyar-, köze
lebbről alföldi jellegűségének a világháború s a forra
dalom élménye is, ami nagyon kimozdította egocentrikus
világszemléletéből s felkeltette benne az egyetemesebb
problémák iránt való érdeklődését is. Forradalombeli
magatartását üldözte a törvény, de igyekezett megingott
lelki egyensúlyában megmagyarázni, hogy elítélt meg-
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nyilatkozása ösztönös feljajdulás volt a háború leverése
utáni érzelmei közepette. Kezdett ingani költői hite is s
már 1919-ben megírta elkészülő fejfájára szomorú-szép
búcsúversét: senki volt, költő volt, nem volt sem jó, sem
rossz, csak ember volt és fáradt:

"MéZy szürkeségben
Szineket látott,
Magyar volt, költ6:
Atkozott, áldott!"

Régi költői témaköréből lassan-lassan eltűnik a sze
relem, mintha azt érezné, hogy a megváltozott világrend
ben nem illik foglalkozni saját problémáival. Elfelejtette
szerelme emlékét, azt is, "milyen volt haja szőkesége",

de azért érezni, hogy keserű kiábrándultságában ezáltal
egy igen erős szál szakadt el, amely hozzábilincselte az
élethez. A megszabadulás médját nem találta meg: ön
gyilkossággal próbálkozott - többször is -, de ezek a
kísérletek nem jelentettek megoldást. Nehezen érthető,

hogy meggyőződött és mélységes vallásossága mellett ho
gyan gondolhatott erre a "megoldás"-ra. Hiszen az Alföld
helyzetének s a magyar sorsnak a jobbrafordulását is
isteni beavatkozás után várta s megteremtette a költészéti
helyi vallásosságot, aminek örök értékét jelenti "A tápai
Krisztus": "És ki segit már, ha ő nem segit?"

Költészetének ez az utolsó fázisa elmélyült és formai
lag is maradandó művészetet képvisel. Egyre ziláltabb
lelki állapota, növekvő anyagi gondjai azonban nem en
gedték meg, hogy ezen a klasszikus és önmagáratalált fo
kon megállapodhasson s kiforrja nehezen alakuló tehet
ségét. önbizalma is elveszett s hiába harsogta utolsó ver
seskötetének címe, hogy: "Fiatalok, még itt vagyok!" 
ez már nem jelentett mást az ő számára sem, mint meddő
önszuggesztiót. Még itt volt, fölőrlött és kialakulatlan te
hetségével együtt, de nem a kusza, bomlottlelkű költő

egyéniség lett volna itt, ha döntő jelentőségű ifjúkori él
ményei idegrendszerét nem tették volna olyan halálos
próbára.

Baráth Ferenc
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Orleáns környékén emelkedett hajdan, hatalmas erdőtől

körülövezve, az a sötét, büszke kastély, amit La Porte várá
nak neveztek.

1076-ban a vár ura, Hervé gróf lakott benne. Zordon te
kintetű ember volf, remegett, aki a közelébe került. Szolgái
csak térdenállva mertek hozzá szólni és fegyvertársai is fél
tek tőle. Híres vadász, nagy ivó volt és egyre kalandokat haj
hászott. Zsoldjában sok fegyveres lakáj állott, velük vágtatott
be lován vára körül mintegy száz mértföldes körzetet és jaj
volt annak, aki útjába került: megsarcolta az utasokat és azt
mondják, ha nem akadt senki a horgára, bőszülten tért vissza
várába és olyankor jobbágyai néha életükkel is fizettek uruk
gyilkos elégedetlenségéért. Igazi zsarnok volt, jobbágyainak
elnyomója, szomszédaínak örökösen rettegtető veszedelme, a
papságnak pedig állandó megbotránkoztatója. Sokszor felhív
ták rá a királyi igazságszolgáltatás figyelmet.

Címerében ragadozó farkas volt, méltó jelképe ennek az
úrnak. Mérhetetlen vagyona volt, melyet ez a rablólovag egy
re növelt zsákmányával. A nép átkozta és Kékszakállnak
nevezte.

Napközben az állati és emberi vadat kergette, éjszakán
ként meg szörnyen ordítozott, boldogtalan feleségét pedig
egyre kegyetlenebbül alázta meg, Az asszony kegyes volt és
szelíd, félénk, s mert nem nagyon szép, a megaláztatások
utolsó lépcsőfokáig kellett eljutnia. De akkor a szerencsétlen
asszony egy napon elmenekült, karjában leánykájával. Aty
jánál talált menedéket, ahol az ő gazságaival túlontúl elfog
lalt hóhéra végre békében hagyta.

Mikor egyedül maradtak, a gróf még féktelenebbül ve
tette bele magát kicsapongásaiba. Igy történt, hogy kincses
kamrájának ládái sorra megürültek és szegénységében sza
porítania kellett vadászkalandjait, hogy általuk biztosíthassa
mulatozásait, amikre magának már nem volt több pénze.

Igy határozta el, hogy elrabolja az öreg Mózesnek, az
orleánsi gazdag zsidó bankárnak leányát. Hiába kiáltott és
sírt a szép Debóra, elragadta őt atyai házából és várának leg
magasabb tornyába záratta.

Ezt a tettét kevéssel karácsony előtt követte el Hervé
gróf, s elhatározta, hogy bűnös nászt ül a szép zsidó lánnyal,
mégpedig Krisztus születésének a napján.
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A káplán csodálkozott és megdöbbent, midőn a gróf meg
parancsolta neki, hogya· harmadik éjféli mise előtt áldja
meg ezt a szentségtörő egyesülést.

Fiatal volt a káplán, környékbeli jobbágyfi, gyenge, szinte
félénk ember, de valódi apostoli lélek és törhetetlen szív.
Soha nem egyezett volna bele az ilyen gyalázatösságba : mél
tatlankodva utasította vissza ura parancsát és estéről-estére

megismétlődtek köztük a heves drámai jelenetek. Egyik va
csora után, mikor már bőségesen ivott Cyprus hevítő borá
ból, a gróf magához hivatta káplánját és ismét csak rá akarta
venni, hogy áldja meg bűnös házasságát.

De mint mindig, e szent ember rendíthetetlen maradt
visszautasításában, és a grófot olyan fekete harag kerítette
hatalmába, hogy kiáltásaival, fenyegetéseivel és szörnyű gya
lázkodásaival megremegtette a bástya boltíveit.

Érzéketlenül ez ördögtől megszállott ember előtt, ez ifjú
pap magában imádkozott és néma imádságát csak e rövidke
mondattal szakította meg újra meg újra: "Non licet!" nem
szabad.

Mi történt ekkor?
*

Eljött a karácsony éjszakája. Mindent elkészítettek a há
zassági szertartáshoz, a szolgák és jobbágyok serege bent szo
rongott a várkápolnában, mind remegett, megdöbbenésében
néma volt és aggodalommal várta a kikerülhetetlen drámát.

Akkor nagyszerű és tragikus párbeszéd folyt le a gróf és
káplánja között, a vár egyik távolabbi termében.

- Te pap! - fenyegette dörgő hangon a gróf, - te job
bágyivadék ; urad vagyok, megfizetlek. engedelmeskedned kell!

- Csak Istennek tartozom engedelmességgel.
- A te Istened nem élt még az én öreg csúf feleségem-

mel. Ki akarom cserélni. Ez is bűn? Még ma este egy gazdag
és szép lányt akarok . . . Parancsolom: végezd kötelességed:
eskess meg!

- Nagyúr, a mi Urunk Jézus mondotta: "Az ember ne
oldja fel azt, amit Isten megkötött.

- Te idézed ezt nyomorult! - s hogya pap szent szö
veget idézett s egy könyvet akart kinyitni, a gróf dühe még
határtalanabb lett és így kiáltott:

- Tudod jól, hogy-derék nemes ember létemre nem tu
dok olvasni, most rá akarsz szedni, olyan parancsokat iktatsz
a vallásodba, amelyek nincsenek is benne.·

- Nem változtatom meg az isteni szavakat, nagyúr: ha
nem hiszel nekem, kérdezd meg, miként vélekedik püspö
künk, aki Orleánsban irányítja egyházmegyénket, kérdezd
meg őt és ugyanazt válaszolja majd, amit én. Ugyanazt, amit
az egész Egyház, mert a pápa őszentsége szava tilt el ettől a
bűnös cselekedettől, mit ma este véghez akarsz vinni és amit
én megtiltok neked, én, Krisztus papja l
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- Úgy vélem, te fenyegetődző!. Felelj, akarsz-e itt. meg
esketni engem a második és harmadik míse között, igen vagy
nem?

Soha!
Pestis pusztítson el, mennykő csapjon beléd!. . . Meg-

öllek!
Tedd azt: a halál nekem mennyország.
Tüstént ott leszel! '

*
Megrendülten, de elhatározásában sziklaszilárdan vonult

vissza a káplán és kemény léptekkel a kápolnába ment. Az
óra közelgett: mindjárt éjfélt ütött.

Midőn felöltötte a miseruhát, a sekrestyéből táveztában
a kápolnaajtó felé tekintett és látta, mint telt meg rettegő tö
meggel: az uraság padjában pedig félelmetes szeborként ott
ült a gróf. Csak egyetlen pillanatra találkozott tekintetük: a
jámborság, hűség, a vértanúság állt ott szemben a kegyetlen
erővel.

A pap lángoló buzgalommal mutatta be első miséjét.
Imádkozott a dúlt lelkű bűnös csodálatos megtéréséért.

Második míséjét az isteni akarat elfogadásáért ajánlotta
fel.

Elmondotta az utolsó imádságokat és az He missa est-et
is, mit a hívőkhöz intézett és e szavakban a felséges búcsút
mintegy egyesítette a tökéletes megnyugvással a reá várakozó
vértanúságban.

A gróf már az oltár lépcsőjénél van, felegyenesedik, kar
ját felemeli, de hirtelen, mintha megdermedne és karja visz
szahull. . . Vajjon megillette volna-e az istentelent a kegye
lern? Engedelmeskedik-e végre? . . . Nem. Csak haditervet
változtatott: amit nem érhetett el erőszakkal, most megpró
bálja igéretekkel.

Akkor a kápolna mélyéből zűrzavar hangjai ütődnek fe
léjük. Mintha valakit taszigálnának és valaki fájdalmasan só
haitozna, A nagy toronyba vezető boltíves folyosó homályában
női árnyék imbolyog, négy fegyveres vonszolja: s már hallat
szik a görcsös zokogás. Az öreg Mózes leányát vezették erre.

A gróf most egészen a paphoz fordult:
- De most aztán engedelmeskedj - mondta neki. 

Arany miseruhát adok neked . . . Felszabadítom minden ro
konodat ...

- Tartsd meg aranyadat: én nem keresem a földi kin
cseket. Az én rokonaim pedig csak arra a szabadságra vágy
nak, amely az Isten gyermekeié ... Neked kell engedelmes
kedned, Nagyúr ... Vesd magad alá az Egyház törvényének;
hívd vissza tiszteletreméltó nődet, és az Úr az irgalmasság
napján megbocsátja minden vétkedet.

- Vétkeimet, nyomorult! ... Ezeket a szavakat kardom-
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mal forrasztom torkodra. Hallgass, engedelmeskedj, vagy tő

röm mindjárt átvágja a szívedet!
- öld meg a papot az oltárnál: hadd egyesüljön az élő

Istennel, aki a bűnösök megváltásáért jött a földre, és te, rab
lólovag, te a halál angyalának hatalmába kerülsz!

- Nyomorult ebfi! - a kard rázúdult a papra és az vé
gigvágödott az oltár lépcsőjén, ezt mondva: "Deus, ab homine
iniquo et doloso erue me l"

A borzalom és felháborodás hatalmas kiáltása tört fel
mínden jelenlévő torkából.

De a gróf alig hallja ezt. A rémülettől szinte megkövül,
amint látja a földön folyó vérpatakot, furcsa hangon mondja:
"Milyen nagy ez az ember." Aztán hirtelen, hogy e lidércnyo
más nem gyötri többé, hátat fordít, szétvág a tömegen, mely
magától is lehúzódik útjából, öles léptekkel eléri a kápolna
kis ajtaját és eltűnik az éjszakában,

Orleáns ura a gyilkos üldözésére küldte katonáit, kik jó
darabon követték a nyomát dél felé, de a mocsaras vidéken
már nem üldözhették többé.

Deborát, a szép zsidólányt visszaadták apjánaki a grófné
visszatért kastélyába leányával, és az idő múlt, a borzalmas
szornorújáték emlékének terhével, melyről suttogva meséltek
esténként a kunyhókban.

Tíz esztendővel később pontosan ugyanazon a napon, ka
rácsony éjszakáján, egy öreg pap éppen befejezte második éj
féli miséjét a vár kápolnájában, Semmi sem változott ott. A
jelenlevők ugyan kissé megöregedtek, egyesek hiányoztak is,
mások,' fiatalabbak pótolták őket, az urasági padban pedig a
grófné térdelt leányával ugyanazon a helyen, ahol egykor az
átkozott Hervé zordon alakja sötétedett.

A pap mégegyszer, utoljára kifordult, megáldja a térdelő

híveket, és ime a tömegben moraj támad. Különös aggastyán
lép be; csuklyáján kötélövet visel a szent olvasóval. Meztelen
lába vérzik, jobbjában pedig, erősen a melléhez szorítva, drá
gakövekkel ékes arany ereklyetartó van . . . "Ki ez? Ki ez?
Mínő hasonlatosság! . . . Ez a cafatos aggastyán vajjon nem
a gróf-e?"

Valóban ő az. Kínosan vánszorog az oltárhoz, ott lehull a
lépcsőre, melyen még ott látszik áldozatának a vére.

- Atyám, - mondotta - es te hűséges nép, hallgassá
. tok meg egy ezerszer bűnös vallomását.

~ ő akkor elmesélte fájdalmas kálvária-járását.
Ugy menekült el, mint valami őrült, vaktába rohant a

nagyvilágnak, de aztán mégis elhatározta, hogya Szentatya
lábához veti magát a Lateráni palotában, és megvallja bűnét
VII. Gergelynek. A pápa mielőtt feloldotta volna, megparan
csolta neki, hogy háromszor zarándokoljon el Jeruzsálembe.

Végigkoldulta az utat, két ízben zokogta el vétkeit és se
bezte homlokát Krisztus sziklasírján. A gyalázatos török ke
gyetlenül bánt vele; igazságtalanul ütötte; égő vassal jelölte
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meg, de ő minden megaláztatást elvállalt addig a napig, míg
ha-rmadszor is visszatért Jeruzsálembe, és akkor a hitetlenek
fogságába esett, akik meztelenül ló farkára kötötték és úgy
vitték őt végig a kálvária-úton a vesztőhelyre. Flandria ne
mes grófja mentette meg, kifizetvén érte váltságdíját és ő fu
tott, hogya Szent Sír kriptájában leborulhasson. és amint
homlokát a márványra hajtotta, mely a Megváltó testét borí
totta, egyszerre csak érezte, amint a hideg kő meglágyul. Vaj
jon nem ez volt-e az irgalmasság, a végül elnyert bocsánat
jele.

(j másik bizonyságért is könyörgött.
Akkor, ahogy szenvedélyesen megcsókolta a megszentelt

kőlapot, egy márványdarabka levált róla, mit ajka között tar
tott.

Határtalan szeretettel és hálával vitte el kincsét, az isteni
kegyelem drága bizonyságát.

Rengeteg kaland és kegyetlen viszontagság után újra Ró
mába ért, erejében megfogyatkozva, és ott az új pápa, III.
Győző megerősítette az Isten bocsánatát, midőn felmentő ira
tot adott neki. Azonfelül aranyereklyetartóval ajándékozta
meg, melybe a Sír darabkáját, az Igazi Kereszt szilánkját tette.

Az Alpokban szakadékba zuhant, de végül is Párisba ért,
ahol Fülöp király felfüggesztette elitéltetését.

- S most - folytatta a gróf - rajtatok a sor, én népem.
ti derék emberek, akik remegtetek méltatlan zsarnokságom
alatt, akiket megbotránkoztattam gazságaimmal, rajtatok a sor,
hogy feloldozzatok engem. Ha ti visszautasítjátok a bocsána
tot, miért most alázatosan könyörgök, vissza kell térnem Jeru
zsálembe, ahol biztosan elveszek.

Látva urát, ki ily nyomorúságos sorsra jutott, a nép le
térdelt és sírt. Az imádságok az ég felé törtek, a jámborság
imái, a hála imái. Magasztalták az Urat irgalmasságáért és
az Isteni Kegyelem szétáradt a hívők seregén.

- A vérnyom eltünt! - kiáltotta az a gyermek, aki az
oltár mellett állt.

Valóban, e tragikus lépcsőfokok, melyek oly sokáig hor
dozták az ártatlanul kiontott vér bosszúért kiáltó nyomát, most
visszanyerték eredeti tisztaságukat.

"Csoda, csoda! A mi szegény urunk bocsánatot nyert l"
A grófné segítette fel a bűnbánó vándort. Egymás karjába

omoltak.
Néhány évvel később a gróf szentként halt meg a keresz

tes hadjáratok során egyik csatában, melyben igen bátran ha
dakozott.

Dénes Tibor fordítása.

810 VIGILIA



HODINKA LÁSZLÓ:

HUYSMANS,
A SZÁZADFORDULÓ
MISZTIKUSA

Az újabb francia regényirodalomban a legkiválóbb misz
tikum-kutató Huysmans volt. A miszticizmus célját abban
látta, hogy a misztikus lélek adjon számot a benne végbe
menő szent és titokzatos folyamatokról, próbálja meg a benne
bizonyos fokig megjelenő, a beavatottak számára hozzáférhe
tetlen Istent érzékelhetővé tenni, kifejezni. Szerinte ez lehet
séges, ö a mísztikát nem találja olyan nehéznek és megfog
hatatlannak, s már ebben lényegesen különbözik az orthodox
teológiai áIlásponttól. A nehézséget nem abban látja, hogy
a mísztikus élmény előttünk ritkán megnyíló, nagy és szent
folyamat, hanem abban, hogy az ezzel foglalkozók nem eléggé,
nem igazi mísztíkusok, s a kifejezés ezért nem sikerült nekik.
Ő tehát a miszticizmusban elsősorban a különöst, a tenné
szetíölöttít hangsúlyozza, nem pedig a rendkívüliséget. A
francia irodalmi és szellemi életben a múlt század vége felé
újraéledt misztika iránti széleskörű érdeklodést nagy öröm
mel üdvözli, de ebben csak a mélyebb hitélet fejlesztő ková
szát látja. A miszticizmus irodalmi tárgyalásában is a maga
szerepét hitvédő jellegűnek tartja, meg akarja mutatni nagy
elődjének és mesterének, Zolának és Charcot-nak, hogy a
bennünket körülvevő élet még mindig mennyire misztérium,
mennyire megmagyarázhatatlan. Egész pályáját és a miszti
cizmussal szemben elfoglalt álláspontját tekintve, középkori
léleknek mondhatjuk őt; nagy emberi és írói sorsfordulata
után is mily sokban hasonlított a középkor és különösen a
XII. század szerzeteseihez, kik a misztikum felé hajló lelkük
felületén is megőrizték a középkori ember különös szabad
lelkiségét. Langlois ezt a mísztícizmus és a .Jíbertinage" ke
verékének nevezi. Huysmans a miszticizmust tehát csak íro
.dalrni tárgynak fogta fel, melynek tanulmányozásába merült.
Másrészről pedig ezt a kedvenc studiumát ajánlotta fel Isten
nek, mint bűneiért való elégtételt. Ily értelemben misztikus
nak tartotta saját magát is; egyik életírója szerint nyilvánvaló
öröm gyulladt ki szemeiben, ha magát mísztíkusnak hallotta
nevezni.

Ha Isten nem is mutatta meg neki magát oly nagy mérték
ben, mint az igazi nagy misztíkusoknak, de bizonyos ke
gyelmi jeleket, részleges megvílágosodást nem lehet kétségbe
vonnunk életében. Ezeket Ióhósének, Durtalnak vallásos vi-
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lágában elemzi. Igy többször mondja, hogy időnként érezte
a kegyelem hathatós munkáiát lelkében: Isten tudtára adta,
hogy meghallgatta. Az imádságra való erős belső szükségen
kívül egy láthatatlan, alig érezhető érintés volt ez, Isten foly
tatólagos hívása, melyet lélekzetfojtva figyelt belsejében. Néha
erősbödött e titokzatos belső érintés s többé-kevésbbé erős

érzelmi velejárók is kísérték.

A legnagyobb hévvel száll síkra a misztikus állapotok
felé való törekvés és az értük hevülő vágy mellett. Megtérésé
utáni egész életművében valóságos propagandát csinált min
den vonatkozásban a miszticizmusnak. Támadóinak is vála
szolja, hogy életének célja ezután mindig csak az lesz, hogy
a misztika útjain mind feljebb emelkedjék. Ö tehát az asz
kézis és a misztika között csupán fokozati különbséget látott,
s ebben megint alapjában tér el a teológiai felfogástól. Ezen
álláspont szerint a misztikus kegyelmi állapot elérése földi
életünknek egyetlen célja, erre minden jó vallásos embernek
törekednie kell, s ha előkészülete jó, normális dolognak tart
ják, hogy Isten őt oda is emeli. Huysmans azt vallotta, hogy
bármiféle kegyelem első forrása a nagy szívtisztaság, a go
nosz hajlamok elfojtása. E célból igen nehéz és állandó mun
kára, lankadatlan összeszedettségre van szükség, Ezt a harcot
hevíti és erősíti a vágy, hogy sokat próbált és a küzdelrnek
ben elcsigázott lélek elérjen az óhajtott célhoz, a misztikus
kegyelmekhez. Szerinte ezt nemcsak a szentek érhetik el, ha
nem a lélek igen nagy áldozatával bárki misztikussa válhatik.
A misztikus orchidea-virág azonban nem nyílik ki egyik nap
ról a másikra, hosszú, fáradságos, lemondásokkal teli életnek
kell azt megérlelnie. Ö maga is eleinte minden nehézségtől

visszariad, vagyis abba a hibába esik, hogya vágy pusztán
óhaj, meddő várakozás marad. Ebbe kapcsolódik bele az az
intellektuális attitűd, mely sohasem hagyja el teljesen s mely
a misztikában is csak irodalmi témát talál. Különösen eleinte
látszik műveiben a sok küszködés: megszerezhetné a misztí
kus kegyelmeket, de neki magának kellene erős munkával
hozzálátnia. Olyasféle állapot ez, mintha egy ablakból vizsgálná
e jelenségeket, rokonszenvvel, sőt sokszor sóvárogva is, de
különösen eleinte, nagy nehezére esik neki maganak is le
szállnia onnan. Kevesen voltak oly szentimentálisan beállítva
a vallás igazságai felé, mint épen Huysmans. De szentimen
talizmusra, tépelödésre és boneolgatásra hajlamos lényében
ott volt a krítizálás, filozofálgatás kényszere is. Nem fogadott
el semmit anélkül, hogy előbb gondosan le ne mérte volna
értelmének mérlegén. És épen ez gátolta őt abban, hogy fel
színre engedje a misztikus egyesülésre Isten kegyelmén kívül
szükséges spontán érzelmeket is. Gondolatait módszeresen
rendszerezi, csoportosítja, pedig maga is érzi, hogy ez a lelki
beállítottság itt nem helyénvaló, itt hinni kellene Isten külön
leges kegyelmében. A rendszerető elme uralkodik a szomjazó,
de magát teljesen átadni nem tudó szív felett. Kételkedésén át-
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átvilágít a fénysugár, mely a szeretet és az odaadás mellett
megvilágítja előtte az utat, de míndig győz az erőlködés. Pedig
önmaga is tudatosítja, hogy a nehezen szerzett aszkézis álla
potaiból felemelkedve, az Istentől kapott misztikus kegyelmek
feleslegessé teszik az ész munkáját. Jól mondja neki lelki
atyja: mindig meg akarja győzni magát, hogy nem gondolko
zik eléggé e kegyelmeken, s éppen ez az állandó elmélkedés
töri meg a kegyelemteljes hit lendületét.

E nyugtalanitó, vágyódó keresések miatt nem találta he
lyét rendes napi elfoglaltságai, irodalmi tervei közölt: nyug
talanító, vágyódó keresés vezette Isten felé. Tépelődő és lassú,
nagy és nehéz erőkifejtésekre szinte képtelen természete sok
akadályt gördített a felfelé való haladás útjába. De Isten job
ban hívta őt, mint mást, mégis kiválasztottját látta benne,
kit a miszticizmus iránti lángoló szeretete éh heve is méltóvá
tett arra, hogy bizonyos misztikus élményekben legy-n része.
A szemlélődő életre elhivatottnak sokszor még több megpró
báltatás jut osztályrészül, mint azoknak, kik csak a maguk
erejéből haladnak fölfelé. Az alsó misztikus fokokor lsten
kegyelme mellett az öntevékenység még csak lassan, f.1koza
tosan vonul vissza, még mindig nagyon sok a saját tenni
valója: az erények hősies, nagyobb mértékben való megtar
tása, Különleges ajándékok segítik ugyan a lelket, de épolyan
mértékben jelentkeznek a gátló tényezők is, melyek oly ne
hézzé teszik az lsten elérését. Egyik ilyen nagy próbája volt
Huysmansnak éppen az lsten hangjának a meghallása. Mily
nehezen értette meg, hogy mit is kell tulajdonképen cseleked
nie ! Nem tudta magát elszánni arra, hogy lelkéből Istenhez
méltó hajlékot alakítson. Habozó és tépelődő lelkébe Isten ön
tötte ezt a vele és munkájával szemben való bizalmatlanságot
is, mint megpróbáltatást. Nem kímélte meg a kételvtől sem:
igaz-e, hogy Istennek különleges kegyelme kitüntetésre mél
tatja őt. Kételkedik abban is, hogy érdemes-e föláldozni ké
nyelmes, független, szabad életét oly cél elérésére vagy meg
közelítésére, ahol esetleg csak végleges kiábrándulás várja?
A kishitűség tartja hatalmában, nagyon nagyoknak látja az
áldozatokat, melyeket végre kell hajtnia az Istenhez való for
dulás érdekében. Elevenen érzi a bűnös ember örök ketté
hasadását a jó és rossz irányában, ez szinte legnagyobb és
állandó kísértése. T'ehetetlenség érzése kínozza, képtelen belső

sugallatait követve, azokat végre valóra is váltani. Majd
gyenge természetének másik átka, a hiúság és a gőg csábí
tásai kerítik hatalmukba és vetik mindig vissza a földön el
érhető Isten-látás felé tartó nagy harcában. Különös megpró
báltatása a reménytelenség is. Azonnal elcsügged, amint va
lami akadályt érez. Az önbizalom hiánya nagyon sok szép
lelki terve valóraváltását hiúsítja meg. Igen erősek az ösztönei
ellen való támadások is, különösen eleinte igen sokat kell
ezek ellen harcolnia. Innen az a Huysmans utolsó művein át
áradó különös, mély férfiúi fájdalmasság, amit nem tud ellep-
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lezni annyiszor hangoztatott keserű, szatirikus humora sem.
Ez csak még jobban fokozza érzékenységét, mellyel az érzelmi
fölindulások után beleesik a spleenes unalom és szomorú kiet
lenség állapotaiba. A kietlenség e nyomasztó érzését semmi
féle fölbuzdulással sem tudja távoltartani lelkéből. Mint a jég,
úgy fagyasztj a meg minden imakísérlet belső hevét az a kü
lönös szárazság. A misztikusok számára küldött kísértések
közül gyakori és fájdalmas az az érzés, hogy lsten vissza
vonult a lélektől. Ilyenkor kétszeresen támad fel érzékeny lel
kének minden nyugtalansága; a lélek mint egy sötét szobá
ban, egy helyen keres. A hirtelen beállott lelki csendben meg
törik minden lendület rugalmassága. Sokszor tudatosítja, hogy
a kísértések hozzátartoznak a tökéletesedéshez. ezek nélkül
nem lehet győzni. Próbál megnyugodni abban, hogy a küldött
megpróbáltatásoknak az a szerepe, hogya lélek alázatosságát
fokozzák, nem pedig, hogy túlzott nyugtalanságot keltsenek.

Igen nagy szerepet juttat Huysrnans a lelki életben a go
nosz léleknek. Még katolikusnak nevezett korszaka előtt leszö
gezi idevonatkozó álláspontját: hisz a sátán valóságos létezé
sében, vagy legalább is majdnem bizonyosnak tartja. Isten a
mísztikára hivatott kiválasztott jainak életében is szerepet ad
a sátánnak, hogy az akaratlanul is az ő terveit szolgálja: ö a
kísértéseknek állandó élesztője, minden erejével azt próbálja,
hogy a lelket újra gonosz hajlamai felé vezesse vissza. Huys
mans a sátán munkáját szellemesen a várostrommal hasonlítja
össze. A felzaklatott lélek horizontján sötét pontok gyanánt je
lennek meg az előreküldött kísértések, melyek jelzik a bekö
vetkező veszélyt, felkészítik a lelket a harcra. Szerinte a sátán
első fegyvere, mely a leghatékonyabb szokott lenni, a skrupulu
sok küldése; ezek sokkal inkább remegésben tartják a vergö
dő lelket, mint a súlyos kísértések, mert az aggályok teljesen
szétterjednek a lelken, s a szívós ördögi munka eredménye
képpen egészen elporhanyósítják az ellenállást. Csak ezután
lép előtérbe a sátán, mint egy hóhér, szinte ellenőrzi, hogy se
gédei teljesítették-e előzetes parancsait? Huysmans is hang
súlyozza, hogy nem lehet biztos eszközökkel számot adni arról
a titokzatos eljárásról, melynek folyamán az ördög a lélekbpn
kárhozatos működését végzi. Valami különös belsli remegés
adja csak hírül, hogy a sátán dolgozik a lélekben. Érdekes
megállapítása: minél inkább tudatosítja a megszállott lélek a
gonosz [elenlétét, e tudósítás eredményeképpen az mindinkább
visszahúzódik.

William James és mások szerint csak a gyors, villám
szerű megtérés érdemli meg a misztikus szöt, amikor való
sággal rászakad a megtérőre az igazi fény, Isten által küldött
belső megvilágosodás hirtelen úton löki el eddigi életétől.

A saját erővel, lassú elhatározásokkal kiépített és kétsége
ken át vaj udva beteljesedő átalakulást nem tartják mísztíkus
nak ; mondjuk Tolsztoj és Papíni ismert Istent-megtalálásá
tól elvitatják e jelzőt. Pedig például Huysmansnak, ennek az
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oly rnessziről Isten felé kúszó, annyi kétségtől marcangolt
léleknek a megtérése sem volt csupán az ő munkája. Ha kel
lett is hozzá rengeteg akarat és kitartás, a bűntől a kegyelemig
vezető lépcsőn, mégsem kétséges, hogy ezt egyedül nem bírta
volna, ha Isten nem választotta volna ki őt arra, hogy saját
ságos, misztikus úton magához emelje. Huysmans esetében
nem a kegyelem villámcsapásszerűmunkájáról van szó, mint
egykor a damaszkuszi úton, őt nem egyszerre sújtotta le az
Istentől való áthatottság, hanem Isten kegyelmétől segítve,
az ő lassú és kitartó jószándékú munkája során, a kettő har
monikus együttműködésével. Még ilyen dolgokban is ön
magát levétkőzni nem tudó stílusára jellemző példa az a ha
sonlata, amikor megtérését a gyomor emésztéséhez hason
lítja, mely szintén bennünk folyik le, mégis úgy, hogy tud
tunkon kívül is kénytelenek vagyunk rá, de a folyamatot
meg nem akaszthatjuk, legfeljebb kedvező feltételek terem
tésével elösegithetjük. Ismeretes az a vita, melyet a realiz
mus nagy regényírójának meglepő megtérése annak idején
felidézett. Sokan az ő lelki fordulását is, mint a századuto és
századforduló oly sok kouvertitájának esetét, mint ügyesen
tálalt irodalmi reklám-eseménynek tekintették. Kétségtelen,
hogy különös egyéniségének bizonyos jellemvonásai termé
szetesen később sem maradtak el. De azért az őszinteség

hiánya túlzott vád; Huysmans rejthetett igazán és őszintén

bűnbánó lelket különcségei mögé is. Egész további élete és
szent türelemmel viselt nagy szenvedései is az őszinte bűn

bánat mellett szólnak.
A megtérésé előtti bűnös élete fölött való szomorúság

jellemző vonása marad lelkének később is. A fellángolások,
lelkesedések és örömök akkor is csak pillanatnyiak marad
nak, a mélyen mindig szomorúság marad s e kettő kevere
dése adja Huysmans igazi lelki képét. Az egész világot in
kább fájdalmas oldaláról nézi s olykor egészen könyörtelenűl

állapítja meg, mennyire hatalmaskodik a rossz a jó fölött.
Az áldozat nagy dogmatikai mélységű tanát vallja és a misz
tika egyik legszebb és legnagyobb törvényének tartja. Irígyli
az igazi mísztikus lelkeket, akiknek Isten megengedi, hogy
bűnöket és értük járó szenvedéseket vállaljanak, ezen elnyert
fájdalmak és szenvedések által közelebb juthassanak Istenük
höz. Saját megtérésekor is tudja, hogy ismeretlen szent lel
kek segitségére siettek imatöbbletükkel és segítség gyanánt
átvették szenvedései egy részét, melyeken ő nem tudott győzni.

A misztikáról való felfogásának ismeretében teljesen
megérthetjük azt a tényt, hogy ő a művészetet és annak min
den megnyilvánulását szinte csak a misztíkával való kapcso
lataiban látta. Hálát adott Istennek, aki megengedte neki,
hogy a misztika bámulója és tudósa lehet a művészetek terén
is. Három területen fogta meg őt különösen az egyházi mű

vészet: az építészetben a gótika és a román, a muzsikában
a gregorián ének és az irodalomban a nagy misztikusok, Sze-
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rinte az egyházi művészet különösen a középkorban valósá
gos letéteményese a misztikának ; a részben névtelenül ma
radt misztikusok egyházművészeti alkotásaikban próbálták
idevonatkozó élményeiket kifejezni.

A zene is olyan tényező, mely elősegíti a misztikumra
hajló és e kegyelemmel különben is ellátott lelket az ilyen
állapotok felé való törekvésében. Huysmansnál is kétségtelen,
hogy misztikus megtérésében, Isten e titkos tervének végre
hajtásában igen nagy szerep jutott a zenének is. Meglepő az
a mély benyomás, melyet a zene az ő érzékeny lelkében kel
tett, és az a képesség, mellyel az idegeire ható zenei benyo
másokat azonnal tudatos kritikává tudta szavakba önteni. Itt
is teljesen vizuális volt, zeneszemlélete nem annyira techni
kus, mint inkább teljesen esztétikai és szentimentális. Zenei
érzékenysége is egy eszköz volt, melyet Isten tőlünk nehezen
érthető rnödon felhasznált arra, hogy lelkébe öntve, közel
hozza és fölemelje magához.

A templomi hangulat és az Isten házának áhítatában an
nál jobban hat a lélekre az egyházi zene misztikus kapcsokat
létrehozó hatása. A katedrálisok gótikus oszlopainak láttára
előtör Huysmans lelkéből a hasonlat, mely a szentek egyes
ségét hirdető szentmise alatt úgy húzza felfelé lelkét, mint
egy ellenállhatatlan és szemmel-füllel alig követhető gejzir
oszlopa. Hosszú és alapos gondolatmenetekben foglalkozik a
gótika és a gregórián zene kapcsolataival és az egyik iránt
való nagy érdeklődését átviszi a másikra: szerinte egyszerre
gyakorolják lelkében ugyanazt a megindító hatást a temp
lom és a zene. Az ő mindenre oly könnyen vibráló érzékeny
sége a zene hangjain keresztül fogja fel a szentmise értelmét
és egyes részeinek jelentőségét. A mise alatti egyházi zene
és ének igen nagy mértékben élesztik lelkében a misztikus
örömöt, mely ilyenkor szinte túláradva csap az Isten felé.
Persze e hatás még nem idéz elő misztikus állapotot, ahhoz
kell, hogy meglegyen a kiválasztottság s akkor erősíti a misz
tikus érzéseket a zene hatalma is.

Ugyanígy volt a templomokkal is, melyeket ő miszticiz
musát színező és elősegítő tényezőnek tartott. E megszentelt
hely az igazi termő talaj, hol a mísztikus állapotok megnyíl
vánulhatnak, itt kerül a lélek olyan állapotokba, melyekben
elsősorban juthat kapcsolatba vagy közvetlen érintkezésbe Is
tennel. Veleszületett adományával, a templomok iránti nagy
lelkesedésével el sem tudja képzelni, hogyan lehet ezeket
hideg szemmel, nem teljes önátadással szemlélni. Műveiben

rengeteg az utalás a templomoknak reá tett mély, lelkét át
járó és felfelé emelő hatásáról, mit ő misztikus érzései fo
kozójának tartott. Csodálatosan szép leíró és élvezhető olda
lak ezek, nem is szólva a charttesi és lourdesi templomokról,
melyeknek egész köteteket szentelt. A világhíres chartresí ka
tedrálisról szóló híres könyve nem más, mint a liturgikus
szimbolika elemzése; minden jelentéktelen faragványnak, a
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misében pedig minden mozdulatnak szimbolikus, mísztíkus
jelentése van, mely mindig érezteti, hogy Isten mindenhol
jelen van. Élete második felében írt könyveinek ez oldalairól
már nem a naturalizmus gúnyolódó, szkeptikus, hideg regény
írójának vonásai tünnek elénk. hanem a századforduló mísz
tikusnak nevezhető Huysmansának új arca, mely már csak
Isten felé néz.

Hodinka László

TAKÁTS GYULA:

ALKONYI BEREK

Holdkeltével megjöttek a gémek.
A fűzfák fölött szálltak csendesen.
Puskával kézben álltam a sás közt,
és imígy szóltam hozzád: Kedvesem,
látod, mint eveznek párosával?
Úgy úsznak, mint két csónak a fénybe,
és lásd, páros puskámon a cső is,
és sivítva száll sörétje az égre!
Volt gém, nincs gém. Igy szólna a fűzfa.

A dörrenés a nád közt csuklana . .
Jer, a széna illatot terít ránk,
Kinn anyádék már szólítnak haza.
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ÉSLÁTSZAT
HOZZÁSZöLÁS A BABITS

SORHOZ. "A víz simán gyuru
zött, mint a márvány". A nagy
költő minden sora megéri, hogy
értékéért vitába szálljunk, mert
mint a multkori jegyzet írója
mondja: "a vers megragadása
valami mulandónak, megörökíté
se egy jelenségnek, hangulatnak,
látomásnak", tehát a szellem
drága gyümölcse. Az idézett vers
sor is ily tiszta poézis, amely vi
lágosan rajzolja meg egy jelen
ség képét és oly klasszikus tö
mörséggel ad öröklétet egy futó
hangulatnak, hogy csak azt nem
értem, mint okozhat egyszerű ér
telme a kritikus olvasónak fej
törést.

Ha a víz tükre sima, akkor az
ily sima víztükör gyűrűhullámai

nak felülete is sima lesz, mint a
csiszolt márvány. Az ily sima
gyűrűhullárn, amelynek felületét
nem töri meg parányi hullámok
fodrozása azonkívül más hason
latosságot is mutat a csiszolt
márvánnyal. A nemes márvány
csiszolt felülete ugyanis kristá
lyosan áttetsző s ragyogása halk
derengésszerűen hatol fel a már
ványtömb belseje felé. A sima.
felületű gyűrűhullám formáit is
derengő fény világítja át és ma
guknak a hullámoknak formai
szépsége is rokon a simára mun
kált márványplasztika szépségé
vel. És éppen az az ily gyűrű
hullámok szépségének hangulati
varázsa, hogy míg szabályos for
májuk a megmásíthatatlan sza
bályosság kötöttségét érzékelteti,
ugyanakkor a mozgás gyűrűzése

ezt a szinte ünnepélyes kötöttsé
get játékká oldja föl. Aki e já
tékban csak egyszer is gyönyör
ködött, akár csendes vízparton
állva, akár a kút vagy csak a
dézsa sima víztükrére kavicsot
ejtve, az tudja, hogy erről az él
ményről nehéz volna találóbbat
és lélekbetalálóbbat mondani,
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VALÓSÁG
mint aminők Babits szépen szóló
szavai: "a viz simán gyűrűzött,

mint a márvány".
Somogyi Antal.

EGY MODERN HOLBEIN MET
SZET. "A mindig tudott halál
az ember hősiessége és tiszta
sága: hogyan lehelne gyáva és
gonosz az, aki mindig ahatál
szemeinek frisseségében van?
Akik kézenfogva járnak a ha
lállal, azok nagyon jók és na
gyon szánják az embereket. Min
den múlhatatlan a készülő halál
gesztusa." Szabó Dezső [egvze
tei között található ez II ritka
szép gondolat. Mikor először 01
vastarn, az volt az érzésem: egy
modern Holbein metszet - pró
zában.

Azok, akik kezdettől fogva ol
vassák a Vigiliát, ismerik Szönyi
István csodálatos igézetű fest
ményét, a "Zebegényi temetés"-\.
Az 1936. évi II. kötetben, egy
vonatkozó cikk kapcsán, "szür
ke" műmelléklet. - Mikor ezt
a képet először néztem, az volt
az érzésem, egy ballada, melyet
csupán toll helyett ecset ír ...

Ez a két élmény vezette tolla
mat, amikor a Fehér Buda záró
díszét írtam.

"Tévednek, akik azt hiszik,
hogya szimbolum csak valamely
gondolat kifejezése: ellenkező

leg, a szimbolum az elsődleges

lelki téey és a gondolat csak
gyenge kifejezése a szímbolum
nak".

Babitsnak ez az irodalmi prob
lémák boncolása során leírt meg
látása pedig most vezeti tolla
mat, mikor a Fehér Buda záró
dísz éh ez néhány sor magyarázá
tot Iűzök.

Mert valóban: a szimbolum az
élet alapérzése, melyet gondola
tokkal topogunk körül. De a nap



val6ság azért, ha nem is tudunk
belétek inteni ; s van kormozott
üveg, mely mentí a látszat-ot.

"Jó gyakorlat a nap üres vagy
undok óráiban úgy tekinteni min
denre, a könyvszekrényre vagy
piszkavasra, mintha most ment
tettük volna őket a süllyedő ha
jóról a magányos szigetre". Jel
lemző ehestertoni gondolat-szik
ra, gyulékony anyagra érve nagy
tüzet ébreszt. Akiket szeretünk,
még jobban megszeretjük, ha a
halál arcának mosolyában pil
lantjuk Illeg őket. Az aggoda
lom: a szeretett lény halálár
nyékba vonása képzeletvilágunk
ban. Tükörképe annak az érzés
nek, amelyben a rég eltemetett
szeretteink továbbra is velünk
élnek. De: milven érzés szállna
meg egy Dante-tisztelót. ha egy
szer csak a tudott valóság fé
nyében s nem alázálom hallu
cinációjában jelenne meg előtte

Dante? Nehéz lenne megközelí
teni írásban ezt az érzést, de
ebben az érzésben temettem el
írásomban azokat a nagy magyar
géniuszokat, akik ma még itt
élnek közöttünk.

Van mitosz, mely a mese
aranytollú madarának szárnyai
val a multat verdesi körül; s
van mitosz, melyböl, mint mus
tármagból, a jövő fája hajt ki.
S csak egyszer álmodjuk meg
a jövő színeit, mélytitkú hallga
tásának neszelt: úgy fogjuk azon
túl látni a mát, mint sírjából
kelő víziót. S látni fogjuk szá
zadok távlatában leszüremlett
lényegót. lelkét.

Amikor Kodályt láttam a kar
mesteri emelvényen, amint a
zenekarerdőt végigborzongatta
varázspálcája, amikor Bartéket
láttam óriássá nőni a zongora
orgonasípjai fölött: mindig a
halál árnyékában láttam őket,

századok mitikus távlataiban. S
mikor eszméltem, hogy ők való
nál is valóbbak előttem: ez nem
hallucináció, hanem a tudott
valóság fénye volt. S majdnem
annyi: látni a nagy Dantét,
amint századok kríptájából a je-
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len valóságába lép s előttünk

jár, kel, beszél.
A sírkő: monumentum, mely

munkára sarkal. Minden gé
niusz, mikor nagy alkotás fogan
lelke méhében: síremlékéhez
cipel követ, A magyar élet a ha
lál arca előtt folyik, természe
tes, hogya magyar géniusz min
dennél jobban "sírkő építő". 
Németh László a Tanu utolsó
számában írja, hogy sorskérdé
sekkel nem foglalkozik többé.
Apolló immár nem csak nyilaz
za, de sugallja is: emberből

művész lett. Szülóföldiének dió
fája, mínt koporsó kínálta meg:
így lett prófétából költő.

Szabó Dezső is a halál folyto
nos közelségében él. (Nem be
szélek Adyról, aki a Halál ro
kona s Prohászkáról, akinek
transzcendentális világa a le
győzött halál).

Talán néhány olvasó arra gon
dol, hogy épp Szabó Dezső fel
elevenítése nem a leghelyesebb,
hisz Prohászkáról, Szekfüről és
Babitsról írt gondolatai nagyon
is nyomja a szívet. De aki is
meri a történeti magyar művelt

ségi fókuszok roppant végleteit
s tudja azt is, hogy "e végletek
egymástól oly élesen elkülönülő

irodalmi termékei időjártával

szimbolikus értékekké válnak s
késő korok tudatában egymást
színezve keresik és el is érik az
összebékülést" (Horváth János),
- az nyugodt szívvel emelke
dik a jövő távlataiból észrevehe
tetlen bangzavarok fölé.
Szabó Dezsőben még ki nem bá
nyászott, fel nem tárt értékeket
látok, amelyek épp a katoliciz
must - elsősorban a magyar ka
tolicizmust - fogják gazdagíta
ni, ha napvilágra kerülnek. Ami
lyen jogon egy Karintbyban
vagy Kosztolányiban kereshetjük
a katolikumot, ilyen jogon ideje
lesz Szabó Dezsőt is felmérni,
abban a szellemben, ahogy Pro
hászka kívánta munkánk végzé
sét. Fokozottabb ütemű világban
fokozottabb munkát kell végez
nünk : "mely rnéltányolní tudja s
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szívesen átveszi, ami jó, bárhon
nan jön ís az, akár hívő. akár hi
tetlen részéről. Ez a lefoglalás
sohasem árt. Látszik a történe
lemből, hogy mindannyiszor ú]
kultúra támadt a kereszténység
körében, valahányszor sikerült
neki lefoglalnia a korszaknak sa
játos kultúrelemeit, - így tör
tént ez az egyházatyák korában,
így a XII. században s a rene
szanszban ; így kell történnie an
nak ma is."

"A haláltól terhes ember meg
ölelte a földet s onnan felfakadt
a góthika: a halál őserdeje" 
ezt Szabó Dezső írta le közel két
évtizede. S ez is az ő gondolata:
"Oh ti, kik a jövő felé mentek,
régi hiteknél hitebb hittel, a kö
zépkortól tanuljátok el azt, ami
mindig ember."

Egy új történelmi góthika, egy
új középkor előtt állva megdöb
benéssel kell néznünk ennek a
katolicizmustól magát annyira
idegennek vallott géniusznak
gondolat-szilánkjait, melyek nála
egységbe sohasem állva szúrnak
az égnek, mint árva kopjafák.
Egész életében azonban egy cso
dálatos haláltánc víziój át látom s
egy hatalmas modern Holbein
"freskó" az, amit köszönöle neki
s amit köszönhet az egész meg
újhodó magyar katlicizmus.

Demény János

EGY KODÁLY-űNNEP volt de
cember elsején este a Vigadó
ban, a Népművelési Bizottság
hangverseny-sorozatának kereté
ben. Kodály gyermek-kórusai kő

zül került előadásra jónéhány
ékes. szebbnél-szebb darab s el
hangzott Kodály egy ifjúkori,
csupa-hangulat műve, a Nyári
este és legutóbbi prófétikus szár
nyalású alkotása, a Budavári Te
Deum - a szerző vezényletével.

Kiváló zenetudósunk. Molnár
Antal írja Kodály gyermek-kóru
sairól, hogy mélységüket gazdag
szimbollkájuk és állandó alap
hangjuk: az életteljes szeretet
adja meg, - "nemcsak a gyer
mek mágikus világát fönntartó
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ösztönszeretet, hanem a művész

mély emberi szeretete is a gyer
mek iránt".

Valóban: nincs zenegéniusz,
aki oly folytonos szeretettel kí
sérné népe ifjúságának életét,
mínt Kodály. Nincs zenegéniusz
Kodályon kívül - talán Bartó
kot és Bacht kivéve -. aki kife
jezetten gyermekek számára írt
volna zenműveket, melyek emel
lett a zeneirodalom legegyeteme
sebb s legtisztább alkotásai kö
zött foglalhatnak helyet.

Mert [ól tudja Kodály azt,
amit Szabó Dezső fogalmazott
meg így: "Azok: akik együtt van
nak a dal és ritmus legmélyebb
emberségében, az emberi fájás
és öröm legbelsőbb formájában:
könnyen egymásra találnak az
élet más terein is". Tudja jól,
hogy ez az egymásratalálás az,
amely az egységes, osztatlan ma
gyar jövő alapjának záloga.

És talán a lelkes iskolás leá
nyok és fiúk is érzik ezt, akik
nagyszerű nevelőikkel együtt ez
alkalommal is ünneplő szeretet
tel övezték az örök magyarság
ban úiarcú és talán boldogabb
sorsú - mert mélyebb életszán
tású - ifjúság nagy nevelőjét.

A Nyári este Kodály ifjúkori
műve, egy nagy lélek szárnybon
tása szárnyalás előtt. Mélázó szö
lamaiban a paraszti nyár íze.
Örök nyári titok, mely nem hull
koporsóba vissza, mint Adynál,
a megfejtés előtt.

Mert ime a titok megoldása:
a Budavári Te Deum több, mint
rendkívüli jelentőségű művészi

alkotás. Latin szövegében a lati
nitás felszabadító erejét, a ma
gyarság önmagára eszmélését hoz
va: századok óta nem hallatott
keresztény hitvallás; nem a világ
fájdalom életsorvasztó pesszímiz
musában, hanem a világöröm
szuggesztiv életre-indításában.

A magyarság irodalma, költé
szete: folytonos szociális problé
mákban vajudó. A zenéje is az.
A Te Deum azonban megoldást
hoz: a kereszténység és magyar
ság teremtő-szintézisében Buda



történeti misszié]ára mutat. Ha
egy nép szívéböl sarjadzó géni
usza megvalósithatta ezt, ily
klasszikus fenségben és tökéle-

KÖNYVEK

tességben, ~ akkor bizonyosak
lehetünk benne: az ő népe is
megérett e probléma számára l

Demény János.

ROVATVEZETO RÓNAY GYÖRGY

ÉLŐKET NÉZEK
(Mécs László újversei, Révai)

Élőket nézek: a cím egyben programm is, az emberi,
gyógyító, vigasztaló küldetését vállaló költő hivatása, az
evangéliumi tanáccsal az élet átformálására hivatott lélek
vallomása:

Én megtartom Jézus tanácsát:
"A holtakat hagyd, hadd temessék
a holtakat!" S hogy a vidámság
ritmusában törés ne essék,
én most már csak éllJket nézek.

Az út hosszú idáig: a Hajnali harangszó hömpölygő

pátoszától, a Rabszolgák énekelnek ifjúságot búcsúztató
nemes és szép mélabújától, a szabadversek áradó lendü
letétől az Élőket nézek sallangtalan egyszerűségéig, az
egyén lázas lendületétől a közösségre talált szív nyugodt
bölcseségéig. Közben elszállt az ifjúság arany holdja, a
szelíd romantikájú éjszakák rózsaszínű léggömbje, a ma
gányos kóborlások monologízáló kedve: Mécs László a Vi
gasztalótól kezdve fokozatosan egyszerűsödött, sőt, úgy tet
szett: fokozatosan szegényedik, a gazdag és igéző lehető

ségeket kihasználatlanul hagyja, sejtelmes zenekarok meg
szólaltatása helyett megelégszik a pásztor együgyű tilin
kéjával. A "barokk" csapongásban a kozmosz égitesteit
láttuk forogni, később már csak a barokk színpad festett
holdjait: szokatlan volt ez a hang, meglepő a költő és bi
zalmatlanságot keltők az eszközei. A láz lankadt: kétel
kedni kezdtünk benne, tanakodtunk: a forradalmárból pro
vinciális literátor lett? A Legyen világosság Mécs László
ján magunkban hevesen és ingerülten kértük számon a
Rabszolgák énekelnek Mécs Lászlóját.

Igazunk volt? Számomra ez a líra ma is problemati
kus, sokunk számára az; provinciálist mondottam az
előbb, s most, mikor az Élőket nézek verseit olvasom,
magamban is kételkedem: talán nem értettem a provin-
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eíát. Elfelejtettük, hogy ez a költő, aki Európa különféle
pódiumain szavalt, felvidéki magyar költő. Egy más, bo
nyolult, keményebb és zordabb éghajlat alatt él, egy tar
tományban, amelyben tolvajnyelven kell szólni, és amely
ben mindennél fontosabb az igazság. Mécs László költé
szetében sok hang megfakult, sok egészen elhalt, de egy
kötetről kötetre erősödött, kiáradt az első könyvek ciklu
sából, elárasztotta egészen a többieket, módosulva, válto
zatokba játszva; lassan magába fogadta a többi hangot
mind, - s ez a hang a kisebbségi magyarság szociális
eszméket valló katolikus költőjének hangja.

A Tertulliánus éneke kisebbségi allegóriájára gon-
dolok:

A mélybIJl kezdje, ki magasba készül.
Poklokat járt meg minden megfeszitett,
Ki porba hullt, mert mindent eloeszitett.
rabszolgasorsát állja meg vitézül.
A mélyblJl kezdje, ki magasba készül.

És a Vígasztaló Téli balladájára: a szörnyű télben
máglyákat raknak, tilinkót, tárogatót, hegedűt belévetnek :

Ó van-e oly pokoli lángú nap,
mely megbirkózna ennyi hótömeggel?
... Egy tilinkó sírdogál valahol,
mint hogyha jönne tél és hó alól:
az én szívem . . . Beiúito. az utat
a hó ... Hogyan fogok hazatalálni?

Innét, a monumentális Turáni torzó távolából kell,
úgy érzem, előretekintenünk, hogy megértsük az Élőket

nézek költeményeit, megértsük az új Mécs Lászlót; ez a
magányos tilinkó szól, a pásztor, népe pásztorává nőtt

költő zeneszerszáma. A tilinkó kezdetben Jelkép, később

egyre inkább valóság: a költemények kerülik a magáért
való szépet, a bő erő kifejezéseit, egy hang zeng már
csak, a tilinkó pásztori vezérlő muzsikája. Mécs lírája va
lahogyan rejtelmes kapcsolatban áll a Felvidékkel: az
első kötetekben ott él, lobog, lázong, vajúdik, csillog és
dübörög az elszakított országrész egész szenvedése, hite,
új életet kereső és sokat akaró hevessége, majd a meg
adás és pusztulás szomorúsága; később fölcsillan az osz
tályok fölötti néptestvériség, éppen abban az időben,

amikor a fölvidéki magyarság jobbjai a Sarló szervezeté
ben keresik a megoldás útjait; majd jön a látszólagos el
színtelenedés: a realizmus kora, melyben egyre erősebb

a magyarság hitvallása, annak a szociális magyarságnak
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a programmja, amely hivatott jobb, nemesebb, emberibb
Európát teremteni a viharlátta Dunatájon.

Aki az ifjúság menthetetlenül búcsúzó ragyogását
hívja vissza, forduljon honvágyával a régi Mécshez, a
Rabszolgák énekelnek, még erősen Ady közelében álló,
de felejthetetlen verseihez, az olyanokhoz, mint a Szomo
rúfűzre szállott a hold; aki a látomások és elragadtatá
sok misztikáját keresi, nyissa föl az Ember és az árnyé
kát az Örült sekrestyésnél, - az Élőket nézek kopárabb,
keményebb, ridegebb is talán, s a forma egykori virtuó
zára is csak a szabályosan csattanó rímek emlékeztetnek,
de aki a költőben a népe közé leszálló és népét vezérlő

pásztort akarja látni, itt meglátja.

Gyermekes és bárgyú dolog vitatkozni rajta, "nagy"
költő-e, nagyobb-e ennél vagy annál: az ilyen lóverseny
játék együgyűek sznoboskodó szórakozása és nem illő az
irodalom komolyabb dolgaihoz. Egy kétségtelen: Mécs
Lászlóra az Üveglegenda és méginkább a Legyen vilá
gosság óta nem illenek a költői kritikai szokásos mérté
kei; mintha egy új, másfajta és másfajtaságát bátran vál
laló líra születnék a szemünk előtt, oly költészet,
amelyben a valóságnak és az Izazsáanak másfajta. szo
katlan szerepe és jelentősége van. Néha olyan, mint va
lami evangéliumi publicisztika, a "beleszólok" állásfog
lalása szerint. A vers alkata is más lesz; Mécs László,
akit sokszor neveztek már barokknak, dicsérően vagy
rosszallóan, itt minden programm nélkül a barokk vers
halmozva haladó struktúráját újít ja föl, aminthogy a ba
rokk szimbolikára emlékeztet szimbolizáló képzelete is,
csakhogy a barokk mitológiával szimbolizált, Mécs Lász
lónál pedig a valóságból egy másik valóság képe ug
rik ki.

A témák változatlanul tovább élnek, a Harangöntők

öröme zendül meg újra a Contra solitudinem-ben példá
ul, de a hang különbségén megmérhetni a fejlődést, vál
-tozást, "realizálódást." Azt a realizálódást, amely, saját
vallomása szerint, talán az életkorhoz is tartozik:

Az ifjúságom tündérvárosát már
szétdúlia az idő, mely eltipor
mindent. Új város nőtt, az ifiúságnál
szürkébb. Józan beton: a férfikor.
S hová oly jó volt kirándulnia
lábamnak: a virágok dombja nőtt, n6tt
s láb-vérző hegy lett, zord Kálvária.
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E "józan beton" líra azonban, túl nemzeti hivatásán,
emberi nemességén, a józanság szürke köntösében sok
szor oly megkapó szépségeket rejt, amelyek modern lí
ránk legigazibb értékei közül valók, mint a Kisebbségi al
tatódal, Fehér felhőket hajt a szél, a nagyon kedves Po
fácska, Elhúznak a szalonkák, és a kötetnek talán legme
legebb, legszebb verse: Én fogyni látom folyton, mint a
holdat, ezzel a két gyönyörű sorral:

Én meg csak fogyni láttam, mint a Holdat,
a vénülés remetesziqetén,

és ezzel a megkapó három záróstrófával:

A rejtvény-féle ákombákom-ráncok
kölykeznek egyre szentelt arcain
s még akkor is fájdalmas haláltáncot
járnak b6rén, ha mosolllogni kezd.
Szemünk e16tt fogy: sem "Tolvajt" kiáltani,
se felüvöltni, sírni nem lehet.
Osak tehetetlen, napról napra látni,
hogy végleg elfogy a Legkedvesebb.
Osodamalmából nem marad meg semmi,
csak anyasága emlék-dauama
s csak ez fog egyszer csókkal körülvenni,
ha fogyni kezdek én is, mint a Hold.

Plébániáján él, hívei, virágai közt a költő, falusi köl
tő és büszkén vállalja: nem tudós. Lelkek halásza; a pász
tor, aki bóbiskoló népe fölött ült és az álom éveiben ti
linkója szavával ébresztgette. A sárosi föld, a "premont
rei fészek melege," a család meghítt apró hagyományai,
a papság ezer öröme-gondja töltötte be szívét, szomorú
ságában is boldog volt és boldogságában is kicsit szomo
rú: egy nép sorsa fölött őrködött s egy egész nemzet iga
záért száll síkra, ha kell. Költő, a szónak egy régebbi, a
Parnasse előtti értelmében, aki büszkén mondhatja, mű

ve legszebb, emberi igazolásaképpen:

8 nemcsak a h{Jsök és a szentek,
de Zrínyin, Szent Istvánon át
egészen Gógig és Magógig
munkások, anyák, katonák
szent találkája folytatódik
a Szóban, mit most én kimendok . . .

Rónay György
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JULIANUS BARÁT
(Kodol6nyi J6nos regénye, Athenaeum)

Julianus barát? I . .. A magyar középkornak és a
magyar kereszténységnek egyaránt legendás alakja a
Pécs környékéről elszakadt parasztgyerek, kit az öntu
datra ébredés első pillanataiban már megihlet az öregek,
a falu vénjei és a Majs apák ajkáról vett régi-régi mese.
Mese a Fejérlófiáról, aki elindult Nyugat felé és ment
mendegélt egyre csak Nyugatnak és mindenkit legyőzött,

a Kőmorzsolót éppen úgy, mint a Fanyüvőt, és végül cso
dálatos országra lelt, ahol gyönyörű kék volt az ég, gaz
dag legelők, illatos erdők, a fényes vizű folyókban meg
rengeteg hal. S Fejérlófia meghódította ezt az országot ...
Igen, ennek a mesének mélyre szaladnak a gyökerei e
kisfiú-lélekben, sem ébren, sem álomban nem felejti töb
bé, és mikor a kolostorba kerül, a baráti sorba és meg
tanulja az írás-olvasást, hogy ezzel mintegy kezébekapja
a kulcsot, a könyvet, a tudás millió titkának tárházába ve
zetőt, egy-egy krónika is előkerül a sok könyv közül. Kró
nika a hajdani nagy multról, ami olyan régen volt, hogy
már-már a mese ködébe burkolózik a kezdete. S ő izga
lommal veszi be magát szabad idejében Vak Béla király
tornyának egyik zugába. Még majdnem anyányi gyermek,
de már feldereng előtte, mit jelentenek a krónikának e
szavai: "Menének küvetek Keletre és mondának hírt ma
gyeriakról s magyeriak fogadák örömvel üket." Mintha
felmérhetetlen értékű kincsre bukkant volna, úgy örült
a krónikában elszórtan talált magyar szavaknak és attól
kezdve mindjobban megérik benne a gondolat, hogy van
nak még magyarok az ország határain kívül is és nem
csacska mese a vén apák regölése arról, hogy az ősök,

mikor a Duna-Tisza felé indultak, két részre szakadtak,
mert a bessenyők rájuk csaptak és pusztítottak, égettek,
raboltak szállásaikon; s akik akkor megmaradtak, veze
tőiknek, a kendéknek tanácsára úgy döntöttek, hogy el
vonulnak a bessenyők ádáz dühe elől, hiszen úgysem tud
nának szembeszállni a túlerővel. Igy történt, hogy a ma
gyarok egy része, mégpedig Jenő, Kurt és Jermatu tör
zse Keletnek kívánt menni, de a többiek Nyugatra vá
gyakoztak. Igy szakadt el egymástól a magyar. Hét törzs
idejött Nyugat bástyájának, három meg elvonult az égig
érő nagy hegyek aljába. De ez az ütött-kopott krónika a
kis barátfi kezében, szól arról is, hogy követek mentek
az elszakadt testvérekhez, - valamikor nagyon régen.
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De az Ő nyomukat belepte már az évszázados feledés po
ra, és a magyar lélekben szükségszerűen tör fel a vágy
az európai testvértelenség tengerében testvér-keresés
után. Nem fényes papi és udvari máltóságokért lesz te
hát Farkasfia Györgyből Julianus, hanem azért, hogy
egykor talán elmenjen testvért keresni tengeren, puszta
ságokon és nagy folyókon túlra. Megkeresse az óriási he
gyek között a magyar testvéreket, a három törzs leszár
mazottjait, akik nem ízlelték még az Evangélium édessé
gét, senki sem vitte meg még nekik a Megváltó üzene
tét, pogány tudatlanságban élnek. S amint a fiúból férfi,
a növendékből fogadalmas szerzetes lesz, úgy érik-érle
lődik Julianus lelkében a gyermekes meséböl, krónikás
szavakból fogant álom, mely mikor visszatér Bolognából
és egyik megszervezője lesz hazánkban Szent Domonkos
rendjének, már nem álom többé, hanem a magyar férfi
kötelessége, szerzetesi hivatás. Nem ismer akadályt, nyel
veket tanul, végtelen órákon át térképek fölé könyököl,
minden apró adatot összeszed és már idehaza maga előtt

látja Magna Hungariát, ahol talán ugyanolyan kék az ég
és olyan jó illata van a fűnek, virágnak, mint otthon a
Zengőben. A barna szemeknek ugyanolyan tiszta, őszinte

csillogásuk van és ugyanazzal a nótával serkennek do
logra a lovat pányvázó legények, mint a magyar király
vitézei. Am nagy terveknek nagy gáncsolói vannak: a
szerzetben egyik-másik fráter, II. Endre, a fáradt, öreg
király, az érsek is csak igérget. De meg szerzetest a szent
engedelmesség lánca is kötelezi, és így Julianus évekig
a kúnok között hinti az Igazság magvait, hogy először ne
ő, hanem egyik tanítómestere, Ottó fráter induljon útnak.
Ottó fráter nem láthatta meg az álmok birodalmát, és
csak meghalni tért haza, hogy mintegy örökségképpen
Julianust küldesse követségbe. Julianust, aki hisz Magna
Hungáriában, az elszakadt magyar testvérekben, s mert
hisz bennük, rájuk is talál. Azt az utat, mit Julianus barát
nak Magna Hungária küszöbéig meg kellett tennie, való
ban csak a minden veszedelmeket megvívó hit erejével
járhatta meg. A szentek és a hősök hite volt vele, ezért
segítette őt az ifjú király, IV. Béla és ezért jutott el Kon
Konstantinápolyon, Matrikán, Torgikánon, Bundán és Bul
garin keresztül végül is az Uralvidéki Baskiriába. Né
gyen indultak el, de egyedül ő látta meg Magna Hunga
riát, az ő számára lett valóság az álomból. Két esztendő

gyötrelmei és fáradalmai után diadalmas örömmel futott
le a tetőről, mikor meghallotta az ismert magyar dalla-
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mot, hogy követe legyen a hatalmas magyar királynak és
népének. Követe legyen Krisztusnak.

Előljáróban jegyezzük meg, hogy Kodolányi János e
harmadik XIII. századbeli magyar történelmi regényével
szép és érdemes feladatra vállalkozott és azt lelkes buz
galommal, derekas előtanulmányok.után és nemes írás
művészettel oldotta meg. A mű tárgya a legszebb, mi ma
gyar történelmi regény keretéül szelgálhat. Julianus barát
nemcsak szentéletű férfiú és nemzeti hős, de regényhős

is. Valami rendkívüli kalandvág-y láza fűti. szent kaland
az, amibe bocsátkozik, de Isten vele van, akalandból
tervszerűség, majd komoly, nagyszerű misszió lesz. Idő

szerű is Julianus barát kivételes alakjának idézése: a ro
kontalan magyar testvér-kutató vágyának szimboluma ő.

Ezt a történelmi szakaszt a szerző - mint azt a legszigo
rúbb bírálat már előző két munkájáról is megállapította
a legbehatóbb buzgalommal ismerte meg, nemcsak átla
pozta, de kritikai összehasonIításokkal valósággal feldol
gozta Julianusnak De facto Ungariae Magnae című jelen
tését, mint az 1235-ös és 1237-es két utazásáról terjesztett
be a királyi udvarhoz. Ezenkívül is becsületesen áttanul
mányozta a XIII. századi magyar multról szóló írásos
történelmi maradványainkat. a domonkosrend magyar
országi letelepülésének körülményeit és ezeknek az is
mereteknek birtokában valósággal beleélte magát a ta
tárjárást megelőző magyar életbe. Ezért válnak olyan
szemléletessé történelmi képei és olyan élettel teljesekké
alakjai, mint például a rendszervező Paulus fráteré, ki
maga is hős volt és szent, és akit az Egyház a boldogok
koronájával tüntetett ki, miután 1241-ben a tatárok a
pesti domonkos templom oltáránál vértanúhalálra küld
tek. Minthogy ennyire ismeri a kor történeimét és szór
ványos irodalmi emlékeit, Kodolányi néha önkényesen
tulajdonít szerzőségeket és feltétlenül tudatosan módosít
bizonyos, eddig tényeknek elkönyvelt tudományos meg
állapításokat. Paulus fráterről ugyanis a kutatás úgy
tudja, hogy Bolognában jogtanár volt, míg Kodolányi csak
mint egyetemi hallgatót szerepelteti, akinek Magyaror
szágra való visszatérése előtt csupán néhány vizsgaelő

adást kellett tartani a bolognai egyetemen. Ugyanilyen
önkényesnek látszik szerzőnek aza megállapítása, hogy
Julianus fordította magyarra Godefridus de Sancto Vic
tore XI. századból való latin költeményét, mit irodalom
történetünk Lőweni Mária-siralom néven ismer. E rend
kívül tudományosan felépített történeti regényben az ilyen
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látszólagos apróságok feltétlenül szemet szúrnak. Ha
sonlóképpen tévedés csúszott be e kitünő műbe a közép
kori szerzetesi fogalmak elnevezései közé is. Julianus
ugyanis eredetileg bencés szerzetes volt. Szent Benedek
regulája szerint pedig a bencés kolostoroknak nem gvar
dián a főnökük, hanem ha apátságok, úgy élükön apát
áll, ha pedig kisebb rendházak, akkor ideiglenesen per
jel. De a domonkosrendi kolostoroknak sem gvardián
a főnökük, hanem a perjel, s az említett elnevezés a kö
zépkorban kizárólag a ferencrendi szerzetesházakra helyt
álló.

E nagyszabású történelmi munkának igen szerenesés
8 felépítése. Egyetlen fonalként vonul végig az esemé
nyek gazdag során az álom, Julianus barát vágya, a nagy
szerű kaland és a beérés: Julianus rátalált a testvérekre.
Nincs felesleges epizód, a cselekmény sohasem siklik
mellékvágányokra, mert ha a XIII. század eleji szeren
csétlen közállapotokat ecseteli, azzal is mintegy kihangsú
lyozni kívánja, hogy kell ide még erre a földre annak az
elszakadt három törzsnek a magyarja. Ha a német szár
mazású Georgius fráter kifakadásait hallatja, azzal is
csak Julianus tervének mulhatatlan fontosságát érzékel
teti; ha a szerecsen házában időzik Julíánus és akarva
akaratlan jobbágyleányt térít és szabadíttat fel, csak do
minikánus misszió-tudatát ébresztgeti az olvasóban. Vi
szont nem hallgathatjuk el, hogy a szerkezet e művészi

volta ellenére is, az egész regény egyszer-máskor fá
rasztó. Georgius fráter vissza-visszatérő kesergése, majd
dührohama, végül is unalmassá válik, és az ember ön
kénytelenül is célzatosságot, mai korra való túlzott uta
lást lát bennük, ami ugyan történelmi regényben sem
lehet hiba, de e tekintetben is mintha állna a közmondás:
Kevesebb több lett volna. S ezismétlések helvett talán
célravezetőbb lett volna, ha a szerző továbbviszi Julianús
sorsát. Az olvasó hétszáz lapon keresztül egyre türelmet
lenebbül érdeklődik a Magna Hungariában folyó élet és
Julianus megtalált magyarjai után, és ime. a hatalmas
terjedelmű regény végén Julianus csak a küszöbig jut s
messziről hallja meg az ismerős hangokat. Igaz. a ciklus
első részében, a Vas fiai-ban Kodolányi már szereneltette
a visszatért és a tatárok borzalmas közeledtét bejelentő

Julianust, de ott tartózkodása, visszatérése és második
utazása mindezideig homályban marad. Talán a szerző

újabb kötetet szánt a nagy kaland e részeinek elmon
dására?
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Különleges érdeme a műnek a nyelve. Élesen elvá
laszthatóan kétfajta magyar nvelv ez. A szerző az elbe
szélésnek a mai mindennapi beszédet szánja, a párbeszé
deknek pedig az ormánsági, illetőleg az erdélyi nyelv ele
meit. Kodolányi tudatos nyelvművész, e nyelviárásokat
éppen úgy ismeri és birtokbaveszi, mint a ré Ili. kodex
irodalmunkból fennmaradt, középkori magyar nyelvet.
Nyelvművészete különösen ott világlik ki. midőn a Szent
Ferenc-legenda és a Szent Domonkos élete egyes részle
teit költi át és a könyvnek e lapjai valóban megkapó köl
tői szépségűek. Kodolányi a maga nvelvművészetévelmeg
kapó biztossággal jellemzi hőseit, mesterien megszerkesz
tett párbeszédeiből szinte már nemcsak a beszélő sze
mélyeket, hanem az embert, a lelket is mealáthatluk. S e
tekintetben a szerző sokat pótol néhány apróbb jellem
zésbeli fogyatékosságáért.

Bizonyos, hogy e kitünő regény hibái korántsem áll
nak arányban értékeivel, hiszen például alig van mű iro
dalmunkban, mely oly megrázóan és szinte kézzel kita
pinthatóan érzékeltetné a szerzetesi élet egyik-másik sar
kalatos mozzanatát, mely ilyen megrázóan állítaná elénk
a kolostor lakóinak rettenthetetlen ellenségét, - a halál
pillanatáig lesbenálló kísértő ördögöt. Sok emberi meg
értés és szeretet van e mű lapjain, és ez már az íróra
utal, aki szereti ezt a magyar történelmet és egyik leg
nagyobb hősét, a vitézt és szentet, akit Julianus barátnak
hívtak. Dénes Tibor.

KORUNK SZENTJEI. Dicséretes
vállalkozást indított meg tíz ma
gyar író - a katolikus tudós- és
művésztársadalom tíz kiváló és
jeles reprezentánsa -, mikor
vállalkozott, hogy ingatag erköl
csű korunknak oktató útmutatást
ad tíz újonnan karionizált szent
életszentségének, lelki magas
rendűségének és természetfölötti
ségének taglaló és értelmező is
mertetésével. Tíz szentről szól a
kítünö, céljaiban és szerkeszté
sében és kivitelezésében egy
aránt értéket jelentő könyv; tíz
szentről, akiket a háború utáni
évek céltalan és ködös írnboly
gásai tettek "aktuális"-sá, ha
ugyan a szentek életszentségé
nek örök időkre szóló aktualitá
Bát, időtlen időkig érvényes esz
mei hatóerejét maradéktalanul és
végérvényesen kisajátíthatja ma-
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gának egy véges kor, egy meg
határozott szellemi berendezke
dettségben élő kollektivitás. Mert
hiszen a szentek a korlátlan di
menziók hősei, térben és időben

végtelen sugarú kör a birodal
muk, de fényük egy-egy megha
tározott tér- és időbeli egység
ből lövel ki az örök-időkig való
élet és halniakarás öntudatlan
igényével. Működésük történel
meken és országokon túlélő, el
raktározódott helyzeti energiákat
tartalékol s ez az energia akkor
szabadul fel. akkor válik ember-,
kor- és társadalomalakító dina
mikus erővé, amikor felszabadu
lását épen a korok, az emberek
s a kettő szintézise: a társadal
mi alakulatok elősegítik.

Ez lenne a szentek aktualizá
lódásának külsö, materialiszti
kus magyarázata. Ha a lélekte-
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len, materiális magyarázat he
lyett, az energiaelmélet mellő
zésével, felsőbbrendű, gondvise
lésszerű erőket ismerünk el 
mint ahogyan el is kell ismer
nünk -, megértjük: miért jelen
nek meg a szentek Egyházunk
történetének egy-egy veszélye
zettebb korszakában. S az isteni
Gondviselés mindig milyen biz
tos, korokon és szellemi áramla
tokon áttekintő felismeréssel ál
lítja be egy-egy korba a maga
küldöttiét, aki szilárd és vasta
lapzaton nyugvó küldetéstudatá
ban mindig felveszi a küzdelmet
a makacs emberi butaság, az ok
talan tévelygés és a konok rossz
indulat ellen.

A szentek is bajnokok, ők az
Isten atlétái, de ők nem a kala
pácsvetés s a boxolás földi mé
retű és földi értékű bajnoki
rangj áért versengtek; ők végte
lenbe irányított tekintettel, apró
érdektől elvonatkoztatott imád
ságos lélekkel küzdöttek a leg
magasabb bajnoki eimért: nem
néger óriásokat s klasszikus
testű görög atlétákat akartak le
győzni, hanem önmagukat s nem
az ordító és mikrofonba-bődülő

tízezrek hajrázó drukkolásában,
hanem félrevonultan: talán re
metéskedve, egy cellában, vagy
ázva-fázva, koldulva országuta
kon, templomlépcsőkön. Nem a
fogcsikorgató tülekedők akarnok
ságával, nem szegescipővel a lá
bukon és semmiféle TE vagy SC
rangos cégére alatt; csak önma
gukban, az Istenkívánás szelle
mi gyönyörében, talán szerzet
ben, vagy papi ruhában, - de
nem is ez a fontos; az életszent
ségnek nem lehet feltétele sem
születésbelí helyzet, sem szelle
mi felsőbbség, sem foglalkozás
beli előkelőség, vagy a társa
dalomban való elhelyezkedés.
Egyetlen feltétel: idejekorán fel
ismert küldetéstudat s a krisz
tusi munka a küldetés betölté
sére.

A "Karunk szentjei" azzal a
problémával foglalkozik, hogyan
tudtak a szentek beleilleszkedni
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egy-egy korba, hogyan jöttek
tisztába teendőikkel mély iritui
tiv ösztönük révén, még akkor
is, ha egészen tanulatlan elme
volt is a szent (Jeanne d'Arc,
Parzhami Szent Konrád), Milyen
csodálatos, hogy kiki felismerte
sa]át küldetésí területét, isteni
kegyelemből.

Schütz Antal professzor, a ma
gyar katolicizmus egyik vezér
szelleme, értékes, tömör össze
foglalásszerű bevezetésében tár
gyalja a szentek lényegét, viszo
nyukat az Egyházhoz, az Evangé
liumhoz s az egyetemes katoli
kus közösséghez, S mindezt mi
lyen érthetően, a nagy szelle
mek milyen alázatos leereszke
désével s kítárulkozö, cicomátlan
egyszerűségével. Mindenki szá
mára.

A bevezető rész után tíz szent
nek a portréja következik, gaz
dag és részletező ecseteléasel
megfestve. Kühár Fl6ris művé

szien eleven és gyengéd voná
sokkal rajzolja ki Lisieuxi Szent
Terézben az állandósult örök ér
téket, az Eucharisztiában felol
dódó szűz lelkiséget, de pontos
környezetrajzban részletezi azo
kat a helyeket, ahol a kis "kor
szerű" szent megfordult. Kézai
Béla hatalmas kor- és szellem
történeti szemlélettel domborítja
ki szellemi lényegét, rnűvész]

ösztöntől vezérelve: Erasmussal,
Morus Tamás személyes ismerő

sével állítja szembe. Nagy Mik
16s alapos pszichológiai felké
szültséggel s alázatos csodahittel
érzékelteti Soubirous Szent Ber
nadette naiv áhitatát s a csodák
ból magyarázza Szent Bernadette
egyszerű lelkét. Hermann Egyed
a protestantizmus kialakulása
szellemtörténeti okainak kitünő

magyarázatát kapcsolatba hozza
Bellarmin Szent Robert hiányta
lan ismertetéséhez s egyháztörté
nelmi szerepének a megvilágítá
sához, Dénes Tibor gazdag kor
történeti tudással s finom anali
tikus érzékkel eleveníti meg
Szent Jeanne d'Arcot s az egy
szerű lélek legendás hősiességót
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részletezi történelmi és vallási
alapon. Horváth Richárd szigorú
ténytisztelettel, kitérők és elka
landozások nélkül ismerteti Pasz:
szionista Szent Gábort, ezt a "kü
lönös' szentet, aki piperkőcből

vált alázatos szerzetessé. Zigány
Miklós a német protestantizmus
pszichéjének lényegbelátó isme
retében foglalkozik azzal a kér
déssel. miért nevel Németország
aránylag kevés szentet. Parz
hami Szeni Konrádban a sváb
germán szellemet mutatja ki.
Rónay György a történelernlátás
nak, a lélektani iskolázottságnak
vértezetével küzdötte át magát a
katolicizmus szellemtörténetén s
ennek egy fejlődésfázisába csal
hatatlan ösztön nel illeszti bele
Bosco Szent Jánost. Ijjas Antal
éles és művelt kritikusi szemlé
lettel alkotja meg sikerült szo
borszerű portréját Nagy Szent
AlbertrM s főként a tudós elme,
a rendszeralkotó gondolkodó kap
ta meg érdeklődését. Just Béla
a láttatás és elképzeltetés művé

szetéveloldja meg feladatát, mí
kor Vianney Szent Jánosr61 ké
szitett eleven és mozgalmas mo
zaikképére szernélyí élményei
nek magával ragadó lirai hangu
latát is rávetíti.

A könyv elolvasása után az
olvasó azt érzi, mintha végtelen
szellemi birodalomban tett volna
kirándulást. A töretlen áhítatnak
és buzgó hitnek, az elmélyült
tudományosságnak és bensőséges

lirának öntvénye ez a könyv.
Gazdag okultatast rejt magában
és csak elismerés illeti meg a
Révai Mi/intézetet, hogy ilyen
ideális vállalkozás elől nem zár
kózott el. Baráth Ferenc.

FEL VIDÉKI A visszaszerzett
és a mé.q visszavárt Felvidék
története, mai élete, kultúrája,
röldrajza, néprajza, műemiékei.

lrta: Cholnoky JenlJ, Mécs Lász
16, Benda JenlJ, Ráday Elemér,
Juhász Vilmos. Az elIJszót írta
Jaross Andor, a felvidéki ügyek
minisziere. (Dante-kiadás).

Nemrégiben az egyik napilap
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azt irta: az ország nem így kép
zelte el a felvidéki képviselők

bevonulását a parlamentbe. Füg
getlenül a lap irányától, az ál
lítás részben igaz: a magyarság
a visszatért Felvidéket nem érti
egészen, tájékozatlanul próbálja
valamely megszokott pártkeretbe
beleilleszteni .iellemzően a ha
zai politika irreális, szemléleti
síkon mozgö gondolatvilágára :
benesi demokráciát emleget és
fasizmust, a két nagy társadalmi
forma provinciális távlatából
vévitéletszerűvé nagyított lát
ványnak igézetében, és csak ne
hezen tudja fölfogni, miről is
van tulajdonképen szó, A Felvi
dék volt a trianoni katasztrófa
óta a magyarság "homályos zu
ga"; Erdély világosnak és érthe
tönek tűnt, az északi országrész
zavarosnak. küzdelmekkel és
testvérharcokkal nyomorítottnak.
ahol emigránsok, régivágású ha
zafiak, parasztok és polgárok,
irók és politikusok, fiatalok és
öregek kavarognak kielemezhe
tetlen összevisszaságban. Húsz
év multán ugyan tisztult az át
lag előtt a kép: a közelmult po
litikai eseményei azonban vilá
gosan mutatják a megismerésre,
tárgyilagosságra és tájéknzottság
ra hivatottak sajnálatos fogalom
zavarát. Pedig Északon a szenve
dés megérlelte azt az igazi, új
arcú magyarságot, amelyről a
mult évtized sűrű programmadá
sai ban annyi szó esett, és ame
lyet Győry Dezső jelölt meg ez
zel a szerenesés kifejezéssel: A
Felvidék a szenvedés kohójában
ért és izzott, a társadalmi vá
lasztófalak íölolvadtak, a nem
zet' eggyé kovácsolódott, és a né
met példa ösztönzésére megta
lálta a népi öntudatosodásnak
azt az útját, amelyen haladva a
kisebbségbe szorult magyarság
megnyerhette az életéért folyó
csatát. A nálunk divatos párt
szempontok itt lassan háttérbe
szorultak; az építő munka volt
a fontos és a részvétel ebben a
munkában, nem pedig az: ki
honnan jött. A Sarló kommuníz-
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musba torkolló mozgalmának
nem egy tagja került át idők fo
lyamán a nemzeti politika tábo
rába, és a na~ eredményeket
elérő Probászkás mozgalom fia"
taljait nem is választotta el
olyan végzetesen nagy távolság
azoktól a fiataloktól, akik egy
kor a Sarlóval kacérkodtak. A
Felvidék egyszerre tűnik demok
rata-reakciósnak és fasisztának;
az igazság az: a Felvidék az új
arcú magyarság. Az a magyarság,
amely a nemzeti szocializmusról
való meddő vitatkozások helyett
gondolkodásában és tetteiben
megvalósította a nemzeti szocia
lizmus példás magyar változatát,
mert a helyzet tetteket paran
csolt és nem kedvezett. mínt itt
hon, a tetteket elodázó vitáknak.
A Felvidéken ismeretlenné vált
az a szellem, amely hanggal
kompenzálja magát az elmaradt
cselekedetekért, amely a vád és
védelem csorba szónokí kardjai
val harcol, de a tett ásóját és
kapáját nem ér rá fölvenni. Ter
mészetes, hogy a tájékozatlan
.közönség vegyes érzelmekkel fi
gyeli az esemény~ket és nem ér
ti az ünneprontást; de ez a tájé
kozatlanság már nem természe
tes: súlyos mulasztás történt,
nem ismerjük eléggé azokat,
akik elszakadtak tőlünk, külön
út,iaikon nem követtük őket s
mikor visszatérnek, megdöbben
ve eszmélünk rá: előttünk jár.
nak. A hazai magyarság Nyugat
nagy nemzeteivel mérte magát,
még mindig híven a híres har
mincmilliós görögtűzhöz, hiába
volt annyi komoly figyelmezte.
tés ; a Felvidék a "flamand pél
dát" t~zte maga elé és a helyzet
s ero pontos számbavételével
nem a németekhez és a franci
ákhoz, hanem a dánokhoz és a
hollandokhoz akart hasonlítani.

Hogy a Felvidék szelleme lesz
a mai magyar élet kovásza: nem
szölam, hanem igazság. Mindaz,
amit ma megvalósítandónak tar
tunk, s aminek megvalösítása
körül ismét kiújultak a formai
viták, mindaz, ami újbóli euró-
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paizálódásunk legelemibb és:
legégetőbb követelménye, a Fel
vidék magyarságában már félig
kész, és most már testünkre sze
rencsésen kényszerítően szabott
példa, sokszoros kötelesség.

Ebben a munkában, amely mel
lett ott áll a fiatalság osztatlan ro
konszenve és készsége a tettre,
természetes a Felvidék vezetőinek

egyértelmű támogatása, és ter
mészetes az is, hogy egyszerre
kezd kibontakozni egy pártok,
érdekek és frakciók fölött álló
szellem, amely csak a nemzet
érdekét nézi és az eszméért tud
síkraszállni.

A magyarság nagyszerű örö
mében egyike ez az öröm legna
gyobb okainak. De az öröm kö
telez is: az elmulasztott isme
ret megszerzésére, Ez aJaross
Andor szép előszavával ellátott
könyv, melynek legalább tíz év
vel előbb kellett volna megje
lennie, hiányt pótol: az egyetlen
munka, amely a Felvidékről a
lehetőségig teljes képet ad: is
merteti történetét, magyarságát,
művészetét, Iöldraizát és ügyes
összefoglalásban városait. Térké
pek és statisztikák, [ól megvá
logatott ábrák teszik színessé és
fokozzák használhatóságát. Hite
lességét az írók neve eléggé biz
tosítja. A nagyközönség számára
mindenesetre alapvető mü;
egyetlen hibája, a történeti
földrajzi rész túlsága a jelen
rajzának rovására. Hogy hogyan
alakult a visszatért magyarság
olyanná, amilyen, hogyan ért
meg nagyszerű .Jcovász-szerepé;
hez," - annak hiteles megírá
sát nem teszi fölöslegessé, sőt:

csak aktuálisabbá ; méltó és
hasznos beköszöntéje annak az
érdeklődésnek, amely remélhe
tdleg minél szervesebben fogja
bekapcsolni a Felvidéket a ma
gyar kultúréletbe, és minél ta
nulságosabban veszi át az ott
már beért eredményeket.

Rónay György.

FöLDI MIHALY: PARIZSI
MENYASSZONY. (Athenaeum).
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Földi Mihály metafizikai nyug
talansága regényeiből túlontúl
ismerős. Fáradt metafizikai
nyugtalanság ez, amely pompás
cíkornyáíval, romantikus hang
szereléssel takarja el a pozitiv
válasz hiányát s egy kissé azt a
csődöt is, amely a megváltó szó
elmaradását kiséri. Mintha ön
magára vonatkoznának azok a
szavak, amelyekkel Földi a gyiij
temény első novellájának író
hősét jellemezte: "Csodálatos ze~

néről álmodozott egykor, han
gokról, amelyek egyszer majd
kiröppennek szájából és meg
nyitják az emberek lelkét ...
mondatokról, amelyek boldoggá
teszik és megváltják őt is, az
embereket is. Hol vannak ezek
az illúziók, hol vannak ezek a
művek, hol van a csoda?"

A csoda elmaradt. De a reális
látás mellett ebben a kötetben
még gyakran felötlenek az író
igényesebb víziói, még gyakran
fellépnek azok az irányított hal
lucínácíók, amelyek végnélküli
szózuhatagokban akár az Alom
fák naiv lázadását, akár a Spa
nyol történet hátborzongató han
gulatát vagy egy Giordano Bru
no, egy Don Juan, egy Gioconda
élete titkainak kissé mesterkélt
és rendelvényes helyesbítését
hozzák. Földi ezekben az elbe
szélésekben a nagy témáknak, a
nagy érzéseknek íröia szeretne
lenni. összevegyít mítoszt és va
lóságot s átlátszó sablonszerű

séggel zsúíolja bele a ma élmé
nye ibe a megelevenedett törté
nelmi hős, a redivivus motivu
mát. Kísérlete patetikus a szó
kettős értelmében. mert lelkisé
ge, spirituális magatartása tisz
teletet parancsol, de a müvészí
eredmény alig haladja meg a
szép és komoly szavak nagysze
rű kongásat. A kötet igazi érté
két a "csodakeresésen" kívül
azokban az elbeszélésekben kell
meglátnunk, amelyekban a nagy
városi író legközvetlenebb tár
sadalmi érintkezéséből. megfi
gyeléséből, drámai alakításából
születik meg a mindennap törté-
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nete. Itt olyan pozitiv adatok, s
egyben olyan lélektani pillantás
támogatják Földi Mihályt, hogy
semmi esetre sem kell szép sza
vak közé rugaszkodva patetikus
sá fújnia azt, amit mondani
akar. A BarátnlJk régi lipótvá
rosi hangulata, A Fiatalok és
öregek kedélyes, kipontozott el
beszélése, a FlJnök, a gyávaság,
a visszafojtott ösztön naturalista,
de egyben a humor határán já
ró képe, vagy akár az elmúlás,
az idő ellen fordult szexuálpato
lógiai lázadás (Az idlJ a gyilkos,
Tavasz a szigeten), mind olyan
témák, amelyekben az író leszál
lított Igényessége a művészet

számára jelentett többletet, nye
reséget, s amelyekben Földi al
kotóereje fáradtság nélkül, tel
jes fölényében ki is bontakozott.
A bölcselkedő. a szimbolikus no
vella üres lendülete és a népi
kiruccanás ügyellensége közt ez
a kötet is pontosan megállapítja
Földi Mihály igazi területét: az
intellektuális polgárréteget. ahol
ez az elfogulatlan író egyforma
otthonossággal látja meg a ki
bontakozó ember szánalmas tar
kaságát a az elfojtott vágyak
tarkaságát s az elfojtott vágyak
nyomorát.

Semjén G1Iula

DALLOS SÁNDOR: AZ EM
BER NYOMÁBAN (Dante). Sa
játos, egyéni és bátor alkotás
ez a könyv, irodalmi műfaját a
poétika szokványai szerint meg
határozni: lehetetlen. Egy élet
"regényének" első s bizonyára
a legelevenebb s a legmozgal
masabb korszakát, mint meg
annyi élménynek színes.tarka
szövevényét festi meg a szerző;

ha kell, fölényes, hideg, szinte
tudományos [özansággal, mint
ha nem is saját keserves nyo
morgásait, éhezését és fényte
len ifjúságát emlékezné vissza.
De ez a józan szemlélödés, a
szomorú tényeknek ez a való
ságtisztelő felidézése nem a
szív- és érzelemvilág sokrétűsé

gének és meleg szintézisének
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hiányából fakadt. Teljesen más
az oka.

Dallos Sándor a megpróbálta
tások teljességében, többnapos
éhezése alatt is hitt, bizott és
várt. A csodavárók lelkes és olt
hatatlan hite tartotta benne az
erőt, tehetségtudata s a nélkülö
zések közben kialakult elfogu
latlan önismerete. Tárgyilagos
és éles tájékozódókészséggel te
kintett túl a korlátolt perspek
tivákon s szeme életének legsö
tétebb napjaiban is egy végte
len horizont igéretét látta. Mí
kor teste utolsó tartalékerőit

emésztette fel, hogy, jaj csak
még egy napig bírjam a kopla
lást, az álmatlanságot s talán
majd holnap - lelke akkor cso
dálatos könnyedséggel, megkö
tetlen szárnyalással emelkedett
fel egy magasabb, nemesebb és
igazabb szellemi birodalomba,
ahonnan megszépülve látta azt a
népligeti bokrot, melynek tövé
ben éjjelenkint meghált, azt az
embert, aki testi letörtségében
bántotta s azt is, aki első ke
serves keresetét kenyérírigység
ből elrabolta.

Soha nem zúgolódott, mindig
hitt s amiben hitt, azt elérte:
Dallos Sándor ma már szépíró
ink élsorában is az elsők között
áll. Most már nem éhezik és
nem szenved. Alkot. Feldolgoz
za, irodalommá alakítja Knut
Hansun-i élményeit, kiszínezi, lé
lektanilag boncolgatja egy-egy
eseménykomplexum eredőit s
legtöbbször prousti mélységekig
lát; megdöbbentő "tárgyi isme
rettel" elemzi az éhezőknek és
a csavargóknak különleges lel
kialkatát s hogy ezeknek a tes
tük és lelkük között fennálló
kapcsolatait olyan vakmerően

biztos mozdulatokkal s olyan
ösztönös sejtésekkel tapintja
ki, annak tudható be, hogy
igenis a tudat legmélyebb réte
géig leivódott élményfluidum
itatta át lelkét. Mintha már küz
delmei idején is gondolt volna
arra, hogy figyel,ie önmagát, az
eseményekből fakadó hangulato-
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kat; talán-talán már akkor tud
ta, hogy a "vándorlások" idejét
irodalommá nemesíti. Számítha
tott is erre, hiszen mindig érez
ni, hogy tehetségét legkilátásta
lanabb helyzeteiben is számon
tartotta.

Minthogy művében az élet
hiánytalan egyetemességét, a jó
nak és rossznak elválaszthatat
lan és szerves kapcsolatát igye
kezett megírni, mégpedig teljes
tárgyi hűséggel, olyan jelen~

tek, élmények és hangulatok IS

szerepelnek a könyvében, ami
lyeneket egy teljesen etikai ala
pokra helyezkedő író nem írt
volna meg ilyen szabad nyíltság:
gal. Természetesen: ezeknek a
jeleneteknek is megmagyarázza
lélektani létjogosultságát s igyek
szik úgy megmotivální mondan~

való it, hogy minden jelenet ki
egészítő és szükséges epizódként
tűnjék fel az események egye
nes vonalú menetében.

Minden félreérthető jelenetén
is biztos művészí ízléssel, sze
lektáló önuralommal vezeti ke
resztül olvasóit. Dallos nagyon
tehetséges író. Tehetsége: új
szerű, friss, gazdag és élményt
jelentő. Rajta kívül ma kevés
írónk van, aki az elbeszélést
a legbensőségesebb líra színeivel
ilyen ösztönös mértéktartással
tudná kiszinezni. Csupa hullám
zás, mozgalom, szin és meleg
ség. Dallos ezt a könyvét a vé
rével írta. A vérével, amelyből

patakzatos áradattal hullámzik
elő egy színes, érett és hajlé
kony nyelvanyag. Stílusa és
nyelve: végtelen. Nincs fordu
lat, melyet stílusban ne tudna
kifejezni egy megfelelő egyen
értékessel. nincs árnyalat, melyet
ne tudna úgy lefesteni, hogy az
olvasó nem a legtisztább és
legteljesebb mértékben vegye át
elgondolását.

Bizonyos, hogy a tervezett tri
lógiának ezt az első részét két
ehhez hasonló érték fogja kö
vetni, irodalmunk két jövendő

nyeresége.
Baráth Ferenc.
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SCHÜTZ ANTAL: EUCHARISZ
TIA, AZ OLTARISZENTSÉG A
HIT ÉS ÉSZ VILAGAN AL. (Szt.
István Társulat kiadása). Re
mekbe faragott mondatok szálai
val összetűzve a Hit és az Ész
soha testvéribb közelségben nem
indult el egymás mellett, hogy
elérje távlatait és mélységeit az
Oltáriszentség titkainak, mint
Schütz Antal e művében, ahol
korának egy páratlanul tiszta el
méje és hívője mutatia be méltó
hódolatát az Eucharisztia előtt.

Az imádás készségében, a hit
alázatában. a szent rajongás 10
bogásaban a kereszténység annyi
művésze és gondolkodója versen
gett már, hogy elérje a katolikus
hitrendszer e csúcspontját, hová
az egyszerű hivő az imádás szár
nyain oly repesve néha felérke
zett, de ez a mennyeí magaslat,
ez az örvény kétezer év óta sza
kadatlanul vonzza nemzedékek
minden rendű és rangú tagját.
Egyikük, mint Rafael a vatikáni
stanzák viziójában látja meg lé
nyegét, a másik himnuszban zen
gi el a felismerés örömét, de a
megközel1tés lehetőségének egyet
len formaia van: az imádás. Ami
a fül számára a hang, a szem
számára a fényrezgés, - (a ha
sonlat megalázkodva kér bocsá
natot), úgy az Eucharisztia felé
az imádás az az éteri "közeg",
amely minden feléje irányuló
emberi megnyilatkozás szempont
jából tekintetbe jöhet. Ilyen ér
telemben a hit és tudás egymást
áthatva és átjárva az imádás
szárnyain, helyesebben: imádás
sá átalakulva lebbenhet e csú
csok felé. Igy: Schütz Antal mü
ve is egyetlen patakzó imádás,
egy gondolati konstrukciókban
megnyilatkozó hivő imádása. S
ha igaza van abban Schütz An
talnak, hogy a dómok nem egye
bek, mint kőbe dolgozott, monu
mentális arányokban nőtt mon
stranciák és tabernákulumok
foglalatai az Eucharisztiának,
azonképen a szerző kötete sem
egyéb, mint tartalma szerint a
gondolat, a tudás dimenziójában
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felépített katedralisoknak egyi
ke.

A felvilágosodás korának tu
dománya elfeledkezve gőgjében
arról, hogy valamikor a szolgá
lóleány alázatos tisztét töltötte
be a Theologia mellett, külön,
szabad életre adta magát: most
- köszönet érte korunk nagy
teologusainak, magyar vonatko
zásban pedig Prohászkának és
Schütznek - mint a megtért lé
lekből kibuggyanó imádság, úgy
tud megszölalni ismét, s meg
szólalt úgy, ahogya néma szólal
meg, elfelejtett szavakra, önma
ga lényére és értelmére ernlé
kezve, mihelyt az Eucharisztia
titkával találkozik. Ebben a
könyvben tehát mínden gondo
latsor, minden okoskodásí lánco
lat egy-egy ékítmény ezen a ka
tedrálison, amely végső elem
zésben az Eucharisztiát ünnepli.
Az Eucharisztia pedig a lélek
nek boldogító hit, "a felettünk
nyíló menny elővételezése," a
tudásnak viszont az elme legna
gyobb próbája, amely olthatat
lan kiváncsiságra sarkalja ezt.
Aki a katolicizmussal akár mint
értő barát, akár mínt ellenfél
találkozik, nem térhet ki az Eu
charisztia elől, amely a katoli
kus hitrendszernek nemcsak kö
zéppontja, hanem ugyanakkor
kiterjedése is, egyetemességé
nek, isteni eredetének bélyege,
megdönthetetlenségének alapkö
ve, öröklétének záloga, harmoni
ájának titka. örök időszerűségé

nek kiapadhatatlan forrása, meg
újulásainak potenciája. örök
"disputa" zajlik körülötte. Ebbe
a disputába Schütz Antal a mo
dern teológus teljes készültségé
vel szól bele. Megismerteti az
olvasót az Eucharisztia egész
dogmatíkájával, amint kifejlő

dött és kikristályosodott a hitvé
dő harcok lávafolyaméban. Az
eucharisztiás dogma az a gyüj
tőlencse, amibe megvillan a hi
vő lélek elragadtatása, a hitet
len meghökkentése s jelenti ko
runk számára, ahogyan azt
Schütz Antal oly plasztikusan
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kifejezi, Isten égő "csipkebok
rát," amely igézve lángol s ve
zet technikás, materialista kor
szakunk sivatagjában. Schütz
Antal műve, mint minden tisztá"
zó, zárt alkotás: a kérdés for
rásához s a nagy Titok megérté
séhez vezeti el a olvasót. Meg
mutatja, hogy "az egész terem
tett mindenség és annak minden
elmebeli tükrözése fölkél, hogy
nagyadorációban tanúságot te
gyen az Eucharisztia valóságá
ról." S ahogy Schütz Antal távla-
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tokat és mélységeket átfogó tu
dásával átfo~ja és értelmezi a te
remtett míndenséget, s ahogy
felveri és felkelti e teremtett vi
lágnak minden kifejezési formá
ját, legyen az akár tudomány,
hit vagy művészet, - valóban
maga is adorál az Eucharisztia
valósága előtt. Magyar elme az
imádás ennyi kincsét, gazdagsá
gát még nem hordta össze, hogy
monstrancíát ötvözzön a leg
méltóságosabb Oltáriszentség szá
mára. Kézai Béla
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A SZENTISTVÁNI ÁLLAMESZMENEK
KORSZERO ERTELMEZESET MUNKÁLJA

AZ
ORSZÁG

UTJA
HAVI ÁLLAM- ES NEMZETPOLITIKAI FOlYOIRAT,
SZERKESZTIK: BARANKOVICS ISTVÁN ES DESSEWFFY GYULA GROF.

ELeFIZETESI ÁRA
EGY EVRE 5'- PENGe
FEL EVRE 2'50 PENGe
EGYES SZÁM ÁRA 50 F.

SZERKESZTÓSEG ES KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IV. KER, VACI-UreA.c6. II. EM. 3
TELEFON 18-22-040. - MUTATVÁNYSZÁMOT KESZSEGGEL KÜLD A KIADÓHIVATAL

Karácsonykor Jelennek meg

Horváth Béla új versei

SZABADITÓ ANGYAL
eimmel a Vigilia klcdosóbcn

A nagy költő új műve az Irc.
dalom igazi eseménye lesz

A ,Vigilia' el6fizet6i 5'
pengó bolti ár helyett 3'
pengóért rendelhetik meg.

Felel61 Izerkelzt6 él kiadó: Dr. Pallonyi Lálzló.
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