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Rónay György:

SZALÉZI SZENT FERENC

Amikor 16G8-ban megjelent Szalézi Szent Ferenc "Bevezetése a
jámbor életbe", vagyis a "Filotea", a szerit életírói szerint "akadt az
egyház egyik legszigorúbb rendjében egy szerzetes, aki vállalkozott rá,
hogy ezt a kitűnő mumkát gyanús színbe keveri. Sőt még valami rosszab
bat is tett: fölment a szeszékre s míután szónokolt a mű ellen, úgy, amint
szűkséqesnek tartotta ahhoz, hogy kellő borzalmat keltsen iránta, kihúzta
egy példányát a kámzsája újjából és gyertyát hozatva nyílvánosan el
égette."

Maí ember számára bizonyára meghökkentő a derék kapucinus atya
fölhábcrodá 2a egy könyv fölött, rnelynek szerzőjét az egyház szentté
avatta s melynek nunden sorát szentesítette a gyakorlat, Három és fél
századcal azután, hogy a "Filo:ea" napvilágot látott, s míután elvei a
katolikus vallá.ossáqnak valóságos közhelyeivé váltak, nehezen tudjuk
megérteni egykori hallatlan újdonságát jelcntöséqét, fölszabadító hatá
sát. (rj utat tárt föl, s a modern áhitat, a "devotio rnoderna" azóta is
ezt az utat járja; új korszakot nyitott meg é3 megjelenése - mint Henri
Bremond mondja - "nevezetes dátum akeresztény élet és gondolat tör
ténetében". Azt a keresztény humanizmust - mond]a ugyancsak Bremond
abbé -, mely a trienti zsinat szellemét jellemezte, s mely addig a "tu
dósok" meglehetősen szűk körére szorítkozott, belé vitte a hívek életébe:
"az egéoz keresztény reneszánszot az egyszerű lelkek közkincsévé tette".

Ellenzői éppen azon akadtak fönn, ami legnagyobb újdonsága volt:
józan humanizrnusán. "Azt a bizonyos szerzetest az botránkoztatta meg,
hogy a könyv megengedni látszik a hált. a szellemeskedest és társalgás
ban az ártatlan tréfálkioeást" - jegyzi meg az egyik életíró. Marsollier.
Sokan voltak ekkor. a tizenhatodik század második, tizenhetedik első

felében, a véres vallás- és polgárháborúk idejében, akiket lenyügözött
az a démonisztikus és eszkatolóqíkus szernléletmód, amelyet elsősorban

a hitújítá , hivott eh az ószövetségi szeritírásból és a }elené,ek Könyvé
ből és alkalmazott a hadak-dúlta, csapások-Iátoqatta, vallásilag is, poli
tikaibg is meghasonlott kor állapotaira. Ez a szemlelet hajlamos volt rá,
.hogy megfeledkezzék a valóságos, természet szerinti emberről, s hogy a
világban ne lásson mást, mint ördögi erők küzdöterét, pokoli színpadot,
melycn velejükig romlott, sátán-rrieqszállta emberi bábok kárhozatba ro
hanó karnevalja folyik. Életnek é, emberi természetnek e pesszimista Föl
fogásával szegezte szembe a "Filotea" a keresztény humanizmus derűjét,

egyensúlyát, nyugodt optimizmusát.
Mísszíót teljesített ezzel és egyre sürgetőbb igényt elégített ki.

A trienti zsinattal az egyház életében nagy megújhodás és elmélyülés járt
karöltve. Oj rendek keleekeztek vagy sarjadtak a régiekből: jezsuiták,
sarutlan karmeliták, kapucinusok például: új közösségek, kongregációk



alakultak a kínálkozó új föladatok vállalására. vagy régi formák új tar
talommal telítésére, mint többek között az orsolyák vagy az oratöríánu
sok; régi férfi és női szerzetek és szerzetházak, bencések, premontreiek.
císzterciták, feuillantinusok és mások tértek át sziqorú reformált élet
módra; a világi klerus pedig tartományi zsinatok és papi gyűlések soro-
zatain fáradozott önnön megreformálásán s a Tridentinum döntéseinek
megvalósítasán. S mindez nem pusztán fölülről irányított mozgalom volt,
hanem valóban a tömegeknek. a társadalom valamennyi rétegének elmé
lyülő vallásosságával találkozott és vallásosságából táplálkozott is.

Az a vigasztalan kép ugyanis, melyet a kor kiváló egyéniségeinek
életírói szoktak festeni a tizenhatodik század utolsó évtizedeiről. - ért
hetően. hogy hősük alakja és műve annál hatásosabban emelkedjék ki
a sötét háttérböl, - némi enyhítesre. vagy legalábbis komorságának
némi el1ensúlyozására szorul. Hiteles egykorú adatok és tanuságok egész
serege szól ugyan a hitélet bomlásáról. a háborúk, okozta erkölcsi züllés
ről, a kultusz helyenkénti teljes meqszünéséről, a papsáq egy részének
méltatlansáqáról s a hívők többségének nagyfokú tudatlanságáról; de
ugyanakkor sok jel val1 arra is, hogy a szerzetes és világi papság reform
jávai párhuzamosan megindult s mind erőteljesebb lesz, mind szélesebb
rétegeket hat át a val1ási reneszánsz is. Amikor például a későbbi híres
kapucinus, Canfeldi Benedek a nyolcvanas években Anqlíáböl jövet
partraszáll Franciaorszáqban, valósággal elbűvöli a még megtépettségé
ben is hatalmas francia katolíkus élet látványa: a nagyszerű templomok.
tágas kolostorok, az egyházművészet qazdaqsáqa, a liturgia szépsége és
a nép buzgósága. Azok a karmelita apácák, akiket Bérulle, továbbá Szent
Teréz műveínek francia fordítója, Jean de Quintanadoíne, s a kiváló
misztíkus, Madame Acarie telepitettek Párizsba l 604-ben, úgy indultak
el Spanyolországból francia földre, mint barbár tájra, ahol biztos vér
tanuság vár rájuk; s megérezve és kapcsolatba kerülve e vallási megúj
hodássai, ámulva tapasztalták. amit vezetőjük: Avilai Szent Teréz haj
dani tanitványa és munkatársa, [ézusról nevezett Anna anya ír haza
spanyol rendtársainak: "Noha Franciaország egyes vidékein a hit erő

sen meqfoqyatkozott, itt Párizsban a vallásosság hatalmas jeleit észlel
hetnL Ami a szentségekhez [árulást illeti, az egyenesen az ősegyházra

emlékeztet; csodálkoznak is rajta, míért nem áldozunk gyakrabban."
Ez a lendület részint eleve a kolostorok felé irányult s életformáját

a már meglevő különbözö szerzetekben találta meg, előmozdítva egyfe
lől az újonnan betelepűltek - karmeliták, kapucinusok - gyors föl
virágzását, hozzájárulva másfelől több zilált állapotban lévő rend és
klastrom reformjához; részint új tevekenyséqi területet s ennek megfelelő

új közösséqi életmódot keresett magának, fokozatosan alakítva ki a
tizenhetedik század sajátos kongregációit és szerzetesrendjeit, Délfrancia
orszáq elsö orsolya apácáitól Páli Szent Vince és Marillac Szent Lujza
irgalmas növéreiig. Igen sokan voltak azonban az igényesebb vallásos
ságra vágyók közt olyanok is, akiket családjuk, állapotuk, körülményeik
nem engedtek kolostorba vonulni, vagy akik minden buzgóságuk mellett
sem éreztek hivatást a szerzetességre. Ezek előtt azután szükséqképpen
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íölmerült a probléma: élhetünk-e jámborul a világban, össze lehet-e, és
ha igen, hogyan lehet összeegyeztetni a világi életet az életszentséggel.

A .Jaíkus életszentség" eszményének korában élő, és nem kis rész
ben Szalézi Szent Ferenc elvein nevelkedett mai olvasó számára e kér
dés legalább is meqlepöen hat, oly természetesnek, oly egyedül lehetsé
gesnek, oly kötelezőnek érzi rá a javalló választ. Három és fél század
dal ezelőtt azonban a hivő e téren meglehetősen tanácstalanul állt. Jófor
mán azt sem tudhatta, hogyan fogjon neki a tökéletesedés művének: afe
lől meg éppenséggel nem világositották föl, mi a tökéletességnek az a
sajátos formája, amelyet a világ forgatagában élő ember meqvalósíthat,
és mi a tökéletesedésnek az a sajátos módszere, amelyet napi gondjai
éselfoglaltságai közepert is gyakorolhat. A közkézen forgó aszketikus
könyvek többnyire szerzeteseknek, olykor - mint a .Krísztus köve
tése" - egyenest kontemplativ szrzeteseknek szóltak: a "Filoteá"-ig nem
volt mű, mely elsősorban világiaknak készült volna.

"Akik eddig a jámborságról írtak, - mondja előszavában Szent Ferenc,
csaknem mindnyájan olyan egyének oktatását tűzték ki célul, kik a világtól
nagy visszavonultságban élnek; vagy legalább olyan jámborságra oktattak. mely
ama teljes visszavonultsághoz vezet. Én ellenben olyan egyéneket akarok ok
tatni. kik a világban. a családban. sőt a királyi udvarban élnek. kik állásukból
kifolyólag a külső világnak s a közönséqnek tartoznak élni. és gyakran a lehe
tetlenség ürügye alatt gondolni sem akarnak arra. hogy a jámbor életet meg
próbálják."

A "Filotea" nem elméleti munka; gyakorlati jellegű és a gyakorlati
élet szülötte. Szent Ferenc l6ü2-ben, mint genfi segédpüspök. néhány
hónapot Párizsban töltött, egyrészt azért, hogy a genfi egyházmegyéhez
tartozó. de politikailag nem a szavojai herceg, hanem a francia király
uralma alatt álló Gex tartomány vallási ügyeit rendezze, másrészt azért,
hogy tapintatosan eltávozzék agg püspökének, egyébként jóakarójának
és megbecsülöjének. Granier-nak a környezetéböl, akit élete végső esz
tendejében, úgy látszik, kissé féltékennyé tett koadjutorának növekvő

híre és népszerűsége. A francia fővárosban nyomban belékerült a föllen
dülő új spirituális és mísztikus reneszánsz áramába s megismerkedett an
nak leqjelentösebb képviselőivel: a nagy mozqatóval, a francia oratórium
jövendő alapítójával. Bérulle-lel. Madame Acarie-val, akinek egy időre

gyóntatója lett s aki már neveli házában. a "Szent Genovéva kongregá
cióban". a francia női Kármel első nemzedékének színét-víráqát. Mí
chel de Marillac-kal, a majdani kancellárral, az irgalmas nővérek későbbi
alapító íönöknöjének, Szent Lujzának a bátyjával. a Szent Terézt for
dító Quintanadoine-nal, a Sorbonne kiváló professzorával. Duvallal, aki
majd Madame Acarie életrajzát fogja megírni: azzal a csoporttal tehát
mely a csodálatos Acarie-né körül, középpontja. vezetője a vallásos
meqújhodásnak, és mely - az ő bevonásával - épp ekkor folytatja
döntő meqbeszéléseít a karthauzi Beaucousin atya kolostorában Avilai
Szent Teréz kármelita apácáinak Párizsban való meqtelepítéséről.

Szerit Ferenc fejlődésében - látni fogjuk - rendkívül sokat jelen
tett. ez a néhány hónap; de mint gyóntató és lelki vezető ő is sokat je-
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lentett a párizsiaknak. Nyugalma, megfontoltsága, tapínrata, gyakorlati
józansága és páratlan lélektani érzéke, bizalmat keltő higgadt és nyájas
egyénisége kiválóari alkalmassá tették e szerepre. Chantal Szent Fran
ciska, akinél mélyebben bizonyára senki nem pillanthatott bele pedagó
giájának fölülmúlhatatlan müveszetébe, így jellemzi őt:

"Oly pontos és érthető kifejezésekkel beszélt, hogy a legkényesebb és leg
homályosabb dolgokat is könnyen megérttette ... Isten különös képességet adott
neki a lelkek vezetésére; s ö mennyei ügyességgel kormányozta azokat. Beha
tolt a szivek mélyére, világosan látta állapotukat s hogy milyen ősztönzésre

cselekedtek. Mindenki ismeri hasonlíthatatlan szerétetét a lelkek iránt, s hogy
legföbb öröme volt, ha körüllöttük munkálkodhatott, Ebben fáradhatatlan volt,
s addig nem táqitott. míg meg nem békítette és az üdvösség állapotába nem

. helyezte őket. Uralkodó erénye a lelkek üdvére irányuló buzgalom volt."

Párizsbólvaló eltávozása után is sokan fordultak hozzá lelki prob
lémáikkal s ő levelekben válaszolt nekik és irányitotta benső életüket.
Így többek közott azét él Louise Duchátel nevű hölgyét is, aki egyik
szenrbeszedének hatására tért meg s a világban maradva kivánt Istennek
tetsző jambor életet élni. Ez a Louíse Duchátel egy alkalommal vala
minő pőrös ügyének intézése végett Chambéryban járt. Mínt mindenüvé,
ide is magával vitte a Szent Ferenctől kapott leveleket, s megmutatta
a gyüjteményt Fourier atyának, a jezsuita kollégium igazgatójának, aki
jól ismerte Ferencet: ő volt él lelki vezetője 1602-ben azon a húsznapos
lelkigyakorlaton, amelyet püspökke szcnteltetése előtt tartott Sales-ban,
a szűlői házban. Fourier több másolatot is készített a kézíratról. melyek
hamarosan közkézen forogtak, Szent Ferencet pedig íölkérte: adja ki
művét. Ez azonban szokásos, igénytelenségig rnenő szerénységével mínd
addig szabadkozott, mig párizsi udvarban élő barátja, Deshayes nem
közvetitette hozzá magának IV. Henriknek a kívánságát: hogy tudniillik
a király "mindig szerette volna, ha valaki megadta volna él világi em
bereknek a módszert, hogyan élhet kiki keresztény módon a maga álla
potában; szcretné, ha e módszer egyaránt távol állna az utóbbi idők laza
ság ától is, a gyűlöletes és köteíezettségeikkel össze nem egyeztethető

túlzott szigortól is; legyen pontos, észszerű, vagyis olyan, hogy az ud
var s a nagyvilág emberei, sőt királyok és hercegek is használhassák:
ami pedig e szándék kivitelét Illeti, a genfi püspökre gondoL mert úgy
veli, nála több sikerrel senki sem végezhetné el ezt a föladatot", Erre
aztán "a szerit főpap, Istenakaratát látva a dologban" -- mínt egyik
életírója mondja, - nem tétovázott tovább. Kiegészítette, egységes
könyvve dolgozta át és "Bevezetés a jámbor életbe" címmel megjelen
tette az eredetileg Louise Duchátel lelki vezetésére írt leveleket. Művé

vel a modern lelkiség azóta monumentálíssá emelkedett épületének máig
szilárdan álló alapkövét tette le.

* *
"Ahogy Montaígne a filozófiát a skolasztikaból. úgy szabaditotta

ki Szalézi Szent Ferenc a jámborságot a kolostorból" - mondja szel
lemesen Fortunat Strowskí. Ezt .a jelentőségét már kortársai és közvet
len utódai is jól látták. "A benső és lelki életet akkortájt a klastromokba
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száműzték - jegyezte meg Bossuet; - túlságosan vadnak találták ahhoz.
.!Ugv az udvarban és a nagyvilágban megjelenhessék. Szalézi Szent Fe
renc választatott ki arra. hogy érte menjen és kihozza száműzetéséből."

Tanitványa és barátja. a lelkes és fáradhatatlan regényíró belley-i püs
pök. Pierre Camus szerint Szent Ferenc műveí leginkább amiatt aqqasz
tották a démont, .vrnert jobb belátásta birták azokat. akik a lehetetlen
séggel határos nehézség ürügyével lemondtak az ájtatosságról, mínt
amely a viláqbaru azaz a polgári és népi életben nem gyakorolható".
Valóban. a szentség és a szerit. istenes élet fogalmához ebben az időben

általában a kivételesseq, rendkívüliség hangulata tapadt. ami ha bizo-
nyos fokig talán kívánatossá is tette. alapjában véve inkább eltávolította
a mindennapí valóságból s a külőnleqes kolosori életmód szigetére utalta
át a szentséget; a legtöbb világi ember szemében talán tiszteletre és cso
dálatra méltónak - ha ugyan nem kuriózumnak -, de mindenesetre
saját körülményei közt megvalósithatatlannak tűntette föl.

A fogalom értelmének és hangulatának e fokozatos megváltozásá
ban - rnondhatnók elferdülésében. - több tényező is közrejátszott.
Elviláqiasodó társadalmak rendszerint ügyesen eltávolítják magukból. vagy
mintegy eltokositják magukban a szentséget; a reneszánsz pedig gondol
kodás. erkölcsök. életmód. szokások nagyarányú laicizálódását hozta
magával. Ugyanakkor a reneszánsz hatásától egyelőre nem. vagy csak
kevéssé érintett kolostori és népi vallásos életben - s irodalomban. mű

vészetben - szintén megfigyelhetöegy bizonyos folyamat. mely ked
vezhetett a fogalom értelmí-hanqulatí eltolódásának. A szentség alap
'letö tényeiről. a szentek életének egyetemes érvényű példázatairól a
figyelem - prédikátoroké, kódexiroké és másoloké. szűkebb klastromi
és tágabb hívő közönségé egyaránt; és legendákban. példákban épp ugy.
mint a misztériumokban vagy a szárnyasoltárok képein és a freskókori 
mindinkáhb az érdekes. különleges felé fordult. s ezzel a szerit alakja.
eltávolodva a középkor delelőjén oly erősen érvényesült emberi realíz
mustól, többé-kevésbbé elromantizálódott, olykor egészen a Iantasztíku
mig. amelynek területén azután könnyen találkozott a hitújítás korának
hol egzaltált. hol népiesen vaskos démonizmusával.

A szentséghez való viszony sajátos alakulásának egyik nyomós oka
végül magában a tizenhatodik századvégi vallásos megújhodásban rejlett.
E megújhodás ugyanis kezdeteiben és az aszketikus-realista jezsuita pe
dagógia hatásán kívül eső áramlataiban ~ nagyrészt' misztikus források
ból fakadt és túlnyomóan mísztikus jellegű volt. Ahonnét egy-egy ága
elindult. ott rendszerint a kor valamelyik nagy mísztíkusával találkozunk.
aki körül azután tolmácsolök. rendszerezök. meqfoqalmazók, meg követők

és tanítványok csoportosulnak. így áll Marie de Valence mellett például
a jezsuita Coton atya. IV. Henrik túsza és udvari papja. Madame Acarie
mellett Bérulle. Duval s a kármelita-jelöltek Szent Genovéva kongregá
ciója. s valarnivel lkésőbb Chantal Szent Franciska mellett Szalézi Szent
Ferenc és az újonnan alapított Vizitáció. Sok jámbor lélek ezekben a
misztikusokban látta eszményképét s maga is misztikus élményekre vá
gyott: rendkívüli gyakorlatokra. mennyeí édességek ízlelésére. látomá
sokra. elraqadtatásokra, ,- csupa olyasmire 'tehát. amí egyrészt pusztán
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csak esetleges járuléka a misztikus életnek, másrészt legalább is szerfölött
nehézzé teszi a világi élet keretei klÖzt való megmaradást s az azzal járó
föladatok és kötelességek teljesítését. A századforduló Párizsában sok
volt az őszinte áhitat és a misztikus kegyelem. de volt benne bizonyos
fülledtség és egzaltáltság is. ami nem kerülhette el az oly józan és óvatos
genfi koadjutor figyelmét. Nyomban ráeszmélt a korszakalkotó föladatra
és saját hivatására: csatornázni ezt az áradatot. megtartani a világban,
meqtermékenyíteni, megszentelni vele a világot, visszaterelni a rendkívü
lire áhítozó törekvéseket a míndennapí életbe s ezt a mindennapi életet
avatni az életszentség - a laikus életszentséq - iskolájává.

Míndezt mint lelki vezető és nevelő. mint korának legnagyobb peda
gógusa. moralistája, morálpszicholóqusa néhány ma már közhelyszámba
menő, de annak idején forradalmi újdonságként ható elv következetes és
rendszeres keresztülvitelével valósította meg. Mindnyájan arra hivattunk
- mondja, - hogy tökéletesedjünk; "a tökéletességre jutás módjai azon
ban különfélék a hivatások különbözőséqe szerínt": kinek-kinek "állása
és hivatása szerint kell megteremtenie a jámborság méltó gyümölcseit".
Mert "az igazí jámborság nemcsak nem sérti meg a különböző hivatások
kötelmeit, hanem eredményesebbekké és szebbekké teszi őket"; "ha te
hát hivatásunk józan követelményeivel ellenkezik. akkor csak hamis
erény". Vannak Istennek általános. mindenkit mindenütt egyformán kö
telező parancsai, de vannak kűlönleqesek is, melyek hivatásunkkal jár
nak. áIIapotunkból következnek; "aki ezeknek nem tesz eleget. támasz
szon föl bár holtakat, mégis bűnben van és ha igy hal meg, elkárhozik".

Allapot és hivatásbeli kötelességeink pontos és lelkiismeretes telje
sítése nélkül egyetlen lépést sem tehetünk a tökéletesedés útján. Töké
letesednünk pedig nem állapotunkon kivül lehet, hanem állapotunk keretei
között kell; ott kell megtalálnunk az erények gyakorlásának módjaít is.
Madame de Chantal egyszer azt kérdezte tőle, mi a legjobb megaláz
kodás. Az, amelyik a legkevésbbé van inyünkre - felelte ő: - a fog
lalkozásunk és hivatásunk körében kínálkozó. Nincs állapot, melyet ér
demszerzővé ne lehetne tenni, meg ne lehetne szentelni, ha ahelyett. hogy
lerázni akarnók. jószándékkal vállaljuk és Isten jelenlétében élünk benne.
..Ha betegségben nem végezhet hosszú imádságokat ._~ tanácsolta egy
hölgynek. _. igyekezzék, hogy maga a betegsége legyen imádság: ajánlja
föl annak, aki oly nagyon szerette gyöngeségeinket."

Állapotbeli kötelességeink teljesítése azonbarr nem öncél. s nem lehet
elsőrendű célja saját tökéltesttesünk sem, Mint Szalézi Szent Ferenc
egész gondolkodásában. itt is érvényesül spirituálitásának vezéreszméje.
az Isten iránti szetetet primátusa. ..6 a keresztény életet főként benső

elvében szernlélí, a szeretetben, azaz lényegi aktusában, ami az Isten
szeretete - állapítja mg róla a tizenhetedtk- századi francia vallásosság
egyik modern kutatója, Lebrun atya. Müvei tele vannak a gondolattal,
hogya keresztény élet. bármely fokán, nem más, mint Isten szeretete:
s e művek legfőbb célja, hogy megtanítsanak megőrizni, fokozni s a gya
korlatban érvényesíteni az isteni szeretetet." Mikor még jóformán le
sem zárult a hitviták kora, mely Istent általában hol kissé mereven dog
matikus, hol meg túlágosan apokaliptikus meqviláqításban mutatta meg
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(vagy egyes humanista köreiben deista módon, már éppenséggel csak
mint a világtervező Legfőbb Lényt tisztelte), az isteni szeretet valósá
gának. életirányító erejének ez a hangsúlyozása szintén újszerűen és föl
szabadítóari hatott a lelkekre, s az első lépések egyikét jelenti abban a
fejlődésben, amely az isteni szeretet teológiájának virágkora és a belőle

sarjadó Jézus Szíve kultusz elterjedése felé vezet.
Allapotunkat - tanítja Szent Ferenc - úgy kell tekintenünk, mint

Isten akaratát; kötelességeinket Isten és az Ö akarata iránti szeretetböl
kell teljesítenünk. "Azt kell akarnunk; amit Isten akar - ir ja egyik, Ma
dame Brulart-hoz intézett levelében; - ha ő azt akarja, hogy egy va
lamely dologban szolqáljam, nem szabad, hogy én meg egy másikban
akarjam szolqální." S uqyanott: "Szeretnünk kell, amit Isten szeret; ő

szeretí hivatásunkat: szeressük hát mi is és ne szórakozzunk azzal. hogy
a másokén tünödünk. Tegyük meg a kötelességünket; míndenkí elbírja ke
resztjét. Olvasszuk szépen egybe Marta szolgálatát Máriáéval". Ne a
saját fejünk. hanem Isten akarata szerint próbáljunk szentek lenni; ne
váloqassunkt hanem kövessük Isten szándékát. "A választás jogáról le
mondott szív egyformán kész mindenre -- írja a Teotimusben. 
mert akaratának nincs más tárgya, mint Istenének akarata; nem a dol
gokat szereti, amelyeket Isten akar, hanem Isten akaratát, mely a dol
gokat akarja." Valósággal jeligéje lehetne spiritualitásának az a tanács,
melyet ismeretségük kezdetén adott Madame de Chantalnak: "Ime en
gedelmességünk nagybetükkel írt aranyszabálya: mindent szeretetböl kell
tennünk, semmit kényszerből. Jobban kell szeretnünk az engedelmessé
get, mint félnünk az cnqedetlenséqtöl." Míközben a világtól való benső

függetlenséget sürgeti, ugyanakkor e megszerzett függetlenséget. vagy a
reá való törekvést a világ. a társadalom javára is kamatoztatja: meg
fosztja kényszerjelleqétöl és az isteni szeretet szolqálatának fölszabadult.
energíáival fokozza a kötelességteljesítést. Szabaddá teszi az embert az
által. hogy az értékek valódi, helyes és természetes hierarchiájának ren
deli alá. Istentől - írja Madame de Chantalnak - elsősorban azt kér
jük. szenteltessék meg neve, jöjjön el országa, legyen meg akarata; "ez
pedig nem egyéb, mint a szabadsáq szelleme, mert ha egyszer Isten neve
megszenteltetik, fölsége uralkodik és akarata teljesül bennünk, a lélek
többé nem törődik semmi mással".

. Isten akaratának szerétetből fakadó szolgálata állapotbeli köteles
séqeínk kényszertől mentes teljesítése útján: ez az életszentség szalézíánus
iskolája, ez az a "közös", "kis" út, amelyen háromszáz esztendővel Li
sieuxi Szent Teréz előtt elsőnek Szalézi Szent Ferenc indította el a lel
keket. Ö maga is idegenkedett, s másokat is óvott a különleqestöl, rend
kívülítöl: "soha nem müvelt semmi titokzatosat vagy olyasmit, ami cso
dálatot kelthetett volna azokban, akik csak a külsöséqet, a dolgok bur
kát nézik - írta róla Chantal Szent Franciska. - Semmi eredetieske
dés. semmí kirívó tett, semmi azokból a nagyerényekből. melyek meg
hökkentik a szernlélöt s ámulatra indítják a közönséges embereket. A kő

zös úton járt, de oly égi és isteni módon, hogy én éppen ezt találtam
életében a Ieqcsodálatraméltóbbnak." Útmutatásaiban, tanácsaiban. leve-
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leiben minduntalan fölbukkan. mint egyik vezérelve. a kis dolgok jelen
tőségének hangsúlyozása. a kicsinyben: való hűség követelménye. a ..kis
út" dicsérete.

..Ne hanyagolják el a kicsiny dolgokat, melyek talán jelentékteleneknek
látszanak. sőt használják föl azokat is. amelyek kellemesek. tetszésuk szerint
valók vagy szüksé qesek, mint amilyen az evés, ivás. pihenés, szórakozás és más
hasonlók. hogy igy. az apostol tanácsát követve mindent, amit tesznek. Isten
nevében s egyedül az ő dicsőségére tegyék." - ..A nagy alkalmak. melyekkel
Istent szolgálhatjuk. ritkák, a kicsinyek ellenben közönséqesek, mindennapiak:
már pedig aki kicsinyben hű, mondja az Üdvözítő, arra sok bizatik. Tégy te
hát míndent Isten nevében s akkor jól fogsz végezni rníndent." - ..Isten hatal
mas jósága annyira kedvez az őt szerétöknek. hogy szerétettel fogadja legcseké
lyebb tetteiket is, ha jók; kiválóari megnemesíti s a szentséq eimével és jellegével
ruházza föl őket." - ..Igyekezzünk a legtisztább és legnemesebb szeretettel
egyedül a mi Urunk tetszését keresni; ez a szándék széppé és tökéletessé teszi
minden tettünket, akármilyen kicsiny és közönséqes is különben." - ..A kis
cnqedelmesséqekhez sem tudunk hozzászokni - írta Madame de Chantalnak,
aki kármelita akart lenni. - és nagyon nagyokat akarunk vállalni! A szív sze
lídsége, a szellem szegénysége. az egyszerü éjet többet ér, mint az emelkedett
gyakorlatok és becsvágyó ájtatosságok. Látogassuk csak a betegeket, segitsünk
a szegényeken, vigasztaljuk a szomorúakat s mindezt sietség nélkül. valódi sza
badsáqqal. Nem, nem elég nagy akarunk ahhoz, hogy a Libanon cédrusaihoz
fölérjen. elégedjünk meg a völgyek izsópjával." - ..Bátorság, leányom 
mondta ugyancsak Madame de Chantalnak. - menjünk csak szép lassacskán
és gyakoroljuk ezeket az alacsonyrendü és csiszolatlan. de biztos, szerit és ki
váló erényeket."

A .;kis út" szelleme, akárcsak Lisieuxi Szent Teréznél. Szent Ferenc
nél is 'az Isten iránti föltétlen bizalom és önátadás. a lelki gyermekség
szelleme. ..Lelkét. mely élénk és finom - írja egy hölgynek. - a gyer~

mekség iskolájába kell adnia; haladjon így szép lassacskán és Isten majd
fölneveli önt." Camus püspök szerint ..módszere abban állt. hogy na
gyon alázatos és nagyon kicsiny legyen Istene előtt s olyan sajátságos
tiszteletet és bizalmat tanusitsau iránta. mint egy szeretö gyermek" .
A lelki gyermekségnek ez a szellem olykor szinte egészen teréziánus han
gon szólal meg nála. mint például egy 1609 májusából való levelében:

..Mikor kisgyerekek voltunk, milyen buzgón qyüjtöttünk össze rongyot. fát.
sarat. hogy házacskákat és kis épületeket emeljünk belőlük! s ha valaki szét
rombolta ezeket, elkeseredtünk és sírtunk: ma már azonban tudjuk. hogy mindez
semmiség volt. Egy napon igy leszünk majd az égben is: látni fogjuk, hogy
földi vonzalmaink nem voltak egyéb gyermekségnél. Nem akarom elvenni ez
apróságok és kis játékok gondját. hiszen Isten bizta ránk e világon őket köte
lességünk gyanánt; de szerétném elvenni e gond hevességét és nagy buzgalmát.
Végezzük csak qyermekséqeinket, hiszen gyermekek vagyunk. de ne törjük
magunkat véqzésükben: s ha valaki lerombolja házacskáinkat és apró tervein
ket. ne nagyon gyötrődjünk míatta: mert ha eljön az az este. amikor biztonságba
kell helyezkednünk. vagyis a halál: ezek a házacskák mind semmirevalók lesz
nek; akkor atyánk házában kell meqhúzódnunk."

A gyermekség szelleme azonban egyáltalán nem az édeskésség szel,'
leme. Szalézi Szent Ferenc stílusában, írói modorában kétségkívül akad
ugyani némi manírosság és keresettség. ez azonban abban a korban többé-
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kevésbbé hozzátartozott az udvariassághoz. Időszerű is volt: a hitviták
csöppet sem kiméletes és választékos hangorkánjába belecsömörlött lel
kek valósággal szemjúhozták valaminő meghittebb, szelídebb, pallérozot
tabb beszédmódra: illett is a szent püspök jellemehez. melyben a kortár
sak egyértelműen kiemelik a nagy higgadtság, nyugalom, önfegyelem és
nyájasság vonásait; végűl pedig alighanem része volt benne az olasz tár
sas, és társalgási rnodor hatásának is, mely természetszerűen érvényesült
az itáliai kultúrából táplálkozó Szavejában. s melyet Szent Ferenc olasz
országi tanulóévei s tanulmányútjai alatt szivhatott magába. Közismert
nyájasságában cqyébként sok lehetett a nehézkes emberek óvatossáqából:
"kissé lassan, nehézkesen beszélt - jegyezte föl róla Pierre Camus, 
mint aki jól megrágja, amit mond". Gyakran csodáltam benne, hogyan
fért össze természetes alkatának súlyossága válaszainak kedvességével.
Igaz, sem szellemeskedve. sem élénk szellemmel nem beszélt, hanem
előbb mindiq gondolkodott egy kicsit." Mínden lassú és megfontolt,
hogy ne mondjam nehézkes volt benne, természetes alkata miatt". Nem
tartozott a spontán, könnyü egyéniségek közé; szívós, fáradságos rnun
kával alakította ki jellemét. Mindenki ismeri szelidségét például 
mondja egyik életírója, -- "azt viszont nem míndenki tudja, hogy ez
korántsem veleszületett tulajdonsáqa, hanem sok harc és önmagán ara
tott győzelem árán szerezte meg. Természete szerint inkább heves és ha
ragra hajló volt: ő maga megvallja ezt s írásaiban is észlelhetni bizonyos
tüzet, sőt lobbanékonyságot, ami aligha hagy kétséget a dolog felől."

Még .ahol megkísérti is az irodalmi modorossáq, ki-kiütközík a fárad
ságos hasonlatok és keresett jelképek mögül áz az egyszerűség, melyet,
mint maga mondja, "oly határtalanul szeretett, hogy az már csodálatos".

Önnevelésének tapasztalatai és nagyemberismerete alapján bizo
nyos fokig gyanakodott is az érzelmességre, könnyedségre - ő, akit
korában túlságos engedékenységgel vádoltak. később pedig afféle "ér
zékeny doktornak" képzeltek. "A világ legérzöbb szivü embere", ahogy
magát nevezte, egy alkalommal a következő nagyon jellemző nyilatko
zatot tette Chantal Szent Franciskának: "Szeretem a független, erőteljes

lelkeket, akik egyáltalán nem nőieskedők: a túlságos gyöngédség ugyanis
megzavarja, nyugtalanná teszi és elvonja az Istenhez intézett szerető

imádságtól a lelket". A szív "elérzékenyülésével" a szív "szilárdságát"
.szegezte szembe; óvott az előbbitől. buzdított az utóbbira. Illuzíók nél
kül. de a keresztény humanizmus optimizmusával szemlelte az emberi
természetet; .xíerüs áhítatra" tanított és gyarlóságainkkal meqváltottsá
gunk tudatát állította szembe. Ám a "felix culpa" jellegzetesen humanista
eszméje, az a gondolat, hogy "a megváltottság állapota százszor többet
ér, mint az eredeti ártatlanságé". egy pillanatra sem vált nála akár
könnyelműség és lazaság, akár kvíetízrnus forrásává. "Az az érzése,
hogy egészen Istené -, írta 'egyik lelki gyermekének, - nem csalárd;
szükséqes azonban, hogy kissé több örömét l.elje az erények gyakorlá
sában s különös gondja legyen azoknak megszerzésére, amelyekben a leg
gyarlóbb.. , Az imádság érzelmei jók ugyan, mégsem szabad annyira
tetszésünket találnunk bennük, hogy elmulasszuk az erények gyakorlá
sát és szenvedélyeínk megtagadását." Soha nem feledkezett el a keresz-
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tény élet alapvető drámájáról. arról a szenvedésröl, amely rníndennél
szílárdabban kapcsol oda a Szeretethez s a keresztény ember Krísztus
ban megalapozott méltóságának biztosítéka.

"Mily boldogok - írta. - kiket Isten kedve szermt formál. vagy akiket
tetszése alá von. akár meqpróbáltatással, akár vígasztalással! ám Isten ígazí
szolqái míndíg többre becsülték a víszontaqsáqok útját. mint amely jobban meg
felel Fejüknek, akí nem akarta síkeresen véghezvinni megváltásunkat és neve
dicsőségét. csak a kereszt és a gyalázat által." - "Nem tudja. miért irigyelnek
rninket az angyalok? - kérdezte egyapátnőtől. - Nyílván nem másért. mínt
azért. mert mi tudunk szenvedni Krísztusért, ők pedíg soha nem szenvedtek érte
semmit. Szent Pál. akí az égbe ragadtatott s a paradicsom boldogságát ízlelte.
csak alacsony állapotában és Krisztus keresztjében tartotta boldognak magát."

"Mekkora hálával tartozunk Szalézi Szent Ferencnek. amiért meg
tanitott bennünket a lelki vezetés szabályaira!" -- kiáltott föl egy alka
lommal Bossuet. Ezt a módszert, mely a genfi püspök színte emberfö
lötti munkabírásával párosulva. rövid időn belül diadalra vitte a francia
társadalomban az új. szaléziánus lelkiséget. a kiváló lélekismeret és a
kegyelem munkája iránti ritka tapintat [ellemzi, Chantal Szent Fran
ciska. e leghitelesebb tanu mondta róla:

"Csodálatosan és hasonlíthatatlanul értett hozzá. hogy erőszak nélkül, írá
nyuknak meqfelelöen emelje föl a lelkeket; igy vésett bele a szívekbe, így adott
a sziveknek bizonyos szabadságot. mely megmentett minden aggályosságtól és
nehézségtől. Örömest hagyta. hadd müködjék szabadon a lelkekben Isten szel
leme: ő maga is követte a szellem vonzását s Isten vezetése szerint vezette a
lelkeket. hogy ínkább cselekedjenek az isteni ihletés szerint, mint saját ösztö
nükböl. Mindezt magamon tapasztaltam."

Abban, hogy elvének megfelelően mintegy "angyalok módéára" has
son a lelkekre. máig helytálló. korához képest még egészen rendkivüli.
a modern lélektan számos fölfedezését előlegező pszichológiája segitette.
Szemben azzal a "zord aszkézíssal" . melyet valósággal megbüvölt a bűn

látványa s mely türelmetlen dühvel esett neki a hibák kiirtásának. úgy
hogy közben nem egyszer ejtett súlyos sebet magukon a lelkeken is,
Szent Ferenc a hibák ..megkerülésének" elvét vallotta; a modern pszicho
lógia nyelvén szólva hajlamainknak nem elfojtását, hanem szublimúlúsát
javallotta. Hasonlóan a mai lélektanhoz. mely tudatos és tudattalan lelki
életet különböztet meg. Szent Ferenc is két részre osztja a lelket: egy
..alsóra" . mely nagyjában a tudattalannak. s egy "fölsőre" , mely a tu
datnak felel meg. Ami ..alulról jön". velünkszületett hajlam. tudattala
nunkban lappangó ösztön, arról nem tehetünk. akár kárunkra, akár ja
vunkra szól; se 11ICm bűnünk. se nem érdemünk. Felelősségünk s vele
együtt a bűn lehetősége ott kezdődik. amikor a ..fölső lélek". a tudat a
hajlamot, ösztönt tudomásul veszi és dönt felőle, elfogadja vagy elhá
rítja. A két rész közt nincs rnerev határvonal; az alsó lélek állandóan
ösztönzések. érzelmek, vágyak. kisértések seregével ostromolja a fölsót.
melynek csúcspontján teljes _fényességében a hit trónol. A fölső lélek.
a tudat azután vagy bölcsen kitér e kísértések elől és igyekszik szubli-
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málni a hajlamokat. vagy oktalanul vitába bocsátkozik a kísértéssel és
megpróbálja eltiporni, visszafojtani a hajlamot. Az utóbbi esetben ke
letkeznek a gátlások. kényszerképzetek. lelki merevgörcsök és neurózi
sok. s ez az a módszer, amelyet Szent Ferenc a leghatározottabban elítél.
Ö a kitérés és szublírnálás útját választja; első gondja. hogy rendet te
remtsen a rábízott lélekben. hogy megszabaditsa azt a tévesen értelme
zett felelősség kényszerképzeteitőls azoktól a gátlásoktól, melyek a jám
borságban való haladás legnagyobb akadályai. Egész módszerét jellemzi.
amit 160S-ben a hitellenes kísértésekkel küszködö Madame de Chan
talnak irt.

"Visszatértek hitellenes kisértései. s noha egyetlen szöval sem válaszol
rájuk. nyomasztják. Helyes. hogy nem válaszol rájuk. De túl sokat gondol rá
juk. túlságosan fél tőlük, túlságosan a sztvére veszi oket; egyébként semmi bajt
nem okoznának önnek. Túlságosan érzékeny a kisértések iránt. Szeretí a hitét
és szeretné, ha egyetlen gondolata sem támadna ellene; s míhelyt csak egy is meg
érinti, elszomorodik és megzavarodik rniatta. Túlságosan féltékeny a hite tisz
taságára; úgy véli, mínden megrontja azt. Nem, nem, gyermekem. hagyja. hadd
suhanjon el a szél. s ne vélje a levelek zörgését nyomban fegyverek dörqésének."

Nem kell kétségbeesni a kísértések miatt; ellenkezően, akár optirniz
must is meríthetűnk belőlük: "Jó jel, ha az ellenség ajtónkat veri s előtte

tombol; annak jele ez. hogy nem nyerte el. amit akart. Ha elnyerte volna,
többé nem kiabálna, hanem belépne." Hasonlóképpen az erények gya
korlásában sem kell sokat töprenqenünk, mérícskélnűnk, körülményes
kednünk. "kereken. nyiltan, naívan, éi la vieil/e [renceise, szabadon, jó
lélekkel, grosso modo" haladjunk. Semmi nem olyan veszedelmes, mínt
a türelmetlenség. minthogy súlyos illuzióból. emberi természetünk alapos
félreismeréséből ered. "A mi tökéletességünk ugyanis abban áll. hogy
küzdünk tökéletlenséqeínk ellen; s a gyözelem, melyet ezek fölött
remélünk, nem abban van, hogy többé nem tapasztaljuk őket. hanem
abban, hogy többé ne' nyerjék meg beleegyezésünket." A szen
tek életében előfordulnak ugyan a hirtelen megtérések "kegyelmi
csodái"; a mi utunk azonban nem a hirtelen változásé, hanem
"lassú lépésekben, nehezen és megszakításokkal halad előre". A türel
metlenség sokszor kevélységet takar; aki túlságosan kétségbe
esik bukása míatt, rendszerint túlságosan sokat képzel önmagáról.
Vegyük tudomásul, hogy emberek. tehát gyarlók vagyunk; ha elestünk,
alázkodjunk meg. keljünk föl s rnondjuk magunknak: "Megbotlottunk,
hanem most menjűnk szepen tovább és vigyázzunk magunkra." S ahány
szor elbukunk, ugyanannyiszor cselekedjünk ugyanígy.

Szent Ferenc levelein mintha egy halk, tapintatos. de szívós és tu
datos küzdelern húzódnék végig a kor vallásosságát nyugtalanító, kel
lően meg nem alapozott misztíkus igénnyel; nyomon lehet követni, ahogy
a hozzá fordulók, magasabb élményekre, nagy lelki víqasztalásokra áhí
tozók túlnyomó többségét szelíden, de határozottan visszatereli a min
dennapi aszkézis útjára. Ez az "érzelmes" hírben álló lelki vezető sem
mit nem ró meg oly keményen. m~nt a tárgytalan ábrándozásokat. Pozi
tív imádságot. pozitív elmélkedést kíván; spírítualításából, melyet utóbb
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a kvietísták félreértettek és félremagyaráztak, lehetetlen ki nem halla
nunk egy bizonyos józan és kíeqyensúlyozott voluntarízmus vezérszóla
mát. Az érzelmi mozzanatokkal szemben állandóan az akaratlak fontos
ságát hangsúlyozza: ezek biztosit ják számunkra a "hosszú lélekzetű bá
tcrsáqot", ezek segítenek át az érzelem és az értelem pangási korszakain,
a lelki szárazság megpróbáltatásain.

"Minthogy Istent iránta való szeretetböl szolqáljuk - írja egyik levelé
ben, - s minthogy Istennek kedvesebb az a szolqálat, melyet szárazságunkban
végzünk, mint az, amelyet édességek kísérnek: nekünk magunknak is jobban
kell szeretnünk, legalábbis akaratunk fölső részével, azt a szárazság alatti szol
gálatot. És noha ízlésünk és önszeretetünk szerint kedvesebbek a gyöngédségek
és édességek, Isten ízlése és szeretete szerínt gyümölcsözőbbek a szárazsáqok."

Ezt .» számtalan álarcban jelentkezö önszeretetet Szent Ferenc kö
nyörtelen következetességgel és csalhatatlan biztosságqal leplezte le
benső életünkben. Ahogy megmutatja egy-egy erény, lemondás, önmeg
tagadás szme alatt az "amour-propre" bestiáját, ezt a "rókát, mely oly
kor alszik, hogy aztán hirtelen ránkvesse magát". az egyformán vall
nagyszeru pszichológusra és élesszemű moralistára: helyenkínt, egyik
másik maxímaszerű meqállapításábao szinte La Rochefpucauldra emlé
keztet. S ezzel a leleplezessel. a tudattalan vagy' féltudatos lelki funk
ciók és korupenzáctó k föltárásával adja meg a magasabb igényli lelkek
nek a végső előkészítést amaz isteni szeretetben való misztikus életre,
amelybe a "Teotimus", az "isteni szeretetröl szóló traktátus" vezeti
be olvasóit.

*

Ez a ma már helyenkint kissé bőbeszédűnek és terjengösnek tetsző

rnű a maga korában épp oly nierész és újszerű volt, mint előde, a "Fi
lotea". Legföbb jelentősége talán abban állt, hogy a misztikát megfosz
totta a rendkívüliség léqkörétől, attól a sok járulékos elemtől. mely
hovatovább egészen elfedte valódi értelmét, s igazi mívoltábac, lényegé
ben mutatta meg, mint teljesen Isten szeretetéberi való és Isten szerete
tére irányuló életet. "Beviszi az életbe a misztíkát: ugyanazt teszi a mísz
tikával. amit a jámborsággal tett: kedvesnek. eqyszerünek. kívánatosnak,
szinte könnyűnek mutatja" - írja róla Bremond abbé, Ez a mű is ha
marosan népszerű lett, ha nem is olyan arányokban, mínt a "Filotea".
Páli Szet Vince missziós rendjének állandó lelki olvasmányául rendelte
ezt a "halhatatlan! és nagyon nemes könyvet", s nemcsak ,a tökéletes
ségre törekvök vezetőjéűl, hanem "általános orvossáqul a gyöngélkedők:

nek és serkentőül a hanyagoknak"; egy nemzedékkel később pedig így
nyilatkoztak a "Teotimus"~ról:

.Jsten megadta boldogunknak a kegyelmet, hogya szent szerétet legrejtel
mesebb és legmélyebb titkait is oly világosan és könnyen fejezze ki, hogy amit .
elotte az emberek átlaga számára hozzáférhetetlennek tartottak, azt ma megérti
és nagy örömmel gyakorolja sok olyan míndkét nembelí személy, aki sem az
irodalom; sem a filozófia terén nem jártas,"

Szent Ferenc egyik levelében azt írta, egyenesen Madame de Chan-
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tal számára készítette "Az isteni szerétet traktátus'l-át. Az ő számára,
kétségtelenül, s a kettejük alapította vizitációs rend számára, melyet a
genfi püspök eredetileg klauzura nélküli kongregációnak képzelt, hívatá
saként az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásáva!. melyet a lyoni
érsek azonban hamarosan visszakényszerített a klauzura mögé s a kon
templatív élet csak alig lazított hagyományos formáiba. _A különbség
a közt. aminek Szent Ferenc a Vizitációt szánta (mintegy első vázlatául
Szent Vince és Szent Lujza irgalmas nővéreinek). meg a közt, amivé
azután a rend valóban lett, közvetve ráviláqít az alapító püspök benső

fejlődésére is: arra az útra, melyet a leggyakorlatibb pasztorációtól a
misztikus szemlelödésíq, a "Filoteá"-tól a ..Teotímus"-íq tett meg. Ugyan
akkor 1!~dl eqyíelöl a szalezránus spiritualitás, a ..devotio mcderna" egyik
Iorrására, másfelől a Szent Ferenc lelkiségében- jelentkező misztikus
mozzanatok ösztönzöire. Míndkettö a Kármel felé irányit ja a figyelmet.

Említettuk. milyen jelentős Szalézi Sunt Ferenc életében .az a pár
nonap, amelyet l602-ben töltött Párizsban. Itt került belé Avilai Szcnt
Teréz és a meqreformált spanyol Kármel kisugárzási körébe; bizonyára
ekkor kezdett elmélyedni, talán Quintanadoine-nal való ismeretsége ré
vén is, de míndcnesetre a párizsi, s a Madame Acarie környezetében
különöscn erős Szerit Terez-kultusz hatására, a nagy reformátor és misz
tikus írásaiba. hogy ettől fogva szinte folytonosan hivatkezzék rájuk.

S a Kármelnak ez a tapintatos -~ de írásainak a Szent Terézéivel
való egybevetése alapján kétségbe aligha vonható - hatása egész életen
végigkiséri; szerepet játszik mlsztíkájának kialakulásában is. Madame
Chantal ugyanis, akihez úgyszólván ismeretségük első pillanatától foqva
mély lelki barátság kapcsolta, a Vizitáció alapítása előtt gyakran meg
fordult a párizsiból kirajzott. s ugyancsak a [ézusrólnevezett Anna anya
vezetése alatt álló dijon-i Kármelban s így mintegy első kézből tolmá
csolhatta lelki vezetője felé annak szellemét. a kármelita szemlélödés
sajátos stílusát és a terézianus aszkézis és imádság sajátos módszerét, Mí
kor azután l6l5-től Ioqva a Vizitáció teljesen kontemplatív renddé ala
kult át, benső, misztikus-szernlelődő életében. mint ..a szentség akadé
míája", azt az utat járta. amelyet Szerit Ferenc szabott elébe részint
közvetlen intelmeível. részint Madame de Chantal által: a ..Teotimus"
útját. Ez az út azonban a kapott hatások ellenére sem azonos a Kár-

_meléval: Szent Ferenc ugyanis Ll Kármel ösztönzéseit mint lelki vezető

hozzáhangolta Szeint Franciska és az első vizitációs nővérek cqyénísé
géhez, mint szernlélödö, mint ..gyakorló" misztikus pedig mintegy újr-a
ötvözte a saját szelleme kohójában: így jö~t létre azután ez az igen ma
gas s igen józan, hermetízmusából kiemeit és hozzáférhetővé tett eredeti
szaléziánus misztika.

Arra a műre, amelynek alapját a "Filoteá"-ban rakta le. Szent Fe
renc a .:reotimus"-sal tette rá a koronát: a vallásos élet járnborsáqtól
mísztikáiq ívelő útjának teljes vezérkönyvét adta a modern ember kezébe.
Ha laikus életszentséqről, modern áhítatról beszélünk. jóformán mind
annyiszor az ő alapelveit ismételjük. Hatása fölmérhetetlen; tanításának
mínden gondolata fölszívódott az egyház vérkeríngésébe s ott él és hat
tovább mind a mai napig.
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Stetke Éva

A ZALA RÉTI PÁZSIT . . .

A zalaréti pázsit marqarétos,
a hegyek színe kék.
A vízímalom puha altja tercel
az enekünkön át.
És VÍznek-adja önmagát a hullám,
míg elhallgat a dal.

A del ut án meg ott szunnyad a fűben

es nem jön vissza már.
A nap lemegy az erdőn-túli útra,
a gyantaszag erős.

A halványlila felhők kavarognak
es elvirul a Csönd.

Még táncolnak a fehér borvirágok,
a szirmuk szája zárt.
Az Értelem, a Szépséq oly magányos,
mint fátylaikban ők.

És hallgatag, mint este ez a rét itt
s a köd fölött a fák.

A vízi holdat zöld hínár kötözte,
de elvitte a hab.
S mert ittmaradni nem lehet, se menni,
a jelre vár szívünk.
A hegy felett már útrakész a zápor,
mínt hosszú, gyönge szárny.

A szürkület a nádra száll. A Távol
az álmainkba hull ...
Mínt piros labda föltüzel az éqre
a lombokról a feny.
S a százszorszépek . szirrnán messzekúszík
a pusztuló Idő.

A zalaréti pázsit marqarétos,
a hegyek szine kek.
A vízimalom puha alt ja tercel
az enekünkön át.
És víznek-adja önmagát a hullám,
míg elhallgat a dal.
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VÉGRENDELET
írta Doromby Károly

Baljós előjelekkel kezdödött ez a nyár. Májusban olyan pokoli hő

ség szakadt le a fojtogatóan száraz levegőégböl. hogyakalászokban
mind megszorult a szem. Egy szép napon pedig azt kezdték rebesgetni
(főleg a tanyaiak mesélték}, hogy a tehenek véres tejet adtak. De a leg
döntőbb jel az volt, hogy Míhály bácsi, az öreg tanyai csősz, Szerit
háromság vasárnapjának hajnalán lúdvércet látott. Föl is kapott egy
gyerekfej nagyságú hantot és feléje dobta, mire a rusnya féreg vagy két
méternyi kékes lángot lökött ki a farából és úgy repült el nagy vijjo-
gással. .

Ilyen előzmények után, ha váratlanul is jött, senkit sem lepett meg
túlsáqosan, hogy Amál tekintetes asszony (Zdrunyics Lázárné született
Horgos Amália) az egyik forró júniusi délelőttőn lefordult a székéről

és föl sem kelt többet. Éppen az aznap felszedett tojásokat számolta,
míközben számonkerte .az előtte álló Tecától, megtojózták-e reggel a
tyúkokat. Az ember szemét is kilopják. ha.nem ellenőrzik őket folyton -
mondta. Teca konok és szinte gyűlölködő hallqatásából azonban ezúttal
is tagadó választ kellett kiolvasnia és ettől szállt úgy a fejébe az índu
lat. hogy azt már nem bírták el azok az apró erecskék. amelyek az em
ber agyvelejét éppúgy behálózzák. mint a csirkéét vagy a borjúét.

*
Amál tekintetes asszony korai ifjúsága még a család számára is fur

csán homályba veszett. A falubeliek már mínt meglett asszonyt, mint az
elcser.evészedett lókupecivadék Zdrunyics Lázár feleségét ismerték meg.
Hites urának ez a kevéssé előkelő származása nem kevéssé bántotta
Amál nénit és ha valaki életre szóló ellenségévé akarta tenni őt. csak
erre kellett célzást tennie. Óvakodott is rnindenkí attól, hogy a kényes
tárgyat feszegesse. Amál néni viszont, ha a családról volt szó, csak a
maga "nemesi" atyafiságát emlegette. Hogy a sok predikátumos ösből és
sógorból mennyi volt az igazság, azt soha senki nem ellenőrizte. Arról
azonban -- rnínden bizonnyal nem alap nélkül - tudni vélt a pletyka.
hogy Amál nénit valójában az öreg Zdrunyics szemelte ki feleségül a
fiának, miután látta, hogy annak kezén hamarosan ebek harmincadjára
kerülne az általa összegyüjtött tekintélyes vagyon. Nem úgy Amál ke
zén, aki maga is szépecskén hozott magával és jövendő férje feje felett
szabályos üzletet kötött az öreg Zrudnyicscsal. Lázár, rnínt mindenben,
ebben is engedelmeskedett apjának és gondolkodás nélkül "hozzáment"
az asszonyhoz, aki hajlandó volt őt "urául venni". Ez a felcserélt sze
rep végig megmaradt közöttük és nem lehet azt mondaní, hogy akárme
lyikük valaha is elégedetlen lett volna a helyzettel.

Az esküvő után Amál asszony úgy határozott, hogy a többfelé széj
jelszórt vagyont egyetlen: tagban összesiti és (talán azért is, mert azon
a vidéken, ahol akkoriban laktak, túl sokat tudtak az emberek a vagyo;
noki eredetéről) az ország egész más pontján szemelt ki egy éppen el
adásra kerülő jókora birtokot. A lankás dombokon elterülő földekhez a
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faluban szép belsőség is tartozott, tágasan épült meszeltfalú udvarházzal.
Amál ízlését azonban a klasszikus stílusú, nemes vonalú épület nem elé
'Jitette ki. Messze földről hozatott mesterembereket, akikkel emeletet
húzatott az öreg házra. Telerakta bonyolult folyosókkal. csigalépcsőkkel

és tornyocskákkal. A berendezést is kicseréltette és csak akkor nyugo
dott meg, mikor sikerült mindcnt az izléstelenségig elrontania. De hiába
volt a sok agyonzsúfolt tarka-barka szoba, legkedvesebb tartózkodási
helye az egészen szekatlan méretű kamra volt, ahol állandóan a háztar
tás szükséqleteít mcssze meghaladó bőségben sorakoztak aszalonnák,
oldalasok. beföttek, liszteszsákok és zsírosbődönök.

A kezdet tehát kielégitette volna Amál asszonyt, amint azonban
rnúltak az évek, egyre aggasztóbb bízonyossáqqá kezdett válni, hogy
házasságuk meddő marad. Ez pedig keresztülhúzta Amálnak az élettel
kapcsolatos számításait. Ezért, míután a tőle mcqszokott módszeresséq
gel és kitartással utána járt a dolognak (egész' sor neves orvostanárt
keresett fel), és semmi biztatót nem sikerült meqtudnia, körülnézett a
családban. Amilyen szerencsé]e volt, nem is kellett sokáig kutatnia.
A Zdrunyics-ágon ott volt Lázárnak egy unokafivére. akit éppen akkor
hagyott ott a felesége (kabarészínpadról vette el), hogy külíöldre szök
jék egy kódorgó zongoristával, itthagyva ragyogó bar.maszemű kétéves
kislányát, a kis Zdrunyics Vandat. Az apa bánatában italnak adta a
fejét és boldog volt, hogy leveszik róla a számára csak fájdalmas emlé
ket jelentő gyermek nevelésének gondját. (Néhány év mulva meg is halt.)
Ez azonban nem volt elég. A Horgos-ágon is akadt két többé-kevésbbé
gazdátlan, nagyreményű csemete, Amál fivérének fiai, a hétéves Vince
és a hatéves Ernö. Anyjuk Ernő születésekor halt meg, apjuk pedig 
Amálnál lényegesen kevesebb szerencsével - mindenféle bizonytalan
üzleti vállalkozások után szaladgált. A Fíúkhoz azonban érthetetlen mó
don ragaszkodott, úgy hogy Amál néninek ezúttal az erszényét is ki kel
lett nyitnia. Végül azért nyélbeütötte ezt a dolgot is.

Mo-;t már tehát együtt volt a család. Ha eleinte talán egy kis rossz
érzést okozott is, hogy igy kellett gyerekekre szert tennie, abban a pil
lanatban elszálltak aggályai, mikor először jutott eszébe, hogy a két fiú
valamelyikével (a rend kedvéért inkább Vincével ) majd össaeházasítja
Vandat. Az ötletet ragyogónak találta és már-már örült, hogy nem a
saját gyerekeit kell felnevelnic. hiszen igy egy személyben anyja és
2.t1lyósa lesz a két gyereknek. A keze alatt fognak felnöni és nem kell
attó! tartania, hogy később idegen furakodik be a családba, aki zavar
hatná az ö köreit. Menten el is állt a gondolattól, hogy adoptálja a gye
rekeket. Majd ha mindenben a kivánsága szerint járnak el, ez lesz a
nászajándékuk.

A későbbiek meqmutatták, hogy ez volt az első eset, amikor Amál
'néninek nem sikerült keresztűlvinnie akaratát. A lázadás arról az oldal
ról jött, ahonnan legkevésbbé váda: Vanda részéről. Ez annál súlyosabb
csapás volt, rnert Amál néni egészen megmagyarázhatatlan qyenqédséq
gel viseltetett iránta. Vanda ragyogóan szép lánnyá serdült, és már tíz
éves korában olyan ösztönös hájjal tudott a hajába tűzni egy mezei pipa
.c-ot vagy margarétát, hogy a lélekzete elállt annak, aki látta. Ha valaki.
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hát Ő legalább valamennyire meg tud. a olvasztaní az Amál szívét borító
vastag kérget. Ö volt az egyetlen, aki nem is félt tőle. A két bámész
-képű fiú már igyekezett lehetőleg távol tartani magát nevelőanyja köae
léből és rendszerint csak este kerültek elő nyakig szurtosan a cseléd
házak tájáról. Akkor is gondosan ügyelve a kartávolságca, mert a nyak
leves hamar kijárt.

Később, középískolás korukban. már csak vakációkra jártak haza
a gyerekek. A tanévet különbézö intézetekben töltötték. Igy senki sem
csodálkozhatott rajta. hogy a leqotrombább kamaszkoron túljutva. a
fíúk akarva-nemakarva felfigy;eltek nevelt húguk nemmindennapi szép
ségére. Vanda. aki természettől vidám és míndenkíhez egyformán ked
ves volt. nem utasította el mereven félszeg udvarlásukat. Igy azután
Amál néni. aki az emberi szíveket kivéve a világon mindenhez nagysze~

rűen értett. szentül hitte. hogy mínden rendben megy. Annál nagyobb
volt az elképedése, mikor az ellenkezőjét kellett tapasztalnia.

Erre azonban már akkor került sor. míkor Vince éppen elvégezte
<él gazdasági akadémíát, Vanda pedig a negyedik tandtónöképzőt. A gye
rekek szokás szerínt hazajöttek (Ernő jogot tanult). Amál néni az első

e.stén amolyan félszeg családi ünnepfelét rendezett és kivételesen még
bort is tétetett az asztalra. Azután minden tőle telhető kedvességet elő

véve (nem sok tellett tőle). előállt a nagyszerű ötlettel. Vince. aki
legalább is célzások formájában -- már be volt avatva a haditervbe.
nem mutatott különösebb meglepetést. Amúgy is parancs volt számára
nevelőanyjánakminden szava. Vanda azonban az első hallásra ellenáll
hatatlanrul elkacagta magát, Csak mikor észrevette Amál néni arcán a
dermesztő jeget. komolyodott el ő is. De akkor azután nagyon csende
<en, de nagyon határozottan kijelentette, hogy: nem. Erről szó sem le
het. annál kevésbbé. mert szívével ő már régebben és végérvényesen el
van kötelezve és csak iskoláinak befejezését várta. hogy közölje ezt a
mamával (csak ő szólította így).

Amál néni első megdöbbenéséből felocsudva azonnal felvette a har
cot. Először is ki az a vakmerő. aki ilyen arcátlanul bele mer rontani
az ő tc rveíbe. Kiderült. hoqy egy fiatal tanár. aki mellesleg a szépíro
dalomnak is nem éppen tehetségtelen művelője és abban a városkában
tanit. ahol Vanda intézetben volt. Másfél évvel ezelőtt valamí óra
helyettesítés kapcsán kezdődött az idill. amely azután ki-be csempészett
levelekkel. az iskolások számára rendezett szolíd táncmulatságokkal foly
tatódott. hogy végülis ahhoz a csodálatosan: szép héthez vezessen. ame
lyet Vanda, míután a díplomát megkapta. a tanár úr. szüleínél, azok vi
déki' házában töltött. Mindez már magábanvéve is sok volt Amál néni
r7árrám. j,m rníkor Vanda még azt isk'Özölte vele. hogya szóbanforgó
fiatalember, névszerint Kerekes Péter. a jövő héten személyesen is meg
jelenik. hogy annak rendje és módja szerínt megkérje nevelőszü1eitöla ke
zét. Amál néni egyszerre tágítgatní kezdte a nyakára simuló fekete bársony
övecskét. Első pillanatban nem tudta. hogyakezeügyébe eső tortakést
vágjá-e a fiatal leány iej éhez, a,kli a maszületett bárány ártatlanságával
mondta el neki míndezt. vagy a többieket verje-e szét, amiért fül- és
szemtanuí voltak megszégyenü1ésének. Az is átvillant az aqyán, hogy
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majd lezáratja ,a kapukat és ráuszítja a kutyákat a betolakodóra. De az
tán meggondolta magát, felállt. "Erről majd még beszélünk!" - kiáltotta
és súlyos lépésekkel elvonult. Lázár megvert kavasz módjára kullogott
utána.

A "majd még beszélünk't-böl azonban - legalább is Kerekés meg
érkezéséig - semmi sem lett. Vanda csak esti magányában döbbent rá,
hogy tulajdonképpen mi történt. S mert nevelőanyját épp olyan jól is
merte, mint saját szívének vonzalmait. óvakodott előhozakodní a kér
déssel. Inkább naphosszat a réteket járta, gyanitv,a, hogy egyben búcsúz
nia' is kell tőlük. A családi ebédek és vacsórák a fagyos hallgatás Jegyé
ben folytak le. Szinte megkönnyebbülésnek számított, míkor Péter végre
megérkezett. A fogadtatást azonban bizonyára nem így képzelte el. Még
az út porát is alig verhette le ruháiról, márís zuhogtakJ az Amál néni
felelősségrevonó szavai. Honnan "ette il merészséqet, hogy elcsábítsors
egy gyanútlan, fiatal lányt, aki már másnak volt odaígérve?

A Hatalember. miután az első meqrökönyödésen túlesett. nyugodtan
és a legnagyobb határozottsággal jelentette ki, hogy csábításról sza sem
volt. Az ő szándékai a lehető legtisztességesehbek. Egyébként kinevezett
okleveles középískolaí tanár és nem hiszi, hogy Amál néninek báruri ki
fogása lehetne a családja ellen. Amál néni sem hagyta azonban magát.
Felbőszülten rikácsoini kezdett, [ött-rnentnek, éhenkórásznak nevezte az
elképedt kéröt, akiben - bár elhatározta, hogy Vandára való tekítettel
uralkodní fog magáru - színtén felforrt a méreg és míkor Amál néní
közölte vele, hogy hiába spekulál a vagyonára, abból ugyan egy kraj
cárt sem fog látni, kicsúszott a száján a végzetes mondat, hogy köszöni.
de ö csak Vandat akarja, az olyan kéteshírű és kétesmultú vagyon,
azonban, rnint az Amál néníé, még akkor sem kellene neki, ha utána
dobnák.

Ha valaha lett volna egy pókhálónyi reménység, hogy Amál néni
mégis megenyhül, ezekután az is, semmivé foszlott. "Pusztuljon a szeme
elől" - csak ennyit mondott a fiatalembernek, s ezt mondta a minden
ízében reszkető Varidának is, rnikor az kérdő tekintetére azt válaszolta:
ő csak a Péteré lesz és senki másé. Amál néni huszonnégy órára a szo
bájába zárkózott, onnan adta ki utasításait a cselédeknek. csomagolják
össze "annaki a nőszernélynek" (Vanda nevét soha többé nem ejtette
ki), a személyes holmiját. Azok bőgve engedelmeskedtek a parancsnak
és a fiatal pár egy szemszedos parasztgazda igáskocsiján tette m~g az
utat az állomásra. De Amál néni nem elégedett meg ennyivel. A lány
szobáját is kirámoltatta, át festette és a házban található valamennyi ké
pét elégettette. Leszámolt életének egyetlen érzelmes pont jával. A három
férfi ellenvetés nélkül alkalmazkodott hozzá. Vandát többé senki sem
emlegette.

Vince azután két év mulva mégis' megnősült. Amál néni, aki most
már mínden érzelgősség nélkül foglalkozott, ezzel a kérdéssel, ha nem is
volt éppen elragadtatva a jelentéktelen kűlsejű lánytól, akit Vince rövid
ismeretség után hozott a házhoz, különösebb kifogásolni valót sem talált
benne. Teca szófukar, igénytelen nőnek látszott. Krumplíszerű arcából
félig mindig összehúzott szürke szempár világított ki. Leginkább talán

i-H



magára Amál nénire emlékeztetett. De mig Amál néni kérgességében leq
alább volt valami naqyvonalúsáq, belőle még az is hiányzott. Nagyapja
különben még csizmás nagygazda volt, apja azonban már sörtekalapot
hordott, elegáns homokfutón járt vadászni és - bár. némi víszolyqás
sal - az úri társaságba is bevették.

. Amál néni látványos, nagy esküvőt rendezett. Az egész szomszéd
ságot meghívták és Ő· királynői pózban ült az asztalfőn. Megelégedését
csak az zavarta kissé, hogy "az a lány" (egészen azért még sem tudta
kiverni az emlékezetéből ) nem láthatja, mit veszített. Mí lett volna ak
korv-ha úgy sikerül, ahogyan terveztet De elhessegette ezeket a gondo
latokat és okosabbat nem is tehetett, ha Tecára nézett, aki bizony nehe
zen birta el az összehasonlítást. No de Teca révéri szaporodik valame
lyest a vagyon; s aiighanem jól kezélhető asszonyka lesz belök. Majd
ő megneveli magának és arra is megtanítja, hogy bánjék azzal a mam
lasz urával. A vendégek és a cselédek is: kíváncsian szemlélqették az
újdonsült asszonyt. Vele talán egy kis friss levegő i>. kerül a házba.
A fiatala-szony mégiscsak fiatalasszonry. .

Honnan sejthette volna akár Amál néni, akár Vince, akár bárki
más, mit takarnak a kifejezéstelen vonások. Csak lassan, hónapok és
évek multával derült ki, mennyi konok elszántság, mennyi szívós anya
giasság, mennyí céltudatosság rejtőzött a jelentéktelennek látszó külső

mögött. A gyors egymásutánban jött két fiúgyerek (éppen olyan kerek
fejű, bámész két kölyök, mint amilyen valamikor apjuk és nagybátyjuk
volt) eleinte elterelte a figyelmet a lappangó ellentétekről. Annál erőtel

jesebben mwtatkoztak meg később, bár nyilt összecsapásra ritkán
kerűlt sor. .

Teca látszólag tudomásul vette Amál néni feltétlen egyeduralmát.
Bensejében azonhan soha, egyetlen pillanatra sem adta meg magát. Ki
tartóan és következetesen ellenállt. Ellenállása nem csapott át nyilt láza
dá-ba éSI ez nagyolOi megnehezitette Amál néni helyzetét. Ha menye fele
sel vele. ha tiltalkozik a zsarnokság ellen, akkor ő hatalmas hangjával,
tekintélyt parancsoló fellépésével ledorongolhatja és érezheti a győzelem

örömét. Teca azonban összeszorított fogga!, a szekottnál is szűkebbre

húzott szemrnel, némán tűrte eleinte az epébe mártott meqieqyzéseket
és szemrehányásokat, később a vad szidalmakat. Ami kíkívánkozott be
lőle, azt Vince nyakába zúdította, és Vince véleménye hamarosan meg
változott a felesége szóíukarsáqát illetően. Rendszerínt az esti órákban,
lefekvés előtt került SOT ezekre az egyoldalú beszélgetésekre, amelyek
a legtöbb esetben hemzsegtek a becsmérlő kifejezésektől és mínden al
kalommal azzal a szemrehányással zárultak. micsoda férfi az, aki fele
ségét nem tudja megvédení az efajta inzultusoktól. Vince élete hova
tovább pokollá vált így, két tűz közé szorítva. Mert a másik oldalon
Amál sem maradt adós az elkeseredett kifakadásokkal.

Hogy mí volt az- oka a végülis ádáz gyűlöletté fajult ellenséqeske
désnek? Kétséqtelenűl megvoltak annak a maga mélyebb okai is, mínt
például az alkatok túlzott hasonlósága, az alkalmazkodní nem tudás, és
igy tovább; a közvetlen ok azonban mínden esetben valami apró-cseprő

napi dolog volt. A befőzés mühelytítkaítól kezdve a tojáseltevésen át á
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baromfítartásíq: száz meg száz alkalom adódott Tecának, hogy valamí
lyen megjegyzés keretében - náluk ezt így '(agyainúgy, de mínden
esetre jobban csinálják - hangsúlyozza .a maga különvéleményét. Arúil
néind természetesen azonnal letorkolta, hogy ítt pedig ez "így lesz esi
nálva" és megköveteli, hogy az ő házában mindenki hozzá alkalmazk<?d~

jék. Teca rendszerint nem folytatta tovább a vítát, ,de a legközelebbi
alkalommal megintcsak a saját ízlése szerínt csinálta a dolgot. Ez a
passzív rezisztencia aztán határtalanuli felbőszítette Amál nénit.

Mindent elkövetett, hogy a nyakas ellenállót meqtör]e. Halálra dol
goztatta. A kamrában félmázsás zsákokat emelgettetett vele. A legválo
gélltottabb szekaturákkal kínozta reggeltől napestig. Mikor ez sem hasz
.nált, sorozatosan megalázta a cselédek előtt. Tecát azonban kemény Iá
ból faragták. Tűrt. Foqcsíkorqatva, de tűrt. Tűrt abban a biztos tudat-

, ban, hogy mégis ő lesz az, aki túléli a másikat.
Ezért az a bizonyos forró [úniusi délelőtt, amikor a tojózás elma

radása míatt - (Teca ezt az önmagához méltatlannak érzett műveletet

semmikép sem volt hajlandó elvégezni) - Amál néni lefordult a szeké
ről, tulajdonképpen Teca diadalának meg születése volt.

*
A temetésre benépesült a ház. Két napon át valamennyi fogat állan

dóan üzemben volt, hogy a gyászolókat az állomásról beszállttsa. A szű

kebb és távolabbi rokonságon kívül sokan jöttek el ismerősök is, akik
nyaranta vendégként meg-megfordultak a házban. A legnagyobb ese
mény azonban Vandáék megérkezése volt. Pontosan húsz év telt el vi
haros távozásuk óta és Teca abban a biztos tudatban küldte el a táv
iratot az ismeretlen sóqornönek, -- akinek történetét csak a cselédek
hézagos előadásából ismerte - hogy úgysem jönnek el. Annál nagyobb
volt a meglepetése, mikor huszonneqy órán belül megjött a válasz, amely
Péter éJ Vanda jövetelét jelezte.

Vanda szívszorongva lépte át gondtalan gyermeksége színhelyének
kapuját. Idegenes riadtsággal állta a kívánesi szemek kereszttüzét.
Az utolsó vendég is otthonosabban mozgott már ezek között a falak
között, amelyeknek ő egykor minden zugát olyan jól ismerte. Még mín
díg feltünöen szép volt, de a hajában sűrűn csillogtak ezüst szálak és
a szeme alatti árok arról tanúskodott, hogy a két évtized az ő feje felett
sem múlt el gond nélkül. (Hároméves gyönyörű kislányát maga temette
el, mialatt ura a fronton volt. Később a másodikat már nem tudta kíhor
dani. ) Míkor a temetés előtti délelőttöm kísétált a kertbe, szinte fojto
gatták a rajokban rárohanó emlékek. Pedig mennyire megváltozott, mí
lyen más, milyen kicsi lett mínden. Annak ellenére, hogy a karvastag
ságú csemeték helyén ma hatalmas szálfák állnak. De a levegő ugyanaz
volt és ugyanaz volt a gazda,ági udvar felől érkező széna- és trágyaillat.
Amál ,::'~ni, drága, erős, hajthatatlan Amál néni. Soha olyan biztonság
ban nem érezle é, nem fogja magát érezni, mint az ő gorombán csap
kodó védőszárnyai alatt. AzeJső években hányszor vágyott rá, hogy
eljöjjön. és bocsánatot kérjen tőle: de tudta, hogy úgyis hiába tenné és
'Péter sein engedte volna. Amál néni most kiterítve fekszik a fekete kár-
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pitokkal bevont, ravatalozóvá átalakított nagy fogadóban. Ez a nap még
az övé. De aztán új világ kezdődik itt is.

Nagy temetés volt. Hosszú kocsisor állt a temető kapuja előtt.

A papról és a gyászolókról is csurgott a veríték. Alig várták, hogy vége
Ieqyem a szertartásnaki Lázár bácsit, akit két oldalról támogattak, már
közben haza kellett vinni. Boroqatások között feküdt otthon, mikor kint
él temetőben végre dörögni keidtek a koporsóra hulló, keményre száradt
rögök. Este a vendégek búcsúvacsorára gyűltek össze, sokars már vilá
gos nyári ruhában. Teca gondolkodás nélkül elfoglalta az asztalíöt,
amely emberemlékezet óta Amál néninek; volt fenntartva s amelyről mín
denki azt hitte, hogy legalább ma még üresen marad. Másnap azután
megindult a fogatok hosszú som az állomás felé.

Vandáék eredetileg úgy tervezték, másnap ők is .hazautaznak, Lá
zár bácsi azonban nem tudott belenyugodni, hogy ilyen hirtelen elsza
kadjanak egymástól. Könyörgött, maradjanak, ott, töltsék ott a nyarat.
Tecáéknak biztos nem lesz kifogásuk ellene. - tette hozzá. Az öreg em
bert nagyon megviselte a csapás és ágynak esett. Egy súlyos beteg kéré
"ét nehéz lett volna megtagadni. Péter tehát beleegyezett a dologba:
Vanda maradjon, őmaga pedig majd az Iskolaev befejezése után tér
vissza.

Vandán kívül Ernöék maradtak még ott. ök a nyarat amúgyis mín
den, évben otthon töltötték. Ernöt annak idején még Amál néni helyezte
d a megyei árvaszéknél és azóta - hála részben a hazulról jött repre
zentációs mellékjövedelemnek - az árveszéki elnökségig vitte. Volt egy
örökké kócos, varjúarcu felesége és három gyereke, - két lány, egy
fiú - akik éppen olyan kócosak és éppen olyani varjúarcúak voltak,
mint az anyjuk.

Ott maradt végül dr. Ladanyí András, aki amolyan háziorvosféle
szerepet töltött be Lázár bácsi mellett. Senki sem tudta már, ki aján
lotta annak idején Amál néninek, amikor Lázár szívbaja kezdödött, an
nak tetszését azonban nagyon megnyerte a választékos modorú, vig
kedélyű fiatalember (az emberismeret nem volt erős oldala szegénynek),
aki remekül tudott bánni vele, gyakran megnevettette és a háta möqött
ragyogóan utánozta. Lázár bácsi baján nem sok kúrálni való akadt. Ah
hoz azonban elég vclt, hogy Ladányí doktor - helyesebben "Bandi" 
mínden évben jót r varaljon, részt vegyen néhány kellemcs téli vadásza
ton és míndezért még tekintélyes summákat is zsehrevágjon. Mindenki
szerette. míndenkíve l xzemben megtalálta a legmegfelelőbb hangot és mí
közben Amál néni leltétlen bízalmát élvezte, a pletyka szerint bokros
érdemei voltak Tccánál is, akivel - persze csak Amál néni háta mö
gött - tegezödött.

Ezúttal azonban, valóban szükség volt Bandíra. Lázár bácsi álla
pota - legalábbis néhány napig - komolyan aggasztó volt. Az asszo
nyok felváltva virrasztottak mellette. Legtöbbet, Vanda és leglkevesebbet
Teca, aki a háztartás birtokbavételével volt elfoglalva. Két hét is bele
tellett, míg sikerült megint lábraállítani az öreget és Vanda karján meg
tehette az első bizonytalan lépéseket a kertben.
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És ekkor furcsa dolog történt. Akik évtizedek óta éltek egy fedél
alatt vele, megdöbbenve eszméltek rá, hogy ő is a világon van. Sőt, a
.családban betöltött szerepe és pocíciója óriási fontosságúvá nőtt. Hírzen
végeredményben övé volt rnost minden, az egész hatalmas vagyon, mínd
nyájukJétalapja. Egyelőre nem beszéltek erről. de érezni lehetett, hogy
titokban mindenki gondol rá és ezeknek a lappangó, eltitkolt gondolatok
nak a légköre nehezedett az amúgyis gyászos családi vacsorakra.

Lázár bácsi volt az egyetlen, akinek még csak eszébe se jutott
ilyesmi. Sőt, mintha voltaképpen nem is ébredt volna tudatára annak,
ami történt. Megérezte talán. hogy ha teljes valóságában fölfogná vesz
teségét, bele kellene pusztulnia. Több mint negyven évet töltött el Amál
néni oldalán, s ezek az évek elsősorban azért voltak zavartalanok, mert
Lázár bácsi míndenkor ellenkezés nélkül alávetette magát felesége aka
ratánaki Nem volt ez szolqaí, meqalázó, papucs-állapot, mert Amál néni
ebben a tekintetben a régi világ neveltje volt: gondosan megörizte a lát
szatot. A nagy gazdaságban minden Lázár bácsi nevében történt. Ha
unaImában kikecsizott a tanyakra. a földekre. az emberek meqsüveqel
ték; születés vagy névnapján küldöttségben köszöntötték fel. Mindez
végeredményben nagyon kényelmes volt. Fiatalabb korában sokat vadá
szott és mindvégig szenvedélyes szeretettel foglalkozott a lovakkal. Ez
legalább olyan terület volt, amelyet Amál néni fenntartás nélkül áten
gedhetett neki. Az utolsó tíz évben különbözö betegségei foglalták el.
és Bandi segítségével vaiósáqos szakértője lett a gyógyszereknek.

Most itt áll hetven esztendejével és meg kellene tanulnia a maga
lábán járni, önállóan gondolkodni, akarni. Nem csoda, hogy minden ideg
szálával ösztönösen védekezett. Olyan volt, mint a bábu, amelyet három
ujjával mozgat a játékos. Amíg az ujjak benne vannak, bólogat és tap
sol; de ha lehúzzák a kézről, őssze lehet gyűrni, rnint egy zsebkendőt.

Vele is így volt. Legfeljebb azzal a különbséggel, hogya hosszú időn

át beidegzett reflexek többnyire pótolták a mozgató ujjakat. Ilyenkor
úgy tett-vett, beszélt, mintha semmi sem történt volna. De egyszerre
eszébe jutott az eltávozott és ilyenkor meg kellett fogni, hogy össze ne
essék. Beültették a legközelebbi karosszékbe, ahol percekig rázta a zoko
gás. Idegesen rángó ajkai közül alig érthetően szűrődött ki: Málikám.,.
Málikám... (Ez a meqszólítás az ő előjoga volt, Amál néni senki más
tól nem tűrte volna el.)

A család hamarosan .k.iís"merte ezeknek a rohamoknak a természetét.
Kinosan kerültek a beszélgetésben és távolítottak el a környezetéböl
míndcnt, ami közvetlenül Amál nénire emlékeztcthctte. Más szebába
költöztették, azzal az ürüggyel, hogy azt nem éri úgy a nap és a meleg
nem veszi annyira igénybe a szívét. Még így is elkerülhetetlen volt, hogy
néha a legmeglepőbb eszrnetársítások útján eszébe ne jusson a halott.
Bandi azonban megnyugtatta őket, hogy apránkint majd csak megtalálja
~ lelki eqyensúlyát. Ebből a szempontból kapóra jött Vanda jelenléte.
Ö legalább szekatlan arc volt és Lázár bácsi nagyon ragaszkodott hozzá.
Vele ment a legszívesebben sétálni és az ő kedvéért hajlandó volt min
dent megenni. (Mert néha úgy kellett etetní, mint egv gyereket.) Vanda
készségesen vállalta ezt az ápolói szerepet, a többieknek meg kényelmes
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volt, hogy levette róluk a terhes szolgálatot. Július közepéri megérkezett
Péter ésa gyakorlott pedagógus hajlékonyságával találta meq a testi
leg, lelkileg egyaránt beteg öreg ember számára a legmegfelelőbb han
gat, úgy, hogy Lázár bácsi hamarosan őt is nagyon megkedvelte.

. Lázár bácsi víláqéletében lovak, disznótoros vacsorák és téli kör
vadászatok közepett töltötte napjait. Most a felfedezés erejével hatott
rá. hogy olyan emberrel találkozott. akinek: érdeklődési -köre homlok
egyenest más volt. aki tanítványairól mcsélt mulatságos és megható dol
gokat. miközben szavain mínduntalan átcsillant - Lázár bácsi szemében
elképesztő .- müvcltsége. Felébredt benne az öreg embereknél nem ritka
szellemi érdeklődés és az a vágy. hogy amit lehet. még gyorsan pótol
jon a mulasztottakból.Gyerekes mohósággal hallgatta Péter szavait és
reggel. alighogy kinyitotta a szernét, máris utána érdeklödött. Péter szí
vesen beszélt neki olvasmányairól. élményeiről, irókról és arról, melyík
ben mi az érdekes.

Ekkor már úgy látszott. az öregúr egészsége lassan helyreáll. Amál
nénit még míndíq nem lehetett emliteni előtte és senki sem tudta. mit
takar valójában az a szinte megdöbbentően hideg közöny, amellyel
egyébként a közelmult eseményeit kezeli. A rohamok rítkultak, erejük
ből is veszítettek. Néhanapján már kedve támadt a kíkocsízáshoz is.
Rendszerint hármasban mentek ki egy könnyü kis homokfutón. Elől a
két férfi; Péter hajtott. meglehetősén ügyetlenül tartva a gyeplőt kezé
ben. Szerencsere megbizható. szelid lovak voltak. irányítás nélkül is is
merték már a megszokott útvonalat a bakhátas mezeí dülőutakon. Vanda
;} hátsó ülésen ült és előre hajolva rákönyökölt az első ülés támlájára.
Í~jY kocogtak végig az akácsorok mentén a lekaszált tarlók meg a szá
razság miatt ritkás kukorícatáblák között.

Egyik ilyen kirándulás után jelentette ki Lázár bácsi. hogy jövőre.

ha egészsége megengedi. míntegy utókúraképpen, Vandaékkal külföldre
utazik. Szegény Péter a háborútól eltekintve soha se tudott kijutni kül
földre. pedig olyan érdekesen tud beszéli az ídegen városok szépséqeí
ről. A kijelentés magukat Péteréket lepte meg a legjobban. mert ilyesmi
ről szó sem esett köztük- és az ötlet Lázár bácsi kósza fantáziájának
<züleménye volt. Hatása azonban nem maradt el. Ezen a pontan hatá
rozta el Tcca, hogy közbelép és végetvet az egyre veszélyesebbé váló
idillnek.

Vincének Amál néni halála óta nem volt többé része a kínos esti
beszélqetesekben és ezt is a halálesettel kapcsolatos pozitív nyereségek
között könyvelte el. A nyári munkák minden idejét lefoqlalták, s így
örült neki. hogy nem kell családi dolgokkal bajlódnia. Annál inkább meg
rémült. mikor a Lázár bácsi könnyelmű kijelentését követő estén (ő maga
nem is hallotta. mit mondott az öreg. mert későn jött haza). Teca a jól
ismert vészt jósló arccal, keskenyre húzott szemmel lépett be a hálószo
bába. Szokása szerínt közömbös hangon kezdte. Valahogy így:

- Mit gondolsz. miért ültek azok olyan nagyon rá a Lázár bácsi
nyakára?

- Kik? - kérdezte Vince. akinek fogalma sem volt, kiről lehet szó.



- Nagyon jól tudod, kikről beszélek. A kedves húgodról, vagy
mínek nevezzem. .

Vincének rémlent kezdett, hogy látta néhányszor az öreget Péterék
kel a határban. De mert még mindig nem tudta, mit akar a felesége, csak
annyit mondott: azt hiszi, az öregnek nagyon jóJ: tesz, ha van, aki 5ZÓ

rakloztassa.
- Ez megint a te jellemző mujaságod. Eltürnéd, hogya szemed lát

tára forqassanak ki az örökséqedböl.
- Mit beszélsz?
- Igen, igen. Erről van szó. Tudom én, mi van a kocsíkázások és

a nagy udvarlás m.ögött. Húsz éven át le se köpték az öregeket. de most
jó lenne a mi pénzünkön. amiért mi dolgoztunk, külföldre utazgatni és
aztán kényelmesen beülní a vagyonba. De ebből nem esznek!
. Vincének kezdett kínossá válni a beszélgetés. Amennyire ő Vandát

és most már Pétert is ismeri, - motyogta - nem hiszi. hogy ilyesmit
forgatnának a fejű'tben. Egyébként ő és Ernő úgyis úgy gondolták, a
történtek után Vandát nem lehet egészen kirekeszteni az örökségböl és
annak idején, ha nem is egyforma arányban, - elvégre Vandaéknak nin
csenek gyerekeik - de megosztoznak majd vele. Ezt különben ö· már
említette is Vendának.

Ami ezután következett. azt Vince még álmában sem tudta volna
elképzelni. Még az Amál nénivel való legnagyobb ellenségeskedések ide
jén sem tapasztalt olyan elkeseredett kitörést, amilyen most Tecából
áradt. Hát mit képzel, miért szenvedett, míért törte magát húsz éven. ke
resztül? Míért tűrte a megaláztatásokat. a cselédhez sem illő bánásmó
dot? Azért. hogy egy jött-ment egyszerűen kilopja .a zsebéből vaqyoná-

- nak egy részét? Hát nem. Ö ebbe nem megy bele. Majd beszél Ernővel

is. Az biztosan jobban tudja, mivel tartozik a családjának és a gyerekei
nek. Az sohase volt reménytelenül szerelmes a ..szépséqes" Vandába...

Vince most már rettenetesen bánni kezdte. amit mondott. Csitította
Tecát, hogy hiszen ez egyáltalán nem végleges, ő csak futólag említette
a dolgot Vandának és a kérdés most még úgysem időszerű. De legköze
lebb beszélhetnek egyszer róla.

Teca szaván fogta Vincét és néhány nap mulva megtartották a hadi
tanácrot. Ernő bevonásával. ö, mínt árvaszékí elnök, hivatásánál fogva
ért a kérdéshez. És Ernő szakemberhez illö tárgyilagossággal valóban
meg is maqyarázta nekik, hogy miután Amál néni végrendelet nélkül halt
meg (ezt Teca ÍJ bizonyította: ő ugyanis míndjárt a haláleset után gon
dosan átkutatta Amál néni fiókjaít, de testamentumnak nyomát sem
lelte), a vagyon felett egyedül Lázár bácsi rendelkezik. Ha ő is végren
delet nélkül halna meg, - amitől. sajnos, most ig.azán tarthatnak - ak
kor c rak bonyolult örökösödési eljárással lehet tisztázni a helyzetet és
Vanda rnínden bizonnyal érvényesiteni tudna bizonyos jogokat. Termé
szetesen sokkal egyszerűbb lenne a dolog, ha Lázár bácsi Végrendeletet
készítene ...

Több ce kellett Tecának. A végrendelet meglesz és Lázár bácsi alá
fogja írni. Másnapra eltűnt; odahaza járt az apjánál. harmadnap hozta a
megírt végrendeletet. Míkor Vincének megmutatta, az valami nyomást



érzett a gyomra tájékán. de aztán eszébe jutott Teca célzása a "remény~
telen szerelem't-re és nem szólt semmit. Különben talán igaza is van
Tecának: gyerekei vannak és elsősorban azokra kell gondolnia. Ernő is
nyelt egyet a végrendelet láttán, mert ő viszont nem egészen igy kép
zel te a dolgot. Aztán arra gondolt, hogy ez még mindig jobb. mintha hár
masban kellene osztozkodni és Tecával úgyis reménytelen lenne szembe
szállni.

A végrendelet röviden úgy szólt, hogy örökhagyó, azaz Lázár bácsi.
teljes összhangban megboldogult felesége akaratával, úgy határozott,
hogy a birtokot (területének telekkönyvszerü pontosfeltüntetésével) két
nevelt fiára, Vincére é:; Ernőre hagyja, akik végig hűséggel kitartottak
mellettűk. A földön egyforma arányban osztozik a két fiú, a rajta levő

élő és holt felszerelést teljes egészében Vince kapja, jutalmul a gazda
ság érdekében húsz éven át kifejtett odaadó munkájáért, mig a zegzugos
..kastély" berendezésével együtt külön Tecának jut. Csalétkül Lázár bá
csi számára még az a mondat is hozzá volt biggyesztve: az örökösöknek
kötelességük, hogy belátásuk szerint Vandaról is megfelelőképpen gOlY
doskodjanak.

Ernőnek csak az az aggálya volt, hogyan lehet ezt majd Lázár bá
csival aláíratni. mikor úgyszólván állandóan Vandaékkal van. Nem
volna-e jobb megvárni, amig azok elmennek. Teca azonban hallani sem
akart semmiféle halasztásról. hiszen - mondta - éppen attól kell tar
tani, hogy amazok megelőzik őket. Ezt ugyan mind a két férfi valószí
nűtlennek tartotta, de Teca letorkolta őket. Ha máskép nem megy, vala
melyik.éjszaka iratják alá. Ernő figyelmeztette, feltétlenül szükséges lenne
két - lehetőleg orvos -- tanu jelenléte és iqazolása arról, hogy az örök
hagyó teljes elhatározó képességének bírtokában van. Mindenki tudja, 
a cselédek is beszélik - milyen gyerekes lett Lázár bácsi a 'haláleset
óta. Tulajdonképpen alig lehet beszámíthatónak tartani. Megfelelő iga
zolás híján az efféle szóbcszéd is elég a végrendelet meqtámadásához.

Teca ennek a kérdésnek az elíntéaését is vállalta. Itt van míndjárt
tanunak a Lázár bácsi kezelése eimén még mindíq a házban léhűtösködö

Bandi. Vele - úgy gondolta Teca - könnyu dolga lesz. Bandí ugyan
fintorgott egy kicsit, de a pénztárcajának. ő sem volt ellensége; meg aztán
a jövőre is kellgondolní. A másik tanunak a községi orvost szemelte ki
Teca. Vele ugyan volt egy ki> baj: rendkívül utáita fővárosi kollégáját
s mikor az ott tartózkodott, gondosan el is kerülte él ház táját. Teca
azonban két másfélmázsás hízót helyezett kilátásba íebruárra, továbbá
egy éven át naponta két liter ingyentejet. Ilyen kedvezö ajánlatnak már
nem lehetett ellenállni és ő Í3 vállalta a neki szánt szerepet.

Most már csak az volt hátra, hogy megállapítsák, melyik nap kerül
jön sor a nagyfontosságú aktusra. A választás augusztus elejére esett..

A száraz forróság úgyszólván megszakítás nélkül tartott május óta.
A levegő ezen a napon is kábítóan fülledt volt, olyannyira, hogy Lázár
bácsi egész nap ki sem mozdult szebájából. Éberen szunyókált, vagy a
mellette .ülő Vandaval beszélgetett. Tecaezt jó előjelnek vette. így leg
alább - gondolta - cbrebb lesz éjszaka az öreg. A vacsorát valami
vel korábbra tették [csak úgy, hogy ne legyen feltűnő) és Teca egyszerű
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'ételt főzetett, hogya lányok korán végezzenek a mosogatással. Kiadta
.az utasítást, hogy csak feküdjenek le, a kapukat majd ő bezárja, mert
'vacsora után még egy kicsit levegőzni akar a kertben. A kutyákat be
csukatta az istállóba, nehogy lármát csapjanak, ha az orvos meqérkezík.

. Úgy beszélték meg, éjjel fél tizenkettőkor találkoznak a Lázár bá
csíé melletí szebában. Akkorra Vandáék már biztosan alusznak. Tizen
egy órakor egyébként a villanyt is kikapcsolták a faluban. A jel a hall
ban álló nagy óra ütése volt, amelyet az eqész házban meg lehetett hal
lani. Vacsora után kicsit zavart kedvességgel búcsúztak el Vandaéktól.
aztán ki-ki a szebájába mcnt és számolta az ütéseket. A községi orvos
valamivel előbb megérkezett. Őt Teca várta a kertben és mindjárt a
találkozás színhelyére vezette.

Végre ütni kezdett. Bongó hanqú. régimódi óra volt, minden ne
gyednél kiverte az előtte lévő órát is. A szobákból megindultak az ár
nyak. Lábujjhegyen lopóztak le, ki gyertyával, ki zseblámpával világí
tott magának a Iépc.ön. Néhány percen belül együtt volt a társaság.
A petróleumlámpát Teca hozta. Annak a világánál vonultak át csende
sen a másik szebába.

Lázár bácsi az öreg emberek éber alvásával szendergett és a fényre
azonnal kinyitotta a szernét. Gyerekes rémület ült ki arcára, mikor a vilá
gosságtól.elvakitv,a, megpillantotta a bevonulokat. Csak akkor nyuqodot:
meg kissé, míkor jobban kivette az ismerős arcokat.

- Mi történt? Hány óra van? - kérdezte síró; hangon.
Teca vitte a szót.
- Nincs semmi baj, Lázár bácsi, nyugodjék meg. Csak meg szerét

nék beszélni magával valamit.
- Velem?
- Arról van szó, hogy úgy gondoltuk, jó lenne... ha Lázár bácsi

megcsinálná ,a végrendeletét. Ne gondoljon semmi rosszra, mi se gondo
lunk, de tudja, nekünk gyerekeink vannak, összesen öt és szeretnénk
biztositva .látni magunkat.

Lázár bácsi beesett, megtört arcán kibogozhatatlan érzések tükrö
zödtek.. Kicsit felemelkedett ágyában, mire T cea ..ietve a dereka alá
tömködte a párnákat, hogy könnyebben üljön. Alig hallhatóan szólt:

- Hiszen úgy is a tietek lesz minden ...
- Tudjuk, de mégis egyszerűbb, ha van végrendelet.
- De míért kell ezt ilyen késő éjszaka csinálni?
- Nem akartunk. feltűnést kelteni. Tudja, mílycnek a cselédek.

Mindjárt elpletykálnák a faluban. És mi szükség van arra?
Lázár bácsi révetegen végigjáratta tekintetét az ágya előtt állókon.

Szeme megakadt az orvoson:
-:- Jó estét, doktor úr. Régen nem járt erre mífelénk. Most azért

van itt, hogy bizonyítsa, hogy nem vagyok bolond. Ugy-e, hehehe ...
- Üres formaság, kérem -' legyintett az orvos.
Lázár bácsi tovább szemlélödött, azután hirtelen megkérdezte:
- Hol van Vanda? Remélem. róla nem akartok megfeledkezni?
- Neki most nem akartunk szólní. ők olyan sokáig távol voltak,

mégse tartoznak annyira a családhoz. De azért gondoltunk rá. Nézze,
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a könnyebbség kedvéért meg is írtuk az egészet -'mondta Teca, míköz
ben Lázár bácsi felé nyujtotta az írást. Pápaszemét is .odaadta neki és
a lámpát az éjjeliszekrényre állította.

Lázár bácsi lassan, betűzve kezdett olvasni, ráncos, öreg arcán a
vonások hol fellazultak, hol megmerevedtek, aztán röviden csak ennyit
mondott:

- Ez így nem jó. Ezt nem írom alá;
Teca kicsit élesen fe1csattanva kérdezte:
- Miért?
- Mert az rendben volna, hogy Vince meg te valamivel többet

kapjatok, de miért nem kap Vanda éppen úgy, mint Ernő? Ő éppen
olyan kedves gyerekem.

Pillanatnyi dermedt csend következett. Végre Teca vette át a szót,
- Nagyon jól tudja, Lázár bácsi, - mondta szárazon - Amál

néninek az volt az elhatározása, hogy Vandát engedetlensége miatt mín
denböl kitagadja. Mi csak az ő akarata szerint jártunk el.

Mindenki rémülten tekintett Tecára. Lázár bácsi arca Amál néni
nevének említésekor megrándult, mintha villanyütés érte volna. Arcizmai
remegni kezdtek, fátyolos szemében különös tűz villant fel.

- Ez itt Zdrunyícs-vaqyon - kiáltotta rekedten. - Az apám sze~

reztc, Vanda az utolsó Zdrunyícs-qyerek, neki jussa van ebből.

Most már Teca ama i3 vonaglani kezdett. Hirtelen kinyúlt és a
sötétből előrántotta (amit nyilván már előbb odakészített ) Amál néni
majdnem életnagyságú mellképét. A kép, - amely azelőtt mindíg Lázár

. bácsi szobájában volt és csak a haláleset óta tüntették el - olyan hú
volt, hogy Amál néni akár ki is léphetett volna a keretből.

- Akkor is így beszélne, ha ő itt volna? - rikácsoita Teca.
Lázár bácsi szemei egy pillanatig rnereven szeqezödtek a képre.

aztán egész testében remegni kezdett. Szemét elborították a könnyek.
de a zokogás előbb belülről kezdte rázni. Látszott, hogy mondani sze
retne valamit, de rángatódzó ajkai közül csak habos nyál türemlett elő.

A következő pillanatban hátrazuhant párnáira.
A két Orvos egyszerre ugrott hozzá, érverését tapoqatták, szívét

hallgatták; Bandi félig hátrafordulya sziszegte:
- Tisztára őrült vaqy!
De Teca maqánkívül volt..
- Nekem ehhez jogom van! Ezért énmegszenvedtem!
Vince és Ernő vízért rohant. T eca megragadta Bandi karját, a sa

rokba rántotta. fojtott hangon mondta neki:
- Ide hallgass! Holnap ezret fizetek neked, érted? Ezret. Ha most

magához téríted, hogyaláírhassa.
Bandi vállatvont:
-' Úgy is ez a dolgom.
A petyhüdt bőr alá könnyen csúszott be a fecskendő tűje. A másik

orvos csak a szemével kérdezte, mi az. "Coffein" - volt a csendes vá
lasz. Amaz bólintott. Közben Vince és Ernő is visszaérkeztek és most
együtt várták az' injekció hatását. Lázár bácsinak először a szemhéja
remegett, aztán lassan. zihálva lélekzeni kezdett. Felnyíló szeméből az
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üldözött vad rémülete s\1l9áIzott. Lassan végigjáIatta rajtuk tekintetét.
Teca könyörtelenül lépett hozzá.

- Akkor aláírja, Lázár bácsi? _
- Mit? .. Ho'QY?... Ja igen ... - mondta az álomból ébredök hanq-

ján. Majd a kezébe nyomott tollal, reszkető kézzel odaírta a nevét, ahová
Teca a toll hegyét illesztette. Aztán visszahanyatlott párnáira. Tüdejé~

ből zaklatolva tört elő a lélekzet. Kifejezéstelen tekintete a szoba meny
nyezetét pásztázta.

A többiek néma csendben vártak. Most, hogy meqvolt, amit akar
tak, nem hitték, hogy sikerült. Meddig álltak igy, nem tudták volna mcg~

mondani. Csak arra figyeltek fel, mikor a beteg lélekzetvétele meggyor
sult, szája újra habzott, tagjai újra reszkettek, De ez már az agónia
vonaglása volt. Bandi gyors mozdulatokkal tépte fel az öregúr mellén
az inget, de már nem segíthetett. Az 'öreg szív felmondta a szolgálatot.
Néhány hörgés után Lázár bácsi feje oldalra bicsaklott, szemhéjaí fenn
akadtak.

- Meghalt? - kérdezte a községi orvos.
- Meg - felelte Bandi.
Egyszerre összenéztek valamennyien,. mint a cinkosok.
- Most mi lesz? - kérdezte Ernő.

- Ezt bizony nehéz lesz titokban tartaní - mondta az orvos. -
Hogy állítsam én most ki az orvosi bizonyítványt, hogy természetes ha
lállal halt meg? Teca asszony, "ezt erősen túlzásba vitte.

Teca maga is nagyon megdöbbent. Csak lassan kezdtek megindulni
a gondolatai. Aztán csendesen, vontatott hangon azt mondta:

- A Zulejkának (ez a gazdaság legjobb karreája volt) nemsokára
csíkaja lesz. Azt hiszem, doktor úr jól fel tudná használni a csézájához.

Megrökönyödve néztek rá. Az orvos a táskájáért nyúlt.
- Én most haza inegyek - mondta. - Félóra mulva tessék értem

küldeni. Ajánlom ma ... - A.z utolsó szótag a torkán akadt. Az ajtóra
meredt.

Az ajtóban, amelyet Víncéék nyitva felejtettek, Vanda állt, bokáíq
érő fehér pongyolában, kibontott hajjal, kezében lobogó gyertyával.
Senki nem tudta', mióta állhatott ott. Dermedten nézték.

Meqínt Teca nyerte vissza elsőnek a lélekjelenlétét.
- De nagyon elmerültetek az enyelqésbe, mig szegény Lázár bácsi

az utolsót lehelte.
- Ugyan, Teca - hangzott föl Bandi hangja.
Vanda nem szólt, lassú léptekkel bement a szebába. Odament a

halotthoz. Szeme mindjárt megakadt az éjjeliszekrényen heverő íráson.
Felvette és olvasni kezdte. Iszonyodva döbbent rá a valóságra. Egy
szerre átvillant rajta. hogy itt neki is járt volna valami, megszabadulhat
tak volna az anyagi gondoktól, Péter e1utazhatott volna Firenzébe: és
hogy most csak a gyertya lángjába kellene tartania ezt a papiros: '2S
míndent meqsemmísíthetne.

Aztán kiejtette kezéből a papirlapot és csak ennyit mondott:
- Ezért kár volt megölnötök őt... Mi megmondtuk, hogy nekünk

nem kell semmi sem.



Teca felcsattant:
- Hogy megöltük? Hogy mered...
- Teca! ... kiáltott föl Vince; de 'Feca nem folytatta tovább. Hír-

telen mozdulattal felvette a Végrendeletet, négyrét hajtotta és ruhája nyí
lásába süllyesztette. Néhány szempillantásig farkasszemet néztek, aztán
megfordult és elindult kifelé. A férfiak zavartan oldalogtak utána. Vince
menteqetözésképpen visszaszólt:

- Míndjárt beküldjük a cselédeket, azok majd rendbehozzák.
Vanda egyedül maradt a halottal. Mílyen csúnya, eltorzult egy

ilyen öreg halott! Eszébe jutott az a másik, akinekugyanigy állt az ágya
mellett.. Milyen szép volt, olyan, mintha csak aludnék. Egyenesre igazí
totta Lázár bácsi fejét, a gyertyát odatette melléje és keresztbe rakta a
két kihült kezét a mellén.

Egyszerre úgy érezte, fullasztó a levegő. Az ablakhoz lépett és szé
lesre tárta. A légvonat lobogtatni kezdte a gyertya lángját. Kinézett a
koromfekete augusztusi éjszakába. Az ég kárpitját éppen keresztül hasí
lotta egy lehulló csillag fénye. És Vandának úgy tűnt, mintha sötét árny
suhanna tova a fák között, túlvilági. panaszos vijjogással.

Talán a lúdvére volt, amelyet .Míhály bácsi látott és amely most
dolgavégezetten repül odébb, más vidékekre.

EGY SZÉP FEJET ...

Egy szép fejet ma megidézek.
S felbukkan márís: újra látom
meredt szemedet és sörényed
vad kíqyóít a koponyádon.

Parancsolok a levegőnek

s az hozzám egyre közelebb hoz
A szájunk színte összenőhet

s homlokod csap a homlokomhoz.

Egész közelről és keményen
így nézünk mo it farkasszemet mi,
hogy ami volt, az véget érjen
s gyűlölni tudjunk, vagy szeretní,

Mert felemás volt rnínden eddig.
Kerestük egymást iszonyodva,
mint aki tudja: nem menekszík
s magát, ha futna, visszafogja.

Mert aki már-már hátrahökölt.
azt vélte látni, hogy a másik
jelenti neki az idős föld
s az ég még nem látott csodáit. Toldalagi Pál
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KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Senki sem próféta a saját hazájában. Ezt az igazságot minduntalan

felismerhetjük abban, hogy akaratunk ellenére is szívesebben hajlunk a
komoly Intelmekre. ha azok nem tőlünk és nem a magunk köréböl, hanem
Idegenből hanqzanak felénk. Vannak uqyanís dolgok, amelyekben a honi
kezdeményező nehezen menekülhet az érdekeltség látszatától, míg a kí
vülállóról inkább feltesszük a tárgyilagosságot és az eligazítás önzetlen
készségét. Különösen, ha tudjuk, hogy az utóbbinak nem is lehet kény
szerítő oka arra, hogy meqmásítsa a valóságot. Ezek a gondolatok jártak
a fejünkben, amikor az Esprit számait lapozva Joseph Vieletoux és André
Latreille tanulmánya nyomán bepillantást szereztünk abba az eszmetisz
tázásba, amelynek francia katolikusok a kereszténység és a laicitás vi
szonyát vetették alá. Ez az eszmetisztázás mifelénk is fölöttébb időszerű

és szükséqes, s voltaképpen mindazt, ami belőle leszürödík, magunk is
régen elmendhattuk volna. És mégis.

Franciaországban történeti elözményük ezeknek az irásoknak azok
a pásztorlevelek, amelyekben a francia biborosok és püspökök az 1945-ös
év folyamán az állam laicitását tárgyalták. Meglepetésként hatott az az
új beállítottság, amelynek a francia egyház a laicitás emberi igazság
tartalmának megítélése körül tanuságát adta. Innen vált elfogadottá a
.Jaícizrnus" és a "laicitás" kifejezések megkülönböztetése b. Előbbit ma
konkrét rnódon a Franciaországban annakídején fellépett vallásellenes
gondolati és cselekvési rendszer megjelölésére használják, olyan vona
sokéra. amelyek nem tartozékai ,a laicitásnak.

Amiből most ezek a francia irók kiindulnak, az a sokszor hallott
és sokszor ismételt buzdítás, hogy a keresztény embernek szembe kell
tudnia nézni tninden nehézSéggel és tninden változással. Napjainkban
níncs bölcsebb és hasznosabb annál, mint ha nyugodtan és cseppnyi ke
serűség nélkül elismerjük. hogy a társadalmi együttélés már a vallási
sík alatt, a tisztán természetes értékek szintjén halad. Nagy fordulat
ez persze a multtal szemben, amikor a keresztény hit, legalább is nyu
gaton, ,a nemzeti- közjó elengedhetetlen kellékének számított, s e hit el
vesztése a polgári életből való kizárást is magával vonta. Ma nem szük
séges hívőnek Lenni ahhoz, hogy franciának, vagy magyarnak érezzük
magunkat, s a közösségben nem mínt vallásos emberek foglalunk helyet,
hanem egyszerüen emberi életünket éljük benne, úgy ahogy azt állam
polgári és személyes jogaink meghatározzák.

Tények ezek, amelyek egyben azt ís magyarázzák" hogy az új idők

bekövetkezésekor míért .rendítik meg a katolíkus magatartást válság
jelenségek mindazokban az országokban, amelyek évszázadokon át hoz
zászoktak a nemzeti és a vallásos értékek összeolvasztásához. Ilyen
Jelenség, hogy a francia katolikusok utána is még évtizedeken keresztül
kizárólag felekezeti szemszögből ítélték meg a társadalmi mozzanatokat.
Az alkotmányt például nem annyira tartalma szerint helyeselték, vagy
utasították el, hanem aszerint, hogy biztosítja-e kifejezetten Isten jogai-
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nak elismerését, noha ezzel - talán anélkül is. hogy világosan látták
volna - a francia életet, amelynek lényeges szabályait az alkotmány
adja, egy olyan maximális programra kivánták alapozni, amely mínd
azokat félretolja. akik l}em hisznek Istenben. Politikai választásokon
szíves-örömest eltekintettek a jelölt arravalósáqától, ha a jelölt, még
ha maga hitetlen is volt, valami felekezeti kiváltság Ienntartására, vagy
kiharcolására vállalt kötelezettséget. Ezek a visszásságok, amelyek nyil
ván nem szorítkoztak csak a Iranciákra, szűlték és táplálták azután a
vádat a katolikusok ellen, hogy nincs, érzékük a közösség egyetemes.
nem-felekezeti jellegű ügyei iránt, hogyelkülönítik magukat a közös
ségben s képtelenek egyszerűen állampolgárok lenni. Bizonyos, hogy
mind a katolikusok magatartásában, mind az ellenhatás kímeletlenséqé
ben nagy részük volt a laicizmus ama képviselőinek is, akiknek hátuk
borsózott, ha arra gondoltak, hogy esetleg még hívő katolikusok is be
folyást nyerhetnenek a közügyek vitelére. Viszont el kell ismerni, hogy
a laicizmus eme képviselőinek - s ez az egyik érdekesség a mai lelki
ismeretvizsgálásban - nem éppen alaptalanul borsózott a hátuk.

P. de Montcheuilnek jelent meg nemrégiben egy idevágó könyve.
L'Église et le mande ectuel címmel. Ebben a könyvben, amely azóta a
meqvítatások kereszttüzébe került, írja szerzője a következő sorokat:
"Ha a katolikusok krisztienizúlni akarják a modern világot. az a leg
fontosabb feladatuk. hogy ne tűnjenek fel vele szemben továbbra is ja
víthatatlanul türelmetleneknek és hogy tisztára mossek magukat a kleti
kalizmus szemrehányása alól." Mert elmélkedjünk csak arról, hogy
mit kellett a laicizmusnak tapasztalnia. Ahol a katolikusok politikailag
gye,ngék voltak, ott okosabbnak tartották, ha igényeiket nem kifejezett
nyiltsáqqal jelentik be. Az enyhítések, az árnyalások és a finom meg
határozások mőgött azonban megmaradt a tény, hogy a katolikusok,
ahol csak lehetövé vált, olyan államra törekedtek, amely Isten és a
katolíkus egyház jogait hívatalosan elismeri és megerősíti. S tetejében
a figyelőnek nem lehetett más benyomása, csak az, hogya katolikusok
ezzel csupán engedelmességüket tanusitják a katolíkus hierarchia taní
tása és a vallási igazság meqkerűlhetetlen követelései iránt. Az állam
laicitása eszerint még a' legjobb esetben is csak a "kisebb bajnak" te
kintendő, amit a katolikus elviselhet ugyan, de mint nem egy helyről

nyíltan is hirdették, csupán a vegyes hitvallású országokban. Az állam
lalcitása semmikép sem az a jogilag alátámasztható szerkezet, amely
megfelelne a mélyebb emberi lelkiségnek és amelyet a katolicizmus ma
gáévá tehetne. Így .azután érthető is, hogy a laicizmus szószólói bízal
matlanul és elJenségesen néztek minden katolikusra. A gyakorlat mellett
hivatkozhattak szép számban teológiai és katolíkus állambölcseleti mun
kákra i s.

Már mo.st, ha valóball ez lenne a katolíkus tanítás - mondja
Víalatoux --, akkor meg is kellene állapítanunk, hogy gyökeres ellen
tét van a katolikus és a modern szellemiség között. El kellene ismer
nünk, hogya. népek és a politikusok bizalmatlansága á kleríkalízmussal
<zemben mínden. csak nem alaptalan.' Mert a tömegek -- legalább is
Franciaországban -, és általában a modern államfelfogás, igazságnak



tekintik azt a tételt, amely mind mélyebbre hatol az emberi tudatba,
azt nevezetesen, hogy az államnak igenis világivá kell válnia, hogy ez a
világiság haladást jelent s hogy. minden szabad embemek el lehet és el
kell ismernie, lehet védenie és kell is védenie e:/ít a -haladást, És ha őszín

ték akarunk lenni, mi katolikusok is bevallhatjuk. hogya fentebb vázolt
elvi hajthatatlanság bennünket magunkat sem elégít ki teljességgel. N em
szabadulhatunk attól, hogya türelmetlenséq csiráját lássuk benne. Erez
zük, gátol minket abban, hogy nagylelkűen, hátsó gondolatok és bízal
matlanság keltése nélkül a végsőkig együttdolgozzunk hitetlen honfitár
sainkkal. Mi is szenvedünk annak kényszere míatt, hogy elveinket ma
gyarázgatni és védeni kell. Próbálkezunk magyarázataink finom meg~

foqalmazásával. de valójában nem érjük el a természetes és tiszta vilá
gosságot. Pedig a kérdés megoldása roppant sürgető.

..
Amikor azt rnondjuk, hogy az állam világi, hogy a nemzeti be

rendezkedéseknek világi vagy laikus jellegük van, ez szorosanvéve azt
jelenti, hogyapolgártól ahhoz, hogy lojálisnak számítson és a közös
ségi életben teljes jogállással bírjon, nem szabad megkövetelni a vallá
sos hitet. Azt jelenti, hogy az állam és az egyház köret élesen szétvá
lasztja a hit aktusa, vagyis az a lényegesen szabad aktus, amely maga a
szabadság leglényegesebb meghatározója. Az állam ugyanis az egész
emberi élet kifejeződése, de csak a hit aktusán, vagy még: inkább a sza
badsáq amaz aktusán innen, amely a' hit felől dönt. Az egész terme
szeti és idöbeli rend teszi az állami közjó tartalmát. Az egyház viszont
a hit aktusával járó élet kifejeződése. A laicitás így a jogszerű kifejező

dés magának a hit-aktus szabadságának számára.' Csupán a fogi vetü
lete a vallási aktus szabadságáról vallott eleven tudatnak. A biztosítéka
ennek a szabadsáqnak.

Könnyű belátnunk. ha (gy vallás szerves része az alkotmánynak.
akkor míndazok, kik nincsenek ezen a hiten, jogilag a nemzeti közös
ségen kivül állnak. Az államnak tagadják meg az engedelmességet. en
gedetlenSégük az állam illetékességi körébe tartozik s az állam eszkö
zeivel büntethető. Észszerű kövekezetesséqqel visz ez az írkviztcíó
hoz, annak módszereihez és a vallásháborúkhoz. Nem kell persze mín
diq ilyen messzire jutni, de akkor meg hütlenség történik a törvények
kel szemben. Letreille példának hozza fel erre, hogy a szerzetesek nem
csekély .szabadsáqot vélveztek abban a Franciaországban, amely nem
ismerte el őket. Világos azonban,' hogy az ilyen törvénybe ütköző állá
pot nem fogadható el normálisnak. mert amit meg kell követelni, éppen
az, hogy a polgárok szabadságát maguk a törvények s ne csupán a
hatalomgyakorlók jóakarata és a közvélemény védjék. Ha pedig rájöt
tünk arra, hogy éppen ebben van a laicitás lényeges eleme, akkor nem
riadhatunk vissza attól az első olvasásra különösnek tetsző meqállapí
tástól sem, amelyre a Témoiqneqe Chrétien egyik cikkírója. Garail jut:
"Az állam lalcitása a maga szellemében keresztény követelményeket
valósít meg: a lelkiismeret tiszteletbentartásának és az ebből adódó tii
telmesséqnek keoetelménuet,' S uqyaníqy Jean Rolin i, az Etudes által
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közölt tanulmányában: "A laicitás pontosan megfelelni látszik az Isten
és a császár meqkülönböztetésére vonatkozó evangéliumi parancsnak."

A laicitás elvét - emelik ki az idézett franda gondolkodók 
maga Krísztus állította fel. Szeríntük ez nem is lehetett másként, mert
hiszen amig elő nem állt egy felülröl jövő, vagyis egy emberi fárado
zásra vissza nem vezethető. természetfölötti vallás, mindaddig az állam
nak és a vallásnak menthetctlenül egybe kellett olvadnia. A vallásals ér
zés ugyanis csupán az "éIOszra", az Isten felé tartó természetes emberi
törekvésre támaszkodott s az állam igy nem is tekinthette azt magánál
kivülebbre esőnek. A császár volt a "summus pontifex". Krísztus és a
kereszténység éppen azzal és csakis azzal, hogy fölülről hozta meg a
választ az emberi vágyra, tette lehetövé az állam és az egyház meg
különböztetését. Ennek tudata nélkül méltán lephetne meg bennünket,
hogy már Szent Pál mennyire nem vár semmi. de semmi pozitiv segit
séget az állam részéről az evangélium hirdetésében.

Honnan akkor az ellentmondó történeti örökség? Onnan -- felelik
a szerzök -, hogy Szent Pál közt és köztünk volt egy Konstantin. egy
Nagy Károly és egy kereszteruj középkül' is. Hogy részleteikben mit
hoztak magukkal ezek a fordulók, annak taqlalását nyugodtan mellöz
hetjük rovatunkban, mert a végső kicsengések a fontosak. Az egyház
és az állam függésbe került egymassal. Konstantin alatt inkább az egy
ház épült bele a régi államba, a népvándorlás idején és a római biro
dalom bukásakor inkább az új államok épültek bele az egyházba. majd
a középkor folyamán a két társas alakulat mindinkább egymásmellé
rendeződött akként. hogy intézményeiken keresztül szolgálatokat végez
tek egymásnak. ha nem is ment ez minden zavar és kölcsönös túlka
pások nélkül. Az egyénre pedig míndez azzal a következessel járt. hogy
köteles volt mindkét közösség tagjának lenni.

Az egyháznak és az államnak ez az együttes élete, amely hosszú
századokon át tartott. sok katolikus szemében még mindig az eszményi
állapotot jelenti. amelyre nem tud gondolni visszavágyás nélkül. Visz
szaáhítja annál is inkább. mert a két társasáq későbbi szétválása lépés
röl-lépésre fosztotta meg a katolíkus vallást attól a kiváltságos helyze
tétől, amelyet a földlek terélll is birtokolt a keresztény középkorban.
Emellett a szétválás naqyon gyakran harcok árán következett be, ame
lyek ellenállást es tagadást szültek. Pedig -- s most az elhúnyt Suhard
bíboros szavait idézzük Esser ou déclin. de {'Église círnű írásából: "Az
egyháznak és a keresztényséqnek ez az örszecserelése áll minden tör
téneti zűr kútfejénél.. . ez a forrása egy súlyos tévedésnek is. amely két
formában lép elő. Az egyik az a hiedelem. hogy a kereszténység annak
idején! csak azért győzedelmeskedett. mert sikerült .a népeket .hivatalosan
áthatnia. A másik az a hiedelem, hogy az egyház csődöt mondott azért.
mert emberi müve sohasem tudott tartós és végérvényes renddé szílár
dulni."

Ugyanezek a körűlmények akadályozták meg a katolíkusokat abban
is. hogy felfedezzék a megnyilatkozásaiban vallásellenes laicitásban a ke
resztény igazságnak ezt a magvát, amely annak igazi erejét adta s amely
vele szemben a katolíkus pozícíókat állandó hátrálásra kényszerítette.
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Hiszen a vallási szabadság iránti érzéket, amely lényeges eleme a ke
resztény örökségnek, éppen a két hatalom szétuéláse [eileszthette ma
gasra és védhette meg, Minél jobban tudatára ébredt az ember a maga
állásának a mindenségben - mondja í/ialatoux '-, minél inkább ráutal
tatott az ember a saját itélőképesséqére s minél teljesebben a nemzeti kö
zösséq alakult azzá a környezette. amelyben természetes szelleini élete
kibontakozik, annál szükséqesebb lett számára, hogy magát laikusnak
akarja. Az igy felfogott laicízmus - jelenti ki Ducetillon -- ..a legtisz
tább katolíkus tan követelménye", S a mei katolikusnak nemcsak meg
lehet, de meg is kell értenie ezt a történeti szükségességet. Meg kell ér
tenie, hogya világi állam semmikép sem valami visszafejlődés terméke.
hanem ellenkezöleq: a haladás kifejezöje. A világi állam a maga laikus
intézményeivel már annak bizonysága, hogy a vallási szabadsáq átitatta
a köztudatot. Megfelel egy civilizációnak, amely élénk tudatára ébredt
e szabadságnak s ezzel a vallás sajátos jellegének.

A mi gondolkodáshoz szokott olvasóink közül is alighanem többen
meqrökönyödtek az eszmetisztázás ilyen eredményén. Mert ki sem ta
gadhatná - s mi a legkevésbbé -, hogya modern társadalom -Iaící
zálódása nem mindiq s nem éppen a vallási szabadság megerősítését

hozta magával. A laicítás burka alatt nagyon gyakran ellen-vallás ka
pott lábra. Látják ezt francía íróink is. A történeti esetlegességek azon
barr - felelik rá -, bármennyi is köztük a kedvezőtlen, nem ronthat
ják le a felismert iqazsápnak ini1zság-voltát. A laicitás. amikor türelmet
lenséget kendőz, a saját lényegéhez válik ezzel hűtlenné, ahhoz a lénye
géhez, mondhatní lelkéhez, amely hajtó és legyőzhetetlen erejét tette.
S nekünk, a mai katolikus elitnek, ha befolyást akarunk nyerni karunk
szellemiségére, legfőbb fdadatunkként éppen arra kell torekedniink. hogy
a laicitás pozitív eleme kristéluosoásek ki a maga teljes tisztaságában.
Akkor majd a széles katolikus tömegek is meg fogják érteni a tételt,
hogy a laicítást maga Krisztus hozta az embereknek.

A laicítás az állam számára egyet jelent .az onlcorlútcvzessal, a ha
tárok elismerésével. Hiszen világos, hogy ellenkező esetben az ál
lam csak leplezné magát világinak .s a valóságban vallási szervezet
igényével állna elő. Holott az államnak 'nem feladata s nem is lehet
feladata, hogy polgárait ennek, vagyanlnak a vallásnak követőivé

tegye. Nyilvánvaló azonban, hogy ugyanakkor meqnehezitenic sem sze
bad azt, hogy polgárai tökéletes függetlenségben és tiszta tudattal dönt
hessenek vallási kérdésűk megoldásáról. A laicitás ellen vétene az az
állam, amelynek területén csak a zseniális emberek juthatnának el a val
lási kérdésfeltevéshez és csak a hősök birnák magukat elhatározni arra
az iréuyra, amelyet igaznak ismertek fel. Ahhoz persze, hogy a laicitás
nak ez a pozitiv tartalma a maga tisztaságában és teljességében érvé
nyesüljön, a katolikusoknak és az összes többi keresztényeknek is becsü
letesen és lojálisan együtt kell dolgozniok a közösség minden intézmé
nyében és mínden munkájában a hitetlenekkel. Ha csak ők volnának
egyedül az építők, fennállana az a pszichológiai veszély, hogy az Idő-
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leges földi berendezéseket is vallásuroklal itatják át, ha viszont nincsenek
ott, akkor fennáll az a veszély, hogy csorbát szenved a végső célját
maga meghatározó szellem vallási aktusának szabadsága. Ilyen módon
válhatik csak lehetségessé az eqyháznak és az államnak az az együtt
állása is, amely már nem közjogi természetü s nem az intézmények köz
vetlen egymáshoz rendelésében nyilatkozik meg, hanem erkölcsi termé
szetű s azoknak lelkiismeretében ,klap valóságot, akik tagjai mind a két
alakulatnak.

Nagy hiba volna tehát - állapítják meg a francia írok -, ha to
vábbra ís a hitetlenek monopólíumának hagynák a laicitás védelme
zését és szervezését. A laícitás megváltoztatta a világ arculatát s ne
künk meq kell tanulnunk, hogy felismerjük és elismer jük benne az igaz
ságnak azt az elemet, amelyhez nekünkkJatolikusoknak még a hitetle
neknél is jobban kell ragaszkodnunk. Semmi köze ennek az egyház által
kárhoztatott hitbeli víszonylaqossáqhoz és közörnbösséqhez. Mí katoliku
sok meg vagyunk győződve arról, hogy a katolíkus válasz az egyetlen
igaz válasz az Isten-problémára, de meg vagyunk győződve arról is,
hogy ennek a válasznak csak akkor van értéke, ha szabadon hangzott
el, hogy az egyház ís ezt a szabadságot kívánja s hogy éppen az állam
laícitása jeleriti e szabadság államíelismerését. Mi egyeneseni ellene va
gyunk annak, hogy az állam már feleljen is 'erre a kérdésre. Éppen: ezért
nem elegendő azt mondani, hogy az ígazí laícitás elviselhető az egyház
számára. Ezzel csak pusztán negatív állást foglalnánk s azt ,a látszatot
keltenők. hogy amíg gyengék vagyunk, a rosszhoz ís jó képet vágunk,
de várjuk a napot, amikor a vallás nevében másokat megint elnyomha
tunk. Ki kell nyíltan mondanunk s nemcsak szavakkal, de tettekkel is
be kell bizonyítanunk. hogy az ígazi laicítást mind az emberi-kulrurális
életre, mínd a vallásos életre áradó előnyei miatt őszintén kívánjuk és
őszintén akarjuk.

Az egyházat sem kell féltenünk. az egyház csak nyer ezzel a for
dulattal. S itt nemcsak a szembetűnő s közhelyes mozzanatokra kell gon
dolnunk. Hanem főleg arra, hogy mínél inkább világi hatalom jellegét
is öltötte az egyház, annál több vílági feladattal terhelte meg magát és
az ezektől való szabadulása nem tartott lépést a hatalomvesztés üte
mével. Történetí maradványok ősszejátszásáru kívül ebben volt része a
klerikalizmusnak ís.Nem csoda, hiszen ez a kísértés magát Krisztust ís
megkörnyékezte, de ő visszautasította: "Ember, ki rendelt engem biróvá
vagy osztóvá ti fölétek?" Bizony - írja Gilsen. a nagy katolikus böl
cselő -, gyakran kellene elmélkednünk a Lukács-evangéliumnak e szö
vege fölött, hogy az apostolkodást a Krísztus-adta küldetés egyenes
vonalában tarthassuk. Hányszor megesett, hogy egyházi szervezetek
időt, erőt és pénzt áldoztak vallásos címkéjű, de tisztán világi dolgokra,
míg a voltaképpeni keresztény teendőket elhanyagolták! Az egyház szá
mára semmi sem fontosabb, mint az, hogy felszabadítsa magát a köz
vetlen világí gondoktól s míndem erejét vísszaállítsa a hit, a remény és
a szeretet üzenetének hirdetésére. Mindaz, amí ezt a felszabadulást meg
könnyíti - tehát a nyílt és tiszta laicitásért folytatott mínden fárado
zás is -, az egyház igazi javát szolqálja,

491



Nem vitás, hogy ez az átmenet a kereszténység középkori "szak
rális típusáról" a modern korszak "profán típusára" minden keresztény
től rl'agyon erős személyiséget követel. Nem viszi többé célba őket

egyedül a környezet. Igen sokszor majd a környezeti áramlásokkal szem
ben, saját aktivitásukból kell a helyüket megállniok. Személycsebbé.
próbaállóbbá kell a hitet alakitani. "Ha míndenki úgy gondolkodik.
mint én, akkor nincs miert bírálnom a saját gondolkodásomat. Ha
azonban ezek is, azok is ellentmondanak, akkor kénytelen vagyok fel
merní és igazolni a gondolkodásom alapjait," A kapott hit megtartása
helyett annak építése lesz a feladat. Senkit sem lehet? többé üvegharang
alá menckíteni, de a friss és szabad levegőn nevelkedett lelkek minden
bizonnyal üdébbek és izmosabbak lesznek. És "haec est victoria quae
vincit mundum, fides nostra", - hitünk az a győzelem, amely győz a
világ fölött.

Mihelics Vid

SZEMLE
SZERESD ELLENSÉGEDET

Friedrich Herr német katolikus
pap, akit eddig inkább mint a közép
korral foglalkozó történettudóst is
mertek, nagy föltűnést keltő beszédet
mondott a bécsi papi konferencián a
mai katolikus föladatokról és az ellen
ség szeretetéről. Korunk egyik jellem
zője - mondta, - hogy csupa zárt
világ alkotja, olyanok, mint Leibnitz
monádjai: nincs ablakuk kifelé, önma
gukba qubóznak, mindegyiknek saját
külön nyelve van, saját külön dogma
tikaja. E zárt világok mindegyike ab
szolutummá emeli a maga résziqazsá
gát, ezért mi sem természetesebb, mint
hogy különbözö eretnekségek meleq
ágya lesz. Mert olyan világban, amely
bert ember, állam, nép nem hajlandó
más nyelvet beszélni, mint saját
ját, lehetetlenné válik mínden pár
beszéd.

Milyen lehet az Egyház és a keresz
ténység szerepe ott, ahol nincs Uleg a
dialógus lehetősége? Azt máris leszö
gezhetjük, hogy a jövőnk attól függ,
hogy az Eqyház és a kereszténység
szintén ilyen zárt viláq lesz-e a többi
zárt világ között, vagy pedig Vállalja
a kockázatot és olyan világot teremt,
amely nyitva áll mások felé. Mit je-
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lentene egy zárt kereszténység? Azt.
hogy hiveivel lehetőleg rnennél több
vezető poziciót foglalna el. hogy fel
fogásának máqlyával, vagy legalább is
szárnűzetéssel, rendőri intézkedésekkel
és diplomáciával szerezne érvényt. Ez
végső eredményben annyi lenne. mint
hitet tenni a polgárháború, a tűzzel
vassal való térítés. az atombomba
mellett; mert egy fatális törvény úgy
rendeli, hogy aki e világ eszközeivel
él, nem állhat meg félúton. Ebből a
dílemmából nincs kivezető út, hacsak
egészen másfajta megoldást nem vá
lasztunk. Ez pedig a kereszténység
útja.

Ha meg akarjuk sz űntetni a zárt
világokat - folytatja Friedrich Herr,
- már pedig meg kell szüntetnünk
őket, vagy pedig belépusztlll az embe
riség: ez vagy erőszakkal történhet,
vagy pedig keresztény módon: ha
egészen más magatartást veszünk fel
az ellenféllel szemben és belülről vál
toztatjuk meg őt.

Az egyes korszakokra nagyon jel
lemző, hogy ki és Idnek teszi fel a
kérdéseket, mert a kérdés feltevése
döntöbb jelentőségű, mint a válaszok.
Ha egy embercsoport leszokik arról.



hogy kérdéseket tegyen fel a társada
lomnak. az államnak. a világnak. a
civilizációnak. egy napon arra ébred.
hogy nincs szava a nagy történelmi
döntések alkalmával. Valljuk be. hogy
a mult századi kereszténység eléggé
elszokott attól, hogy sorsdöntő órák
ban megkérdezzen minket. Ilyen hely
zetben nincs más tennivalónk. mint
hogy önmagunkat kérdezzük meg a leg
nagyobb becsületességgel, mert e kérdé
sek őszinteséqétől, keménységétől és
komolyságától függ súlyunk és szere
pünk az egész emberiséget érintő nagy
vitában.

Friedrich Herr szerint a kereszté
nyek többsége hosszú emberöltők ót.
nem hangsúlyozott eléggé bizonyos
alapvető kérdéseket. amelyek a nagy
emberi' közősséqekre: népre. államra,
társadalomra vonatkoznak. Pedig az
Evangéliumban egy teljes keresztény
szociolóqía rejlik. csakhogy ezeket a
szövegeket nem olvassuk eléggé és
nem igyekszünk kellően megérteni.
A M3,gniticat-ban az Isten mint
'lz igazságos társadalmi rend epi
tője jelenik meg. aki helyreállitja a
megsértett jogokat: "Hatalmas dolgo
kat mü vel karja erejével, szétszörta a
szivükben kevélykedőket; hatalmaso
kat levetett a t~ónról és kicsinyeket
felemelt. Éhezőket betöltött jókkal és
üresen bocsátott el gazdagokat ..." S
amit az öreg Zakariás Bcncd 'crus-a
Izraelről mond, mindnyájunkra vonat
kozik: Krisztus nyomában nekünk Js
ki kell vennünk részünket a világ meg
váltásából. hiszen minden ember elt cr
Christus és mint Guardini mondja, nem
élvezheti a Me qváltást. ha nem rnűkö

dik közre benne maga is.
Gondoljunk arra.' milyen következ

ményei volnának annak a közélet te
rén. ha minden keresztény eleget tenne
sajátos keresztényi kötelességeinek és
gyakorolná a felebarát és az ellenség
szerétetének törvényét. Ki volna al
kalmasabb a kereszténynél arra. hogy
párbeszédet folytasson ellenségével,
hogy gyűlölet nélkül találkozzék ellen
felével? A földi élet a keresztény szá
mára kétségtelenül harc: állandó küz
delern a Rossz ellen. de e küzdelmet

a történelem folyamán szamos iej ede
lern a keresztények sz,ivébő! kiveti tette
a világba. Pedig az igazi harc 
mondja Friedrich Herr - nem a Szerit
föld poqányai, az albiak. a husziták.
a protestánsok ellen folyik, hanem az
ember szi ocbcn, Úgy érezzük, e törté
nelmi fordulón újra ide kell visszahe
lyezni a hadszínteret. De ehhez 
folytatja - nem elegendő sem a régi
stilű egyéni moral, sem cl régi stilű

pasztoráció. Elmélyedé szellemi mun
kára van szükséq, a teológusok, neve
lök. pszichológusok közrcmüködésére.
annak bizonyítása céljából. hogy az
ellenség szeretete a felebaráti szeretet
legreálisabb formája. Ne felejtsük el,
hogy cl felebarát szerctete mindiq ma
gában foglalja az ellenség szeretetét is.
A másik ember ellen mindig tudunk
valamit felhozni. még ha legkedvesebb
barátunk is. mert a "másik" már
puszta jelenlétével nyomást fejt ki
ránk. Ezt a nyomást csak egy másik
erővel lehet ellensúlyozni. s ez az erő:

a szerétet.

Barátkozzunk meg azzal a gondolat
tal, hogy szükségünk van ellensé
günkre és ellenfelünkre. rnert gyakran
ő képviseli másik énünket. ő az ellen
pólus. amely nemcsak félelmetes. ha
nem termékenyítő is lehet: biztosítja
azt cl feszültséget, arneiy nélkül nem
juthatunk el saját képességeink kifej
lesztéséhez. Az ellenfélben a forditott
képünket láthatjuk. egy lehetőséget,

amelyet magunkban valóra válthatunk.
Ha viszont igaz, hogy szükség van el
lenfelünkre. e másik énünkre. akkor
őrködnünk is kell felette. Olyan kor
ban, amikor nagyon sok keresztérty
relativizrnusba merűlt, talán éppen el
lenfeleink hozzák felszínre azt. ami
vallásunkban abszolút. Kérlelhetetlenül
feltárják hibáinkat. Mellünknek szege
zik a kérdést: míre hivatkozoJ7 Meg
szerzett pozíciódra vagy Krisztusra?
Minden kornak megvan a maga Krísz
tus-képe. Korunk Krisztusa, a barak
kok, bányák. felhőkarcolók, óvóhe
lyek és gyüjtötáborok népének ba
rátja azonos azzal, aki a mcnnyor
száqot a szelideknek és irgalmas szí
vűeknek ígérte és aki együtt evett a
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bűnösökkel és vámosokkal. Ö a mai
beteg emberiség testvére. A középkor
szeritjei bélpoklosokat és nagy bűnö

söket csókoltak meg, hogy megtisztel
jék bennük Krísztust. Nekünk nincs
erre szükséqünk, elég, ha megismerjük
a másik embert, ha felismerjük benne
testvérünket Krisztusban.

A gondolat azonban száraz és ter
méketlen marad, ha nincs mögötte él
mény. A gyakorlati megvalósitásnak
a teológiai elmélettel párhuzamosan
kell haladnia. Ha aztán ílymódon si
kerül ellenségeinkben felismerni önma
gunk egy részét, meglátni bennük a
testvért, rnilyen hatalmas, új távlatok
nyilnak meq előttünk!

Bizositsuk az életteret ellenfelünk
és ellenségünk számára mondja
Friedrich Herr. Eddig még nem vál
laltuk ezt a kockázatot, pedig sze
retünk "a vallás kockázatáról" beszél
ni. De ugyan kockáztathatunk-e va
lamit Istenért, ha elvetjük az emberi
kockázatot? Erre csak az mer vállal
kozni, aki teljes bizalommal van Isten
iránt. Félelmetes lehetőségek birodal
ma ez, mégis vállalnunk kell il ve
szélyt. A felebarát, a másik ember
legkonkrétebb Iormája az ellenfél és
az ellenség, tehát helyet kell biztosi
tanunk számára a lelkünkben, szívűnk
ben, gondolatunkban. Ellenfelünket
rendesen nem ismerjük, és mínt rnin
den ismeretlentől vagy rosszul Ismert
től, félünk tőle. Mint az őskorban. ma
is új mitoszok születnek és új, félelem
szülte bálványok tünnek fel mindenütt.
E rettegésszülte bálványokat nem
győzheti le más, mint a Szeretet, a
szabadság, a reménység Istene, a ret-

tenhetetlen hité, amely bizik e világ
észszerüséqében.

Krisztus a természetet felszabadí
totta a hamis istenektől és il démonok
tól, a földet visszaadta az embernek,
ahogy il zsoltáros mond]a. De ugyan
akkor minket is Felszabadított rossz
szellerneinktől. az embert visszaadta
az embernek. Krisztus óta nincs többé
"szent birodalom", a mi királyságunk
a türelem, a reménység, a szeretet, a
felebarát és az ellenség szeretetének
józan gyakorlatiasságán épül fel. Szent
Pál magát római polgárnak vallotta és
a római törvényszékhez fellebbezett;
a keresztény vértanuk elismerték a
pogány államot, amely halálra ítélte
őket; de ugyanakkor kikérdezték a ha
talmasokat és a világ urait, halálos
komolysággal tanulmányozták a világ
jelenségeit, nagy belső vajudásban
faggatták önmagukat is. Isten maga
követeli tőlünk. hogy gyötrődve keres
sük a már felismert Atya még isme
retlen fiát, felebarátunkat, ellenségün
ket, az ismert Isten ismeretlen kép
mását.

Kövessük Szent István, az első vér
tanu példáját ~ fejezte be beszédét
Friedrich Herr, ~ aki megbocsát el
lenségeinek s ezzel rést üt a zárt vi
lágon, és a keresztény közösség ~ a
világ szemében egy szük kis szekta -
ajtaját kitárja a világtörténelem, a vi
lágegyház felé. Ha felfogjuk az egy
ház szentpálí értelmét, Isten segitsé
gével talán feltárulnak egy zárt világ
kapui a megújhodott emberiség, a
megújhodott kereszténység, az Anya
szentegyház felé.

A JÓSLÁSOK ÉS A LÉLEKTAN

[óslásnak mondjuk a szó szűkebb

értelmében valamely jövöben bekövet
kezö eseménynek előre való jelzését.
A "tenyérjóslás" például nem min
díq jóslás, hanem csak tenyérolvasás.
vagyis a tenyérből (kézfejből) való
jellemzés. Az időjóslás sem jóslás, ha
nem csak előrejelzés, prognózis pél-
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dá ul a metcorolóqiai jelentések alap
ján.

Tágabb értelemben vett jóslásnak
nevezzük a multra. jelenre és [övőrc

vonatkozó olyan kijelentéseket. ame
lyek nem objektív ismeretforrásból
merítik tárgyukat, hanem egyéni intui
tiv, megérző képcsséqböl. Ennek alap-



jan jóshis az is, amikor valakinek
multjából olyan eseményeket tár fel a
jósló, amelyeket esetleg csak az illető

egyén maga tud.
A szenak akár szoros, akár tagabb

értelmében vett jóslásról van szo, nem
kell azonnal természetfölötti. vagy túl
viláqi hatalom beavatkozását leltéte
leznünk mindaddiq, amig a jelenség
természetesen, természettudomán yi is
meretek segitségével meqmaqyarázható.

Ami a spiritizrnust illeti: a "lélek
idézést' ' is fel szekták ugyan használ
ni jóslásokra. de ebben általában sok
kal több az ideges önszuggesztió és il
lúzió, semhogy komoly vizsgálatra
méltö knnc. A nagyon ritkán előfor

duló komoly spiritiszta jelenségekkel a
parapszichológia foglalkozik. Mi a
következőkben pusztán lélektani szem
pontból foglalkozunk a tágabb érte
lemben vett jóslásokkal.

Kétféle jósiást különböztctünk meg:

A kö:uctlcn jósláshoz a jósló sem
miféle ó'szközr nem használ. hanem
csak a .unediumma]" való közvetlen
kapcsolatot. Mediumnak nevezzük itt
azt, aki jósoltat magának. Ilyen köz
vetlen kapcsolat a nézés. amikor a
jósló a medium arcát nézi és mintegy
ebből olvassa ki mondanivalóját. Eb
ben az esetben a mediumnak jelen kell
lenni ajós]ónál. mert a jóslás forrása,
megindítója ő maga.

A közvetlen jóslásnak másik formá
ja a tenyérböl való jóslás. Itt is szük
ség van bizonyos intuitív rncqerzésre.
adottsáqra a jósló részéről, de ezt
könyvekből meg is lehet tanulni, mert
évszázados tapasztalatokat gyüjtöttek
mar össze olyanok, akik a jóslásnak
ezzel a fajtájával foglalkoztak.

A kö.wctctt iosleshoz il jósló más
valamit használ fel támpontul, ami a
mediumtól függetleníthető. vagy egé
szen Füqqetlen. Függetlenithető például
a medium írása, valamely használati
tárgya. fényképe. stb. Egészen függet
len tőle a kártya. babszemek. kávéüle
dék. sth. Ilyenkor a mediumnak nem
kell jelen lenni. a jósló esetleg soha
nem is hit ja őt.

A jóslásokkal. főleg a közvetlen
jóslásokkal kapcsolatban szükséqkép-

pen felvetődik az a kérdés, lehetsé
ges-e egyáltalában. hogy valamely em
ber jóstehetséggel legyen megáldva,
hogy más ember lelkébe, multjába, je
lenébe. jövőjébe lásson. Ha pedíg le
hetséges. akkor rni ennek a tehetség
nek az alapja. honnan kapta ezt a ké
pességet?

A modern lélektan. főleg a rnély
lélektan eddigi eredményei alapján jól
megmagyarázhatók ezek a jelenségek
s ezért szükséqtelen bármiféle miszti
Iíkáló magyarázatokba bocsátkozni.

A mélylélektan szerint minden em
ber ösztönállapota a mély tudatban
(tudatalattiban) állandó hullámzásban
van. Eqyes ösztönök mintegy kirob
banó erővel telitödnek. majd pedig le
vezetődnek, tehát hol a telítettség, hol
a levezetettség állapotában vannak.
Erőviszonyaik állandóan változnak,
bar egyesek mindíq lappanqók marad
nak, mások meg a legtöbb esetben
megnyilatkoznak. Vágyainkat, tervein
ket. törekvéseinket. hangulatainkat
mindíg befolyásolják. bár ez a befo
lyásoltság nem mindig tudatos ben
nünk. A .elitödés állapota. a levezetés
formája és módja esetröl-esetre ruás és
más. Ezek az állapotok és folyamatok.
amelyeket közös néven lelki állapot
nak is nevezhetünk. valamilyen for
mában kiütköznek arcunkon és más
emberre bizonyos hatást. benyomást
gyakorolnak.

Az emberi arcnak. sőt az egész ern
bernek ezt a benyomást gyakorló tu
lajdonságát fdlzivó-jellcgnek nevezzük.
Mínden embernek van felh ivó-jellege
és ez nunden emberre más és más ha
tást gyakorol. A legtöbb emberre ön
tudatlanul hat. vagyis az illető tuda
tosíró munkája nélkül. Csupán rokon
szenvbcn, vagyellenszenvben nyilvá
nul meg és esetleg csak viselkedésünk.
cselekedetünk után keresünk rá ma
qyarázatot.

Vannak azonban emberek. akiknek
idegzete sokkal érzékenyebben reagál
más emberek ösztönállapotára. sőt e
reakció a tudat szintjére is felemelke
dik.

De nemcsak pillanatnyi ösztönálla
potunk ül mintegy ki az arcunkra. ha-
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nem az állandó, vagy igen gyakran
érvényre jutó ösztönök is. Ezek állan
dó jellegű vonásokat is eredményez
nek arcunkon. így a derűs kedélyű

embernek még betegség idején is más
az arckifejezése, mint a komor, tanyar
emberé. Kézenfekvő dolog tehát, hogy
egy érzékeny felfogó képességű jósló
ezek alapján könnyen "beletekmt" a
medium multjába és ott "látja" ennek
az állandó jellegű arckifejezésnek az
okát.

Mélytudatunkban levő vágyaink,
terveink, törekvéseink is kifejeződnek

külsőnkön. Ezeket is megérzi a jósló
és nyilván mint a jövőben bekövetkező

eseményeket vetiti ki önmagából. Az
ilyen jóslások tehát mintegy tükörké
pét alkotják a médiumban hullámzó
mélytudati állapotnak.

Ilyen megérzésből azonban csak ál
talános jellegű jóslásokat lehet mon
dani. Például: "a multban nagyon jó
nevelésben részesült", "sokat kellett
szenvedníe, küzdeníe, mig a rnostani
eredményt elérte", .anostaní helyzeté
ben anyagilag jól áll, de nincs sok örö
me benne", "sok terv foglalkoztatja és
azok meg is fognak valósulni", és igy
tovább.

Vannak azonban jóslók, akik \lyak
ran konkrét eseményt mondanak meg
a multból, vagy a jelenböl, sőt a jö
vőből is. Ezt a jelenséget csak úgy
tudjuk megmagyarázni, hogy fokozot
tabb, a részletekre is kiterjedő érzé
kerrysé qű adományt tételezünk fel,
amit ielepethiének: nevezünk. Le qín
kább érzelmi tipusú egyének, főleg nők

rendelkeznek ilyen adománnyal.
A jósla.okból, különösen ha a jö

vőre vonatkoznak, egyesek igazak
vagy meqvalósulnak, mások nem. A
megvalóulást sokszor nem annyira a
vélelennek tulajdoníthatjuk, hanern bi
zonyos lélektani törvényszerüségnek.
Ha például valakiben szivós és erős

célratörekvés lakik s azt jósolják neki,
hogy rövidesen eléri a célját: ilyell
esetben a jóslat teljesülése sokkal való
szinübb, mint olyannál. aki minden kü
Jönösebb cél, határozottabb törekvés
nélkül él. Akiben magasabb sz invona
Ion áll a szellemi élet és akiben az al-
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kotásvágy gazdag ötletszerűséggel, ter
vekkel párosul. ott a jósló mozqalma
sabb multat és jövőt, eredményes pá
lyát fog jósolni. Ha hirtelen halált, az
otthontól való elszakadást. vagy más
konkrét dolgot jósolnak, az szintén
megérzés lehet, nem pedig valami túl
világi hatalom sugallata,

Hogyajóslók nienyire intenziv lel
ki, szellemi munkát végeznek, mutatja
az, hogy a legtöbb jósló (főleg aki a
közvetlen jóslást gyakorolja), ha nem
talál a rnediumok között elég változa
tosságot, elfárad és megérző képessége
csökken. így van ez az íráselemzésnél
(grafologia). is. Ha a grafologus egy
másután sok átlagos, semmitmondó
irást kénytelen elemezni, az sokkal
jobban elfárasztja, mint érdekes, ma
gas színvonalú irások.

A közvetett jóslások nem igen szo
rulnak lélektani magyarázatokra. Szük
ség van ugyan itt is bizonyos intuitív,
megérző képességre, de általában a
jóslásoknak ez a fajtája könyvekből is
elsajátítható éppen úgy, mint a köz
vetlen jóslások közül a tenyérjóslás.
Ha tehát valamely asztrológus [óslást
készit olyan valakiről, akit soha nem
lá tott, s .akinek csak a pontos szüle;
tési dátumát, meg a kézirasár ismeri,
és a jóslásban meqlepően valóságos
adatokat közöl az illető mult jára, jele
nére vonatkozólag, az ilyen nem túl
világi lény sugallatából meriti tudását.
hanem könyveiböl, jegyzeteiből és ta
pasztalataiból. Viszont az is bizonyos,
hogy akinek ilyesmihez semmi érzéke
nincs, az soha sem fog tudni "jósolni"
még e könyvek é s jegyzetek birtoká
ban sem. A képesség nem a gonosz
lélektől származik, hanem veleszületett
alkati adottsáqból.

A közvetett jóslási módszerek mind
évszázados, vagy talán évezredes ta
pasztalatokra támaszkodnak és sokszor
szinte sablonszerüen alkalmazhatók.
Legérdekesebbek azok a tipusleírások.
amelyeket asztrologiai jellem-sorstípu
soknak nevezhetünk és amelyek nem
az egyén immanens tulajdonságait ve
szik alapul, hanem mintegy harminc
napos időközöket. amelyek egy-egy
hónap 20-a táján kezdődnek és a kö-



vetkezö hónap 20-a táj áig terjednek.
Azok, akik egy-egy ilyen időközben

asztrologiai hónapban szülcttek, bizo
nyos jellemtulajdonságokkal rendelkez
nek és ezekkel kapcsolatosan bizonyos
sorslehctöséqek várnak rájuk. Az ilyen
jellemzések és jövömegjelölések termé
szetesen' csak általános keretek között
mozoghatnak, éppen úgy, mint él lélek
tani tipusole

Az alábbiakban néhány ilyen leírást
közlünk. de csak a lényeges vonáso
kat. A valóságban e le írások sokkal
hosszabbak és sok asztrologiai vonat
kozás van bennük. Ha ezeket a jel
lemzéseket konkrét, által unk ismert
személveken. vagy sajátmagunkon el
Ienörizzük, némi betekintést n yerhc
tünk az ilyen jóslások mühelytitkaiba.

Febr. 19. és márc. 20. között sziile
tettek. Könnyen befolyásolhatók. Han
gulataik irányítják cselekedeteiket; szi
ves, barátságos vendéqlátók. Nem
mindig elég praktikusak. Míndent az
utolsó pillanatra halasztanak. - Ápr.
21.-máj. 20. Állhatatosság és határo
zottság jellemz.í öket. Az életben ne
héz, kemény munka jut nekik osztály
részül. Elörnenetelük hosszadalmas. 
Máj. 21.-jún. 20. Nyugtalanok. Ener
giájukat szétforqácsolják. Az életben
csak akkor érnek el komolyabb ered
ményt. ha lefékezik magukat. Önbi
zalmuk fejlett. - Jún. 21.-jM. 20. Gon
dolat-, érzésviláguk, kcdélvvíláquk
hullámzó. Erős vágy él bennük a za
vartalan jómód után. Hanqulaternbc
rek. Inqerlékenvek, türelmetlenek. Ba
rátságban nagyon jó természetűek. 
Dec. 21.-jan. 20. Befelé többet érnek,
mínt amit kifelé elárulnak. Érzéke
nyek,könnyen megbetegszenek. Keve
set mozognak.

Túlságosan bonyodalmas volna, ha
ezeket az asztroloqiai jellemzéseket
egész terjedelmükben közölni akarnók.
Azoknak a jóslóknak. akik magukat
grafologusnak vagy asztroloqusnak ne
vezik, kitünő támponttul szolqálnak.
Az ilyen jósló számára nem szükséqes
egyéb, mínt néhány sor kéz.írás és a
pontos születési dátum. Az írás elem
zéséből és az asztrologiai jellemzésből

összeállítják a megfelelő eqyéniséqké-

pet és a jövö lehetőségeit. Itt igazán
nem is fontos, hogy a jósiást kérö je
len legyen.

* *
Az eddigiekböl levonhatjuk azt a

következtetést, hogy komoly és külön
leges képességet csakis a szó legszű

kebb értelmében vett közvetlen jóslás
igényel, amikor a jósló nem használ
semmiféle "segédeszközt", közvetítő

objektumot jóslásaihoz. hanem egyedül
a medium felh ivó-jellege "Ihleti meg".
A többi, tehát a kártyából. tenyérből.

irásból. asztrologiai dárumból stb. való
jóslás mind moqranulható, bcqyakorol
ható, ha egyébként az illetőnek van
hozzá hajlama, kcpesscqc. I~z i:3 olyan,
mint a rnűvészi, technikai, vagy akár
milyen más képesség, vagy hajlam,
melyeknek nyilvánulása eleinte ösztön
szerű és csak késöbb. esetleg nagyso
kára válik tudatossá.

Az eddigiek illusz trálasár.i három
példát mutatunk be.

l. Egy huszonöt éves leány Llc!V,E
lója kezdett clrnaradozní. hidegen vi
selkedni, sőt amikor máshová .«, I'ICZ'
ték. végleg el is maradt. A remélt há
zassáqkötésböl nem lett semmi. A
leánynak ez nagyon fájt, inert már
előzőleg is sorozatosan érték ilyen
csalódások. Tetézte lelki qyötrödését,
hogy testvérei és hozzátartozói nem
hallgatták el azt a véleményüket, hogy
a leány nem tuc! bánni a Iérfíakkal.

Testvére egyik ilyen lelkiállapotban
irt levelét elküldte egy másik város
ban lakó grafologusnak. A születési
dátumori kivül semmi más adatot nem
közöi t vele.

A jósló rámutatott a leány akkori
hangulatára, aztán azt jósolta, szeren
cséje lesz, férjhez fog menni, nyugodt,
megelégedett családi életet fog élni és
föleg gyermekeiben lesz sok öröme.

Ez a jóslat az akkori helyzetben
nevetségesnek tűnt fel, mert a legtávo
Iabbí lehetöség sem mutatkozott meg
valósulására. Néhány év mulva azon
ban a leány váratlan körűlményekkö
zött megismerkedett egy férfival, az
ísmeretséqböl házasság lett és eböl
több gyermek született. Az asszonyt
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azóta semmi jóslás nem érdekli, mert
megtalálta élete célját.

A leírtak alapján látjuk. hogy itt
közvetett jóslásról van szó, Az irásból
következtetni lehetett arra, hogy a
leányban ösztönös sz.ivjósáq, gyaLor
lati érzék van, az ösztönöknek olyan
harmonikus működése, amire köznyel
ven azt szekták mondani, hogy kr iti
kus helyzetben mindig ráhibáz a he
lyes megoldásra. Megvolt lehóc az élidp
arra, hogy szerencséje lehessen. A szu
letési dátumhoz kapcsolódó asztrolo
giai jellemzés és jóslás alapján "Wt/lll
megfogalmazta a jósló él jövőre vonat
kozó kijelentéseit, amelyek szinte 10
qikusan következtek az adatokból.

2. Egy férfi sehogy sem tabita meg
a helyét a munkakörébcn. Mindíg va
lami mást, kielégitőt szcretett volna
tenni, alkotni. de maqa sem volt tisz
tában saját képességeivel es céljaival.
Állandó nyugtalanság, zaklatottsag élt
a lelkében. Sok mindcnbc belekapott,
azután abbahaqyta, hogy ujat kezd
jen. Szinte incnekült a társasáqba.
hogy lehangoltságá t legalább ar ra az
időre elfelejtse.

Ebben az állapotában egymásután
több jóslóhoz fordult. Azért tőbbhöz:

mert az elsőnek nem akart hinni, any
nyira lehetetlennek látszott. amit mon
dott, Ez ugyanis rámutatott akkori ek
qedetlenséccre. értékes lelki és szelle
mi tulajdonságai ra és azt állította, fel
lendülést csak a ncqyvcncdrk éve után
remélhet. Nagy vonásokban ugyanezt
mondta a többi jósló is. A férfi ekkor
harmincöt éves volt. Nyomatt es
nyugtalan lelkiállapota kitartóan meg
maradt s ő türelmetlenül várta negy
venedik születésnapját. Végre elérke
zett a várvavárt ídö, de semmi válto
zás nem következett be.

Közben azonban a fl'rfi nem vette
észre, hogy az eltelt évek alatt ben..
sőleg mégis csak átalakult. Kezdett
magára találni és negyvenedik életéve
után mintha meg is gyorsult volna lel
kében a folyamat, céltudatos, kiegyen
súlyozott lett és attól kezdve elmarad
tak a nyugtalanságok.

Itt is a jellembeli tulajdonságok vol
tak alapjai a késői fellendüléseknek.
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Ezeknek a tulajdonságoknak azonban
időre volt szüksé qük, hogy rendezöd
jenek és harmonikusan beleáJljanak a
határozatt célkitűzés útjába.

3. Egy özvegyasszony, akinek nem
volt sem állása, sem állandó jövedel
me, meglehetősen szegényesen élt két
kis gyermekének alkalmi munkák val
lalásaból. A helyzete egyre nyumasz
több lett a növekvő szegénység miatt.

Ebben a súlyos helyzetben elment
egy jósnőhöz. aki szintén kócvetett
módon (kárryaból] jósolt. Ez rámuta
tott arra, hogy milycn nehéz helyzet
ben él az asszony, de a jövőre vonat ..
kozólaq nem tudott semmi pozit ivu
mot mondani. Csak biztatta, legyen
türelemmel. majd csak jobbra Fordul
helyzete.

A kártyából való jósiás komolyta
lan dolognak látszik, mégis [eltűnő.

hogy minden előzetes értesülés. vagy
ismeretség nélkül a jósnő ráviláqított
páciense sanyarú állapotára. Ez csu
pán úgy maqyarázható. hogy a ma
sok kikiállapotába való beleérzés kv
pesscqe csak ilyen közvetett "elfog
laltsaq' út jim jött müködésbc nála.
Ami pedig a jövő lehetőségeit illeti.
itt uqyancsak magának a médiumnak
a tulajdonságai szolqáltatták a~ ala
pot. Ennek a nőnek ugyanis nem voll
sz ilárdan kialakult célkitűzése, határo
zott életiránya. Egész lelki alkata in
kább kuszúlt, mint rendezett volt, kü
lönös képességek V3gl' szaktudás nél
kül. Érthető, hogyegyéniségéből nem
lehetett semmit .Jciérczni" .

A három példa éppen csak bemu
tatni akarja, nilképpen értelmezhetőka
jóslásole lélektanilag, illetve mcnnvirc
függenek össze a medium lelki tulaj
donságai és a jósló jóslásai. Általáno
san érvényes mcqállapításokat levonni
csak akkor lehetne, ha a [óslási mód
szeteknek és eszközöknek mennél na ..
qyobb számát vizsqálnók meg előtte ..
letmentcs tárgyilagossággal. Bizonyos
azonban, hogy nem lehet komolyan
venni olyan jósiást, amely a medium
lelki adottságait nem veszi tekintetbe.

Lássuk végül. mit tanit a katolikus
erkölcstan a jóslásokról.



Noldín szerint "a jóslás olyan ba
bona, amelyben valaki a gonosz szel
lemet hívja seqitséqül, hogy segitségé
vel titkos dolgokat tudjon meg", E
meghatározás alapján tehát ahhoz,
hogy valaki jóslással vagy jósoltatás
saI a babonaság bűnér kövesse el,
szükscqer. hogy az illető kifejezetten.
vagy magától értetődően a gonosz lel
ket kívánja segítségül hívni. Ha ez
nem állapítható meg. akkor níncs bűn.

Jóslás által a babonaság bűnébe esik
azonban valaki akkor is, ha nem hivja
vagy nem hívatja ugyan segitségül a

gonosz szellemet. de valamely dolog
nak. vagy cselekedetnek oly titkos
erőt tulajdonít, amilyent Isten annak
nem adott: tehát ha például a jósló
bizonyos vallási sz ínczetü cereuionia
kat kapcsol a jóslásaihoz. illetve érve
nyesséqükhöz, vagyamíkor bizonyos
üqyleteket, vállalkozásokat csak bizo
nyos időkhöz. körülményekhez köt.
vagy bizonyos neveket. szrneket, szá
mokat stb. szerencséseknek jelent ki.
Ezek hiányában a jóslás nem bim.

Török Bonifác

MAGYAR O K RÓ MÁBAN 1500-BAN

VI. Sándor pápa nagy körültekin
téssel készült az I 500-i szentév méltó
mcqünneplésére. Szertartasmesrerét, a
híres-nevezetes Burchard János proto
notáríust már hónapokkal elöbb meg
bízta, hogy az előző szeritévek törté
netének lelkiismeretes áttanulmányo
zása alapján kész itsc el a megnyitás
részletes tervét. Maga a megnyitás
1499 .december 24-én. karácsony vigi
liáján ment Végbe. A pápa teljes fő

papi díszben, baljában aranyozott égő

gyertyát tartva. jobbjával áldást oszt
va vitette magát a Szent Péter-temp
lom elé. Mögötte a bíborosok és pre
látusok szines serege sorakozott fel,
szintén égő gyertyákkal kezükben. Az
előirt antifonák eléneklése után a pápa
odalépett a szenrkapu elé és aranyo
zott bronzkalapáccsal néhány ütést
mért rája. Az ütésekre az előre meg
lazitott fal megingott. A többi azután
már a kéznél levő kőművesek dolga
volt. Nem telt bele félóra, s a kapu
egész szélességében tárva állott. A
pápa. ismét égö gyertyával. elsőnek

lépett be rajta a templomba. A szép
szertartást ünnepélyes Tedeum és ve
csernye fejezte be.

A következmények teljes mértékben
igazol ták VI. Sándor számításait. Mert
a jubileumi szcntév sokféle kegyelme,
a politikai és társadalmi viszonyok
gyökeres változása s a lelkek mélyén
bizonytalanul imbolygó homályos sej
tések és formát kereső újító vágyak

ellenére. még mindig ellenállhatatlan
erővel vonzotta az embereket.

A legtöbb zarándok. természetesen
az olaszok kivételével. az északi orszá
gokból. főleg Németorszáqból, Német
a!földröl és Maqyarorszaqról érkezett.
Franciák szintén szép számmal jöttek.
de nekik nagy árat kellett fizetnlök
nagyralátó királyaik hódító politiká
jáért. Egy jámbor nietzi zarándok fel
jegyzéseiben olvassuk: "A háború. me
lyet a francia király (XII. Lajos) a
milanoi herceg ellen viselt. súlyos
csapásként nehezedett a búcsúsokra.
franciákra és lombardokra egyaránt.
úgy, hogy legtöbbjük teljesen leron
qyolódva és míndenéböl kifosztva ke
rült vissza hazájába."

A magyarok Rómába özönlése már
1499 végén megindult s tetőfokát a
következő év áprilisában érte el. A za
rándokok nevére és számára kitűnő

forrásul szolqál a római Szeritlélek
társulat anyakönyve. melynek magyar
vonatkozású bejeqyzéseí a Vatikáni
Magyar Okirattár külön köteteként
jelentek meg.

Az anyakönyv adatai meglehetős

bizonyossággal eligazítanak bennünket
a szenrév magyar részvevőinek szemé
lyét és számát illetőleg. Hiszen a be
lépő legtöbbször maga írta, illetve
iratta be nevét a könyvbe. A bejegy
zés ténye tehát kétségtelen bizonyíté
ka az illető római időzésének. Ez azon
ban csak a föszemélyekre áll. A leg-

499



több zarándok ugyanis sietett megra
gadni a jó alkalmat és magán kivül
hozzátartozóit is felvétette a jámbor
testvérülethe. Némelyikük feleségén és
gyermekein kívül szűlcínek, testvérei
nek, unokatestvéreinek. sógoraínak,
apósának. anyósának nevét is beírta,
illetve bedíktálta. Ezért van, hogy a
bejegyzett nevek száma legalább négy
szeresen meghaladja abejegyzésekét.

Bármily fontos forrás azonban .a ró
mai anyakönyv, kimeritőnek koránt
sein mondható. Hiszen könnyü elkép>
zelnünk. hogy nem minden zarándok
érezte lelki' szükséqletnek a beiratko
zást, És valóban más forrásokból is
merünk zarándokokat, kiknek nevét
hiába keressük a bejeqyzcttek közt.

A magyar zarándokok érkezése az
anyakönyv bejegyzései szerint már
1499 decemberében megindult és külö
nösen a hónap második felében sűrű

<ödötr meg. Egyedül karácsony heté
ből huszonhét bejegyzést találunk, leg
többet (12) december 22-ről. Valósai
nű tehát, hogya megnyitó ünnepségen
a magyarság is szép számmal volt kép
viselve. A zarándokok közül legtöb
ben. számszerint huszari. Erdélyböl, a
gyulafehérvári püspökség területéről

jöttek. Mível pedig az idevonatkozó
bejegyzések legtöbbje karácsony heté
nek első napjaiból (december 21-23)
származik, valószínűnek kell tarta
nunk, hogya zarándoklás szervezett
formában történt. Megszervezői és ve
zetöí talán József mcster gyula fehér
vári kanonok és András. ottani plébá
nos voltak. A gyulafehérvári után a
legtöbb bejegyzést az esztergomi (19)
és az egri egyházmegye területéről ta
láljuk (6).

Újév után. érthetőleg, erősen fellen
dült a búcsúsok száma. Január hónap
ból nem kevesebb, mint százhét be
jegyzést találunk összesen négyszáz
huszonkét szernélyröl. Februárból. kü
lönösképpen, egyetlen bejegyzés sem
maradt reánk. Ebbe a meddőségbe a
zord időjárás mellett minden bizony
nyal erősen belejátszott az a véres
küzdelern is, mely XII. Lajos francia
király és Moro Lajos milanoi herceg
közt a lombard főváros birtokáért
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folyt. Március közepétöl kezdve is
mét élénkülni kezdett a forgalom s a
hónap végéig a bejegyzések száma
hatvanhatra növekedett, miq a beJC\])
zett személyeké meghaladta a kétszáz
huszonötöt.

Áprilisban ugrásszerűen emelekedett
a zarándokok száma és a hónap ':é
géig meqközelítette a száznyolcvanat
(178), míq a bejegyzett személyeké él

hatszázat is meghaladta (601). A sze
katlanul nagy látogatottságot elsősor

ban a nagyhét és a húsvéti ünnepek
közbeesésének kell tulajdonítanunk.
Április után észrevehető csökkenés ál
lott be. Május mindössze 40, június
pedig 29 bejegyzéssel szerepel. Július
ból csupán egy. augusztusból két,
szcpternberböl négy s végül október
bői és novemberből két-két belépésről

van értesülésünk.
A zarándokok meggyérülésének

mélyreható oka volt: VI. Sándor pápa
1500 június l-én az egyre fenyege
tőbbé váló törők veszedelem elhárítá
sára keresztes hadjáratot hirdetett és
a terv keresztülvitelére nagy törökel
lenes liga alakitását vette célba A
szövetségben a főszerepet természete
sen a legközelebbről érdekelt Magyar
országnak és Lengyelországnak szánta.

II. Ulászló király és tanácsosai nem
húzódoztak a nekik szánt szereptöl,
de közremüködésüket megfelelő anyagi
támogatástól tették függővé. Így me
rült fel a gondolat, hogy a szükséges
fedezet előteremtésére legalkalmasabb
mód volna a római zarándoklás köte
lezettségének pénzre való átváltása.
A gondolat nem volt egészen új.
V. Míklós pápa Hunyadi János sür
getésére már az 1450-i szentév alkal
mával megengedte, hogy az ország
nunden lakosa bármely székesegyház
ban teljes búcsút nyerhessen abban az
esetben. ha tervezett római útja költsé
geinek legalább felével hozzájárul a
törökellenes hadjárat céljához.

VI. Sándor pápa nagylelkűség dol
gában nem akart mögötte maradni ki
tünő elődjének s ezért vonakodás nél
kül hozzájárult az ajánlott meqoldás
hoz. Erre Ulászló 1500 augusztus 5-én
Visegrádon kelt körlévelében utasí-



tolta az egyházi és városi közületeket.
alkalmas prédikátorok kiküldésével ér
tessék meg a néppel, hogya küszöbön
álló török hadjáratha való bekapesc
lódassal idehaza is mindenki elnyer
heti a teljes búcsú kegyelmét, Esze
rint mindazok, akik személyesen har
colnak a török ellen, akik lcqalabb fél
évet táborban töltenek, vagy akik töb
ben, c,etleq tízen-húszan is összeáll va
egy vagy"két felfegyverzett katonát
küldenek a harcba, úgyszintén azok is,
akik é lclmiszereket és más szükséqes
dolgokat szállitanak a hadra kelt se
regnek, a római zarándoklással felérő

érdemszerző cselekedeteket visznek
végbe, A búcsú elnyerésének alapfel
tétele azonban, mint ismételten és
nagy nyomatékkal hangsúlyozta il ki
rályi levél, ebben az esetben is a tő

redelmr-s bánat és az, ősz inte qyónás
volt, Az anyagi hozzájárulás mértékét
ellenbe" a vagyoni helyzcttöl telte
függövé a király, Azoktól, akik Ró
mába készültek mcnní, az út és a ti
zenöt na pra számított római tartózko
dás. költségei negyedrészének felaján
lását kivánta, azoknál ellenben, akik
eredetileg sem gondoltak a Rómába
menésrc. lelkiismeretükre és gyóntató
juk tanácsára bizta a hozzájárulá«
mértékének rneqszabását.

Mivel a pápa a befolyó összeget
teljes egészében a törökellenes had já-

. rar céljaira szánta, az alamizsna ősz

sze qyűjtéséröl természetesen a király
nak kellett gondoskodnia. Ezért
Ulászló a körlr-veléhez mellékelt uta
sitásckban él legaprólékosabb gonddal
szabályozta a búcsúhirdetés módját és
a gyüjtés technikáját, Így például el
rendelte, hogyegyházmegyékként há
rom vagy négy tanult és lelkiismere
tes apostoli gyóntatót kell kinevezni
s ezeknek jogukban álljon minden bűn,

tehát a Szeritszéknek fenntartott ese
tek alól is feloldozni. A közrendű gyón
tatók súlyosabb esetekben ezekhez
utasítsák gyónóikat. A feloldozásért
kiközösítés terhe alatt tilos bárminő

anyagi ellenszolqáltatást elfogadni. Ha
sonlóan tilos a hivek alamízsnájából
bármi eimen akár csak egy garast is
elvonni.

A természetbeni adományok (ruha
neműek, karikagyűrűk stb.] összcqyüj
tésére szintén pontos eliqazitással szol
qált a használati utasítás. Ezeket köz
vetlenül a gyóntató atyáknak kellett
átvenniök, s miután pontos jegyzéket
készitettek róluk, meqörzés, illetve to
vábbitás céljából a püspököknek, job
ban mondva megbizottjaiknak kellett
beszolqáltatníok.

Más szabályok meqállapitották, hogy
a gyüjtésre használt perselyeknek leg
alább négy kulcsra kell járniok és a
kulcsok mindeqyikét külön-külön hites
ember őrizetére kell bízni. A persclye
ket hetenkint. illetve a szükséqhcz ké
pest kisebb vagy nagyobb időközök

ben csak közjegyző és megbizható ta
nuk [elenlétébcn szabad felnyitni. Mint
jellemző adatot kell még emlitenünk,
hogy az utasítás örök átokkal fenye
geti a pénzkezéléssel megbizott tiszt
viselőket arra az esetre, ha nem tud
nának minden fillérről pontosan elszá
molni. Ne felejtsük, hogyaJagellok
idejében, a tág lelkiismeretek és a haj
meresztő hivatali sikkasztasok korában
vagyunk I

Lllászlónak azonban ezúttal szeren
csé]e volt. A még mindig mélyen val
lá sos magyar társadalom komolyan
vette a királyi felh ivást és nem saj
nál ta pénzét az életérdekébe vágó cél
tól. De, úgy látszik, a gyüjtéssel meq
bizott tisztviselők is lelkiismeretesen
végezték dolgukat. Ezzel a két körül
ménnyel tudjuk magyarázni, hogy a
szeritévi gyüjtés több mint százhúsz
ezer aranyat eredményezett. Hogy mi
lyen nagy összeg volt ez. csak akkor
tudjuk megítélni, ha fontolóra vesszük,
hogy Ulászló ös szcs bevételei 1494
ben mindössze 177,305 és fél forintra.
1495-ben pedig 136,636 és fél forintra
rúgtak.

A zarándokok' számának hirtelen el
apadásflt tehát nem a buzgóság me q
csappanása okozta. Mert a királyi
rendelet nemcsak hogy nem engedte
meg, hanem a kiközösítés terhe alatt
egyenesen tílalmazta a Rómába való
zarándoklást. A három őszi hónapra
eső nyolc zarándok példájából azon
ban azt kell gondolnunk, hogy kivéte-
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les esetekben meqis adtak feloldast a
szigorú tilalom alól. December hónapra
pedig, minden jel szerint, egészen fel
oldották a tilalmat. Mert karácsony
közeledtével ismét feltünően megemel
kedett az anyakönyvi bejegyzések szá
ma és a hónap végéig elérte a het
venet.

A maqyarsáq tehát anyagi és sze
mélyí áldozatok vállalásával egyaránt
derekasan kivette részét az 1500-i
szentév megünnepléséből. Bizonyára
nem járunk nagyon rnessze az igaz
ságtól, ha a Szcntlélek-társulat anya
könyvének adatai alapján legalább
ezerre tesszük a szentév magyar za
rándokainak számát.

Ebben a számban az ország minden
tája, minden népe és minden osztálya
képviselve volt. Egyik-másik hely sze
replése egészen meglepő. Példáu'! a kis
Rimaszombat plébánosan kivül még
négy zarándokkal szerepcl. Feltünöen
nagy az erdélyi városok részvétele.

Társadalmi megoszlása tekintetében
legnagyobb számu természetesen az
egyházi rend. A kanonokok és más ja
vadalmas papok mellett feltünően sok
a falusi plébános, de találunk egyszerü
altaristakat és fel nem szenteit kleri
kusokat is. Még változatosabb és szi
nesebb képet nyerünk, ha a világi za
rándokok rangját, illetve foglalkozását
vesszük szemügyre. A legmagasabb
arisztokráciát, úgy látszik. a Báthory
család Szaniszlófi, később fejedelmi
áqából származott Báthory Miklós és
János képvselték. Noha az állás és a
foglalkozás megjelölése legtöbb esetben
hiányzik, azt kell gondolnunk, hogy a
zarándokok javarésze a tehetős nemes
ség sorából került ki, bár mellettük
szép számmal találkozunk egyszerü
városi polgárokkal: aranymüvesekkel,
ácsokkal. kőművesekkel. kovácsokkal.
szabókkal. takácsokkal. mészárosok
kal, csizmadiákkal stb., sőt egy nagy
váradi sutrix-szal, vagyis egy boldo
gult férje mesterségét folytató csizma
diánévai is.

E derék emberek vállalkozása annál
elismerésreméltóbb, mivel az akkori
zarándoklás mindennek, csak kényel
mesnek nem volt mondható. Különö-
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sen amióta VIII. Károly francia király
1494. évi hadjáratával megbontotta a
félsziget egyensúlyát és felzavarta
nyugalmát, még az a kevés közbizton
ság is elenyészett, ami addig megvolt.
VI. Sándor pápa 1500 február 23-án
kibocsátott bullájában a szent engedel
messég erejével és kiközösítés terhe
alatt kötelezte ugyan a pápai állam
valamennyi hatóságát, hogy minden
tőlük telhető mödon igyekezzenek meq
védeni a világ minden tá ja felől (ex
diversis mundi partibus ) Rómába
igyekvő zarándokokat a rablók, úton
állók s más elvetemült emberek csel
vetéseitől, akik az ördög sugallatára
nem átallják megtámadni, kifosztani,
kegyetlenül megsebesíteni, sőt gyakorta
irgalom nélkül meqölni embertársaikat.
de a jóakaratú szándék sok esetben
csak írott malaszt maradt. Arablókon
kívül az egyházi állam több tartomá
nyában dühőngő ·pestis is megkívánta
a maga áldozatait. A tengeren pediq
a kiirthatatlan kalózok tették bizony
talanná a zarándokok útját. A pápa
állandóan készenlétben tartott ugyan
egy cirkalót az ostiai kikötőben, de ez
csak annyi volt, mint egy csepp a ten
gerben.

Hogy mennyi veszedelemmel járha
tott a római zarándoklás, arra jellemző

példa János bártfai káplán esete, aki
1494-ben egy pápai bulla kieszközlé
sére vállalkozott. Szerencsésen el is
jutott Velencéig, itt azonban olyan
szörnyü hireket hallott a szcrte kalan
dozó francia zsoldosok qarázdálkodá
sairól. az utasok és zarándokok kifosz
tásáról. meqkínzásáról és meqöléséröl,
hogy jobbnak látta egyidőre a karin
thiaí VilIachba húzódní vissza. Ké
sőbb, mikor valamennyire megcsende
sedett a veszedelem, megint nekivágott
az útnak. Ezúttal azonban Velence
helyett Ferrarának irányozta lépteit.
Innét Herkules herceg kalauzának. to
vabbá két esztergomi kanonoknak és
Szegedi Tamásnak. a margitszigeti
apácák gazdatisztjének kíséretében ke
rülő úton, a márkakon keresztül pró
bált eljutni Rómába. De a szerencse
megint nem kedvezett neki: Siniqaqliá
ból kénytelen volt ismét visszafordul-



ni Ferrnrába. Csak harmadszori neki
buzdulásra tudta Boloqnán. Fircnzén
és Sienán át elérni vágyainak városát.
De ekkorra a magával hozott 76
aranyforint nemcsak hogy elfogyott,
hanem jócskán me q is kellett toldani:
természetcsen kölcsönből. Az egész
utiköltség a végén erősen megközelí
tette a száz forintot. Mindenesetre csi
nos summa, ha meggondoljuk, hogy

CSEHOYRÓL*
"Véleményem szerínt Csehov ha

sonlíthatatlan rnűvész lqa Tol
sztoj. - Müveíben itt-ott vannak ta
lán kevésbbé mély helyek, de ennek
ellenére milyen elhűvölöek! Miért hát
oly oktalanul réqebbl orosz írókkal.
Turqenycvvel, Dosztojevszkijjel vagy
velem összehasonlítani? Megvan a
maga hangja, amit leqínkabb taláru az
impresszionizmus festőinek hangjával
lehetne eqybevetní. Mímden válogatás
nélkül, úgy ahogy a kezeügyébe ke
rültek. dobja az impresszionista mű

vész a vászonra színeít, s a szcmlélö
azt véli, ezek az ecsetvonások semmi"
kép sem kapcsolódnak egésszé. De ha
hátrább lépünk, eqvetlen csodálatos
látvánnyá formálódik rninden. És su
gárzó, csodás festmény áll a szernlélö
előtt. Ugyanez a meglepő változás
jellemz! legcsalhatatlanabbul Csehov
iqazí művészetét. Nem tehetünk mást,
újra meg újra olvasnunk kell, .."

Tolsztojnak ezek a szavai pontosan
jellemzik Csehovot. A bs formák, az
odavetettecsetvonások müvésze ő, aki
mindig a pillanar benyomása alatt ir,
nem sokat tünödik, keveset mérleqel.
Tudjuk róla, mílyen hihetetlen köny
nyűséggel dolgozott, akárhol és akár
milyen körűlmények közt, néh .. zajos
társaság közepéri irta meg egy-egy el
beszélését és nunden [avítás nélkül
adta nyomdába. Ezt a Irísseséqet, a
kifejezésnek és emberlátásnak ezt az
eqyszcrűséqét eÍevenen őrzik ma is
irásai. Első tekintetre valóban kissé

'l' "CselJov dr áma i müvei." Fr ank l!n
Könyvkiad" N. V., 1950.

egy ököl' ára akkoriban nem igen ha
ladta meg a három-nég y forintot.

János káplán esete, természetesen,
kivétel volt. De elvi lehetősége má
soknál is Fennforqott. A közlekedés
nehézsége, az elszállásolás bizonyta
lansága és kényelmetlenséqe és a ven
déqlösök arcátlan zsarolása ellenben
kivétel nélkül egyformán sujtott min
den zarándokot.

Balanyi Cyörgy

túlsáqcsan könnyűek történetei, mint
ha senuni más nem vezette volna, mint
egy ötlet, érzelmes vagy gunyoros
mcqfíqyelés, amit azonnal rőqzitenie
kellett, nehoqy kifusscn a toll" alól.
De ha egységben nézzük írásait, ha
úgy képzeljük el, mint egy"egy ecset
vonást a nagy egészhez, hamarosan
kiderül, hogy Csehov tavdról sem az
a könnyed, Felületes író, akinek novel
láí és rajzai nyomán az olvasó, - aki
javarészt szórakoztató képeslapokban
találkozott először velük - megis
merte. Impresszionista, ez nem vitás,
- dE' csak a hangja, a magatartása
más, mint nagyelődeié és kortársaié.
Szemleletc éppoly komoly, szinte már
tragikus, mint például Dosztojevszkijé,
lirája ugyanolyan fátyolos, fájdalmas,
mint Turqenyevé. Az orosz irodalom
két korszaka közt alakja csak látszó
lag áll izolál t an, az új idők küszöbén
mégis ő az összekötő kapocs: s mint
Leo Borchard megállapitja: az ifjú író
nemzedék tanitója és mintaképe. és az
orosz irodalom "heroikus korszaká
nak". a Puskin-Gogoly-Turgenyev
-Tolsztoj vonalnak utolsó képvise
lője.

Tragikus é letszemlélete, rnély realiz
musa elsősorban drámáiban tűnik fel,
ezekben fest valóságos kötképet kora
01'OSZ társadalmáról. s egy-egy esendő,

tétova élet rajzában páratlan képét
adja az elmúlásnak, szétfoszlásnak.
Mert minden drámájának alapgondo
lata az elmúlás, a kicsinyeskedő harc
az elmúlással és a belenyugvás abba,
hogy az élet feltartözcathatatlanul a
szakadékba vezet. Alakjai nem tudnak
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önmaguktól szabadulni, nem tudnak
átlépni keretetken. csak sóvárognak,
tanácstalanul, és várnak valami jobbat,
különbet. Eqy pillanatra felzavarja
valami életük állóvízét. az.án ez a kis
v.har elmúlik. Eltünik a messziröl jött
idegen ("Sirály"), egy revolvergolyó
vet véget a céltalan álmodozásnak
("Ivanov"), messzíbe tűnik a vidám
katonazene ("Hárem nővér"), - S az
élet romjain sóváran, vágyódva me,
rednek a megmaradottak és pusztu
lásra ítéltek a scmmíséqben. "A há
rom nővér" u' olsó jelenetében egye
dül marad a három öregedő lány.
Egymáshoz simulnak, színte egymás
ban keresnek nienedéket. és Mása fel
sóhajt: ,,6, ez a muzsíka! EInjennek
tőlünk, elvonulnak, Az egyik örökre,
mindörökre elment, s mi egyedül ma
radjunk, újra kezdjük az életünket.
Élni kell, élní!" Irína húga sz ivérc
hajtja a fejé~: "Egyszer még eljön az
idő, amikor mmdanny.an mcqtudjuk,
mért volt mindez, mrevalók voltak il

kínok. s akkor nem lesz titok többé
semmi. De addig, addig élni kell! ...
Mos: ősz van, nemsokára itt a tél hó
val borit el míndent, s én dolgozni
fogok, dolgozni ... " Olga átkarolja
két nővérét: "Olyan derűsen. életvidá
Ina n sz.ól a muzsika, és 11111 élni. szcrct
nénk! Ó, Istenem! Múl k az idő, egy
szer mi is örökre búcsút veszünk egy
mástól, m.nket is elfelejtenek, a han
gunkat, az arcunkat. mindazt, akik
voltunk. De szenvedéseínkből öröm
fakad azoknak, akik utánunk jonnek.
Béke és boldoqsaq tér a földre, és
áldó szavakkal emlékeznek majd azok,
ra, akik a mi időnkben éltek. Ó, drága
testvéreim, még nem ért véget semmi.
Élni fogunk! A muzsika oly dcrüsen.
oly vidáman szól. És én azt hiszem,
nem tart már sokáig, s mi me qtudjuk,
mért élünk., mért szcnvedünk ... Ó, ha
az ember ezt tudná, ha ezt tudhatná. "

A csehoviéletmü vezérszólerna 01,
gának ez a mondata: ó, ha az ember
tudná, hogy miért él' Egy zsákutcába
került társadalom felkiáltása ez, egy
pusztulásra ítélt társadalom éli életét
Csehov elbeszéléseiben és drámáiban.
Tiszta és nemes lelkek, - akár a cél,
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talanul lepuffantott "Sirály" de
nem tudnak változtatni sorsukon, kö
rülményeik tehetetlenné teszik őket,

Elmenni. valahová elmenni, ahogy a
"Cseresznyéskert" Várjaja mond]a:
"Zarándokolini, egyre tovább és tc
vább zarándokolni... Ó, ez a bol
dogság!" Míndannvtan menckülnck. s
akiknek sikerült elérníök valamit, egy
egy orvosnak. sz íriésznönek, kereske
dőnek, azok sem találják a helyüket,
azok is radöbbennek életük üresség ére.
M'ndennek valami intő, fenyegető jel
lcqe van, ,l pusztuló cseresznyeskert,
a sirály, a me ssz ibetűnő katonazene.
mind jelképe a bomlásnak és felesz
lasnak.

Látszólag szétfolyó, tetszőleges mind
ennek az ábrázolása. Az emberek
élete alig -aliq kapcsolódik egybe, pár
huzamosan szólnak és éreznek. soha
kérdésre nem felelnek. De lélektani
rajzuk éppelll igy lesz hiteles, sz.inte
orvosian pontos. Csehov egyik Icqjcl
lemzöbb vonása páratlan objcktivitá
sa. Ő m3{l,a ezt tartotta alapelvének.
"Eqy írónak éppolyan objekttvick
kell lennie, mint egy kémikusnak 
irja. - Nem szabad törődnie az élet
szubjektivitásávaJ, tudnia kell, mek
kora szerepet játszik a világban egy
szemétdomb, és a gonosz szcnvedély
éppúgy rátapad az életre, mint a jó.
A művész soha sem lehet hőseinek bí
rája, a művész semmi más, mint hősei

nek pártatlan tanuja:' Ezért nem fog
lal soha állást. ezért hat minden írása
valóban úgy, mint az élet, az idő mú
lasának és rombolásának pomtos ábrá
zolása. S Ő, aki tele van részvéttel,
sohasem tili senki mellé, mindí q az ol
vasóra bízza, hogyan vélekedik hősei

röl, milyen hatással van rá mindaz.
amit elmondott. Rokonszenvével azon,
ban érezhetően a kisernberek felé for
dul, s a nagyvilági élet eqv-eqy alakja
rnellett, - nagyon kevesen vannak
ilyenek - írásainak hősei az elnyo
mott társadalmi rétegek emberei. Pa,
rasztek. kishivatalnokok, tanítók, kis
polgárok, szolgák... Ha ő maga tesz
igazságot, akkor mindig az Ő javukra
dönt, de ugyanakkor pontosan meg
mutatja azt is, hcqy kiemelkedni sor,



suk nyüqéböl csak akkor tudnak. ha
meqtörténik a társadalmi változás.
amiről Olga szöl a "Három nővér">

ben.
És nunden fájdalmas elváqyódáson,

tragikus esettséqen ott csillog a hu
mor. Ritka az olyan írása, melyen ne
vil'ózna valami irónia, mely nt: egy
egy kis emberi .tragédia groteszk visz
száját rnutatná. Különösen apróbb mü
veiben állandó ez a törekvése, s ezért
aztán illik rá a mondás: "Az élet lát
hatatlan könnvei az élet látható kaca
já"an". Mert a SZánalom, a részvét
mindig ott bujkál sorai közt, sohasem,
- vagy csak nagyon ritkán, drámái
egy-egy tragikus pillanatában - tör
a felszlnre.

Ma már -- közel ötven évvel ha
lá' a után -- születésének kilencvene
dik évfordulóján többet látunk

benne, mint kortársai. Hol van ma
már Alfred Kerr gunyoros. de elis
merő felkiáltása: - mi közünk ne
künk ehhez? és mégis mennyi közünk
van hozzá! Ma már tudjuk. hogy a
csehov, életmű utoljára adott kortársi
képet a forradalmak előtti. a forradal
maktól rneqújulást váró orosz életről,

s amikor az enyészetet. tehetetlensé
get, társadalmi kényszert ábrázolta.
-egiy Puskin vagy Tolsztoj hevével sür
gette a változást. Csehovval lezárult
az orosz irodalom nagy korszaka. ezek
az apró novellák. derüs-traqíkus elbe
szélesek és drámák mégegyszer egybe
markolták a klasszikus orosz realiz
mus eredményeit. s ami ö utána kö
vetkezett. rrsmden ízében más volt. egy
másik világ szelleméből fakadt. Ha
lála után már Gorkijé volt a szó.

F. L.

IDŐ ÉS JELLEM A REGÉNYBEN

Korunkat már sokféleképpen jelle
mezték: a technika. a film, az atom
korszakának; Claude-Edmonde Magny
tanulmánykötetének címe szerint "az
amerikai regény korszakában" élünk. *
A könyv irója a legtehetségesebb mai
francia kritikusok közé tartozik és az
oxfordi egyetem lektora. Senki sem fo
gékonyabb az iró varázslatával szem
ben, mint Magny. senki sem hatol be
nagyobb odaadással a mű legbelső,

legmélyebb értelmébe. senki sem mél
tányolja jobban az övétől meröbcn el
térő világnézetű író kvalitásait; még
sem passzív. mert az író szabadságá
val a saját szabadságát szegezi
szembe.

A kritikus benne metafízikussal pá
rosul, aki az iróknál keres újabb és
újabb adatot a szellemi valóság meg
ismerésére. Megvan benne a szö szo
ros értelmében vett "esztétikai" érzék
a mű formai sajátosságai iránt, mindíg
a technika elemzéséből indul ki. majd
lépésről-lépésre rnélyebbre hatol, amíg

• Claude-Edmon de Magny: L'Age du Ro
man amerteatn. (Az amerikai regény kor
szaka.)

csak el nem jut a titokiq, amely ott
lappang minden műalkotás alján. Mint
korának gyermeke azonban állandóan
arra figyelmeztet. hogy minden eszme
a történelem légkörében él és azzal
együtt kell megmutatni is. A mai fia
tal francia filozófus és kritikusnemze
dékre jellemző ez az erős történelmi
érzék, amely az örökkévaló értékek
tiszteletével párosul. Magny "Empe
doklész szandálja" című előző köny
vében a kritikusok feladatává azt tette.
kutassák föl a mai szellem közös meg
nyilakozásait a kűlönböző művészetek

területén. különbözö népek és művé

szek rriűveiben. Az amerikai regény is
csak ürügy számára. hogy e mai szel
lem bizonyos vonásait megmutassa.
Mínt az előszóban előrebocsátja, köny
vében nem szándékszik a mai ameri
kai regény teljes képét adni, csak bi
zonyos jelenségekre hívja fel a figyel
met. Az első részben a regény és film
viszonyával foglalkozik. a második
részben az amerikai regény idöábrá
zolásaval.

Tanulmánya elején idézi' Dos Pas
sost, aki a mai amerikai író magánya
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míatt panaszkodik. Ma az IfO

mondja Dos Passos, - nem tudja. ki
nek ír; valaha az angolszász író olva
sóinak bibliás műveltséqére számítha
tott. de. vajjon ma van-e valami közös
alap? Legfeljebb a mozímüveltséq, az
író tehát ha ír, az átlaqrnozilátoqatót
tartja szem előtt, ezért a regénytech
nika is a filmtechnikához idomul.
Maqny, aki egyébként igen élesszemű.

ezt a keserű kifakadast talán túlsáqo
san is komolyan veszi és a valóságos
nál nagyobb hatást tulajdonít a film
nek. sőt nem egyszer a regénytechnika
olyan sajátságait is fílmszerűeknek te
kinti. amelyek a film előtt is meqvol
tak. Kétségtelen, hogy sok közos vo
nás fedezhető fel a maí regény és
filmtechnika között, de a megegyezés.
ahogy arra máshelyütt az irónö rá is
mutat, nem mindig közvetlen hatás
eredménye. hanem egyazon szellem
különbözö téren való megnyilvánulása.
Mik ennek a maí amerikai regényben
is megtalálható fílmszerü szemleletnek
az ismertető jelei? Elsősorban az ab
szolút objektivitás, amely a felvevő

gép lencséjének szenvtelenségét akarja
követni. A mai amerikai regényiró
szinte a modorosságig tartózkodik
mínden lélektani maqyarázattól, arra
törekszik. hogy hőseinek kizárólag
külsö viselkedését ábrázolja, mert a
pszicholoqia területén csak azt tartja
valösáqnak, amit a külsö szernlélö is
annak ismer fel. A mai amerikai re
gényíró. Magny szellemes megjegyzése
szerint, jegyzőkönyvet vesz fel hősei.

bizonyos adott helyzetekben tanusitott
magatartásáról. Ez a látszólag primi
tiv technika sokszor a lehető legnehe
zebb, az olvasó dolga sem mindíq
könnyü, mert az iró csak a puszta té
nyeket tárja szeme elé, de nem segít
megérteni azokat. márpedig ha csak
kívülről nézzük az embert, cselekede
tei sokszor érthetetlennek, összefüggés
telennek. szinte őrültnek tűnnek.

Magny rámutat még arra a meg
döbbentő tényre, hogy a modern re
gényben a hős nem egyszer' önmagá
ról is úgy beszél, mintha kivülálló
szernlélő volna, aki önmagának is csak
legfelületesebb külsö magatartását lát-
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ja. Ez a .ibehnoiourísme't-nee; nevezett
filozófiai Irányzat teljes diadala, esz
tétikai kifejezése azoknak a bölcseleti
irányoknak. amelyek tagadják a lelki
valóságot és a befeléfordulást illúzió
nak és öncsalásnak tartják. A film től

eltanult másik fogás, az elliptikus el
beszélés, amely abban áll. hogy a re
gényiró sokszor fontos eseményeken
átugrik és az olvasót bizonytalanság
ban hagyja. esztetikailag nem egyszer
szerencsésen kiaknázható. metafizikai
stkon viszont sok esetben annyit je
lent. hogy az irónak nincs mit monda
nia olyan hösökröl, akik egyáltalán
nem élnek lelkí életet.

A filmtechnikától eltanult számos
egyéb fogás közül, amelyeket Magny
sorra vesz és példákkal illusztrál, leg
fontosabb a személyek és események
különbözö szemszöqböl való ábrázo
lása. Ahogyan a térben szabadolt moz
gó felvevögép szeme mínden oldalról
megörökiti az ábrázolandó tárqyat, sok
modern regényiró nem egyvonalú el
beszélést nyujt mint például a
maiak kőzül Martin Du Gard a
Thiooult-családban, - hanem külön
bözö személyek szemszöqéböl mutatja
a dolgokat. Magnyetechnika mé
Iyebb gyökerét abban latja, hogy a
mai ember nem hísz a mindenkire ér
vényes, abszolút igazságban; a relati
vizmus és exisztencialízmus filozófiai
síkon ugyanazt mondja, amit ez a re
génytechnika jelent. Az írónő hozzá
fűzi, ami egyébként Gabriel Marcel
tanítása is, hogy a relativizmus nem
azonos a kétkedéssel. hanem azt fejezi
ki, hogy az igaz és az abszolút két
különbözö dolog.

A könyv második része. amelynek
címe: "Az Idő és a személytelenség az
amerikai regényben", a kérdés szívébe
vezeti az olvasót. "A regény az a mü
faj - mondja Maqny, - amelynek
az a feladat jutott, hogy feltárja az
Idő minden dimenzióját." Tanulmá
nyának legmélyebb része az. ahol "az
idő treumsxizmuséroí" beszél; mert az
Idő - mondja, - melyet a mai re
gény ábrázol. meqsérült, atomizált.
vagy megmerevedett Idő, mely magán
viseli karunk minden betegségét. Asze-



rint, hogy milyen az időábrázolása, az
amerikai regényt két csoportra osztja:
az egyikbe tartozik a Dos Passos és
Hemingway-féle reqényt.pus, amely
ben az Idő ..az örökkévalóság változó
kepe", ahogy platoni formulával meg
fogalmazza. A másik csoportot Faulk
ner képviseli, akinél megállt az Idő és
csak a megmerevedett mult él. az
örökkévalósáq torz képe.

Ehhez a végső meqállapitáshoz lé
pésről-lépésre jut el a tanulmány; ki
indul Dos Passos regényirói techni
kájából. amelynek legszembetíínőbb

vonása, hogy a klasszikus, analitikus
regénnyel szemben höse nem egyén,
hanem valamilyen kollektivitás, társa
dalmi csoport, tőkéscsoport. város, va
lamilyen ügy (sztrájk, forradalmi meg
mozdulás) stb. A Dos Passos-féle re
gény központja - mondja Magny. -.
nem metafizikai, hanem szociálís való
ság és az egyes ember öntudata cl kol
lektiv öntudatnak csupán egyik eleme.
Ezt látjuk az "U. S. A."-ban. amely
nek höse az infláció, a "Big Moneu">
ben, ahol a főszereplő a nagytőke;

Steinbeck "Érik a gyümölcs"-ében a
sztrájk játssza a főszerepet, Hem nq
way "Akiért a harang szol" cimü re
qényében a spanyol forradalom ügye.
Az európai regények közül Sartre-é,
uA szabadság út jal" - Jöleq cl má
sodik részben - szinte a karikatúráig
utánozza a Dos Passos-féle technikát.
amelyet Európában valaha unanirniz
musnak neveztek. Az U. S. A.-ban a
pénzügyi krizis, Sartre-nál a Münchent
megelőző politikai válság rajzát lát
juk cl legkülönbözőbb emberek, társa
dalmi osztályok lelkének tükrözésében.
Az egyéni drámát a közösséq drámája
ellenpontként színezi: az egyéni törté
net úgy összekeveredik a közösséqé
vel. hogy az olvasó sokszor már belé
zavarodik. például Sartrenál a rnon
dat egyik felében egy .szerelrnespár
szavait halljuk egy hotelszobában, a
mondat másik felében Hitler rádió
beszédének egy részletét. amely ugyan
akkor hangzott el; az elbeszélő szemé
lye folyton változik és az író erre
egyáltalán nem figyelmezteti az 01
vasót.

Dos Passosnál az egyes szereplök
nem igazi személyek. ahogy erre
Magny és előtte már Sartre js rámu
tatot; mintha az életük nem is volna
az övék. hanem csupán a történeti
események függvénye; mintha valami
fatalitás nehezednék rájuk; a statisz
tika valószinűséqszámitása alapján
megállapitható lenne, hogy adott hely
zetben hogyan fognak cselekedni.
Ezek az emberek nem jellemek, csak
kétdimenziós lények -- mondja a ta
nulmány. -- mert a harmadik dimen
zió. a méloséq, teljesen hiányzik be
lőlük. /\7, amerikai regény hösénck,
mondja Maqny, nincs egyéniségtudata,
jelszavakban gondolkodik. mítoszok
kal a mozi látja el, mitikus hősei a
mozicsillagok.

Az amerikai regényhősök nem sze
mélyek - folytatja. -- mert ..hiány
zik belőlük az a kapocs. amely az ön
tudat egyes állapotait titokzatos köz
pontjukhoz füzi." Az idő atomizáló
dott: a pillanat csak azért merül fel.
hogy utána rögtön visszasüllyedjen a
semmibe: az emberi élet pillanatai nem
állnak össze teremtő folyamattá. Az
irónő rámutat arra. hogy nem vélet
len az aktualitások nagy szerepe az
amerikai regényben: ezeknek az elbe
szélése biztositja a regénynek azt a
folytonosságát. ami hiányzik a hősök

lelki életéből.

Hemingwayt úgy jellemzi az irono,
hogy nála az idő drámája egyetlen
pillanat extázisára korlátozódik; ezt
a drámát senki sem éli át olyan in
tenzíven, mint az ateista hős. "Akiért
a harang szóZ" dlgen jellemző ebből a
szempontból. a regény partizán hőse

egy hid felrobbantására vállalkozik és
jóllehet már kíábrándult az ügyből.

amelyért harcol. sőt avval is tisztában
van. hogy áldozata hiábavaló, az
egyetlen pillanat íntenzitásáért, melybe
egy egész emberi élet összesűrűsödik,

vállalja a parancs teljesítését.
Steínbecknél még a kíváltsáqos pil

lanat rövid felvillanása is hiányzik.
Regényei valaminő eredeti bün elötti.
kissé animális emberiséget ábrázolnak
egy rousseaui paradicsomban, amely
ben a személyiség utolsó nyomai is
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eltűnnek. Az amerikai regény Stein
beckkel elérkezett a deperszonalizáló
dás végső fokára - mondja Magny.
Történés tulajdonképpen nincs is, mert
hiányzik az egyéni öntudat. Az író,

főleg az "Érik ,a, gyümölcs"-ben azt
akarja ábrázolni, "miképpen válik az
emberek tömege egyetlen hatalmas,
lomhán mozgó állatta". Steínbecknél a
regény annyira leeqyszcrüsődík. hogy
szinte kizárólag animális lényeket áb
rázol, akik annyira őritudatlanok. hogy
vétkezni sem tudnak. Evvel együtt a
stílus is olyan primitiv lett, hogy a
többezer szó helyett, amit például
Flaubert használ, néhányszáz szóval
is beéri az író, úgyhogy gyerekjáték
lenne a Steínbeck-Iéle regényt a nyolc
százszavas .besic-enqüsch" nyelvre
átirni.

Amig Hemínqway és Steinbeck
szial,te már ad absurdum vitték az idő

atomizálá sát és a regényhős elszemelv
telenítést, Faulknernél előtör az elnyo
mott metafizikai igény, az örök vágy
az ember meqszentelödése után, ha ta
lán nem is vallásos, de profán formá
ban. Magny könyvének legszebb feje
zete ezt a cimet viseli: .Feulkner,
vagy a teológiai inverzió". Az írónő

abból a legfelületesebb olvasó által is
megállapitható tényből indul ki, hogy
a faulkneri regény mindig a végén
kezdődik: a jelenből a multba megy
vissza, ahelyett hogy a jövő felé ha
ladna, sőt mi több, ez a mult felszip
pantja a jelent. amely nem látszik
igazi realitásnak. Regényeiben némely
kor a jelen nem más, mint elmult jövő,

például a "Tizenhárom novella," kö
kötet "Lenyugvó nap" című elbeszé
lésében egy néger nő várja haza a
férjét, akiről biztosan tudja, hogy meg
fogja ölni őt. Az asszonyt annyira
megbűvöli az elkerülhetetlennek látszó
jövő, amelyet szinte már multnak te
kint, hogy a jelen pílIanat borzalmat
elfelejti; gyermekei is arról beszélnek,
hogy ki fogja az ingeiket kimosni, ha
ő halott lesz. "Ezek a hősök nem
nyugszanak addig, amig életük sorssá
nem változik" mondja Magny.
Teljesen lemondanak szabadsáqukról,
teljesen remérujnélkiil'ek. Faulknerböl
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hiányzik a jövő kívetítése, vagyis a
remény.

A faulkneri hősök, mint az Ószö
vetség zsidó népe, vagy a néger spi
rituálék szerzöi - akiknek hazájából
maga az író is származik - mereven
a multra szegezik tekintetüket. Akár a
zsidók a babiloniai fogság emlékén,
úgy kérödznek az északamerikai pol
gárháború képein: ez az Esemény.
amely árnyékával beboritja öket.
"Nem is lehet ez másképpen
mondja Magny, - amig az Idő és
Örökkévalóság násza be nem követ
kezik, amig a Megtestesülés életükben
valóra nem válik, mert ez az Exe
mény, amely egyszer s nundenkorra
rést üt az Időn és mégis egyre tart,
mert örökre jelen van attól a pillanat
tól kezdve, hogy bekövetkezett."
Magny szerint Faulknernél, mint any
nyi más, mai írónál. meqtalálható a
modern szellemiség sajátos bcteqséqe:
Krisztus születése előtti világba kép.
zeli magát. Ezért játszik ezeknél az
iróknál olyan nagy szercpet a fatalí
tás. A meg nem váltott emberiség il

Sors játékszere, a jellemeket szinte el
nyomják az események. FauJknemél
egyébként szamos más analóqiá: i;
talál az írónö erre az ószövetségi lel.
kületre. Oeuvrejének például eg,;k
központi rnotivuma a Templom meg
szentséqtelenitése. Az Újszövetség kü
szöbén következik be az Aprószentek
tragédiája, amely Magny szerint pro
fán formában a fauikerni regény egyik
állandóan visszatérő motivuma: sok
höse szenved ártatlanul, sokat megöl
nek, sok pedig tehetetlen foglya kép
telen sorsának. De amit az ateista iró
az élet abszurditásának érez, nem más,
mint a misztérium, amelyre sokszor
akaratlanul is rátapint. Így ha az iró
nyiltan nem is mondja ki, reqén yeiböl
kitűnik, hogy az áldozatok vére me c
váltja a közösséqet, tehát megtajálható
nála a Megváltás misztériumának pro
fán formája, mint ahogy a Sacnick
Egyességének párjaként megvan reqé
nyeiben a Bünösök Egyessége. példau\
a Pylone-b3n, a S2C-ntély-hen. ,<_
Augusztusi Fény-Len. ahol a bös.':
közös bűnért vezekclnck, míaltal -



leqal-bb virtuálisan ... lehetövé válik
számukra a Meqválm.

A titokzatos emberi szohdarítás
misztériumának profán meqnyilvánu
lását látja Magny abban is, hogy a
faulkneri - regényben mindenki felelős

a többiek vétkéért. Ezt fejezi ki az
elbeszélés technikája is: egy semleges,
külső néző kezdi elmesélni a törtéri
teket, majd észrevétlenül ő is beléke
'. eredik az eseményekbe, felelős lesz
azért, ami történik, inert az ember
soha sem lehet csupán néző. Magny
tovább megy és azt mondja, hogy
Faulkner olvasója sem maradhat pasz
sz ív, mert akarva --- nc m akarva .:an-
qazsálja maqát'Lrákényszerítí őt ene az
iró mágikus hatalma. Az írónö külön fe
jezetet szentel ennek a mágiának, mely
a jelzők halmozásával elkábítja. mon
datainak Iabíríntjába csalja az olva
sót, s minden eszközzel meg akarja
esztani vele a saját l'le\J"zállottságát.
A megváltó szerepet, melyet valaha
a vallás töltött be, a mai ateista iró
az olvasótól várja. Igaza van Maqny
nak, amikor az rnond]a, hogy a lát-

szólag leghitetlenebb modern irodalom
is megváltásért kiált és tudat alatt
valamiféle egyház után vágyik, Nem
csak Faulknerrel, hanem szárnos más
íróval kapcsolatban beszélhetnénk
"teológiai inverzióról". Mi más az
abszurditás érzése Camusnél vagy
Sartre-nál, meg a többi exisztenciá
listánál, mint a misztérium megsejtése,
mint ahogy FauIkernél a regényhősök

multra meredö tekintete nem a szemlé
lődés evilági formája, Hemingwaynél
a férfias bátorság nem a reménység
keresztény erényének szemérmesen
burkolt megnyilvánulása-e7

"Az emerikei regény Iwr8zaká"~nak

írója arra a konkluzióra jut, hogy a
mai regény formai forradalma nem
más, mint a vallási válság egyik tii
nete. Ennek a válságnak egyik meq
nyilvánulása az időfogalom elferdü
lése, mert mindig eretnekséget jelent,
ha az időnek csak egyik dimenzióját
látjuk. A könyv egyik íötunulsáqa az,
hogy a ..beteg" Időt csak az Örökké
valóság tudja meggyógyitani.

Fiizcsséru Katalin

AZ UTAT KERESŐ NÉMET TÖRTÉNETÍRÁS

A XIX. század és a századforduló
német történetirásáról még leqsziqo
rúbb bírálói is kénytelenek elismerni,
hogy témakörének .páratlanul gazdag
változatosságával és sokszinűséqével,

kutató módszereinek finomságával s
kritikájának részrehajlatlanságával ve
zetett az európai történeirásban. Akár
hány területen egyenesen úttörő mun
kát végzett. Például a keleti és a
klasszikus ókor történetét ma már el
se tudnők képzelni Schliemann, Meyer,
Busolt. Beloch, Níebuhr és Mommsen
korszakalkotó kutatásainak eredményei
nélkül. A középkorí kutatásra nem
annyira tömérdek feldolgozásával, mint
inkább mélyrehatö kritikai vízsqálódá
saival és rnintaszerű forráskiadásaival
hatott a német törénettudomány. Főleg

az utóbbiakkal tett megbecsülhetetlen
szolqálatokat az egyetemes történet
írás ügyének. Erre nézve legyen elég

annyit említenünk, hogy árpádkori
történetünk kimerítő megírását csak a
Monumenta Germaniae Historica köte
teiben rejlő gazdag anyag kiaknázása
tette lehetövé.

A nemzeti szocializmus diadalra
jutása azonban, mint annyi más téren,
itt is halomra döntötte az előző nem
zedékek verítékes munkájának eredmé
nyét. A német történetírás azzal, hogy
legmárkásabb képviselőiben is a hitleri
fajőrület szolqálatába szegődött, halá
losan kompromittálta magát és nagy
időre elvesztette minden tekintélyét. A
külsö pusztulás: az egyetemek, kőnyv

tárak és levékárak szétrornbolása pil
lanatnyilag talán érzékenyebb csapást
jelent, de hatásaiban nyomába sem lép
het az erkölcsi pusztulásnak. A német
történetírás ma valóban olyan, mint
egy nagy rommező: bárhova vetjük te
kintetünket, mindenütt csak roncsokba
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ütközik. De bármily mély volt zuhanása.
már kezd a mélyséqböl kivezető ösvé
nyek után tapogatózni. Öntudatra esz
mélésének elsö tünete a mult év őszén

Münchenben lezajlott történészkonqresz
szus volt. A gyülés legfőbb célja a je
len helyzet áttekintése és a jövő fel
adatainak szernrevételezése volt. Ezt
a célt szolqálta mindcnekelött Ritter
freiburgi egyetemi tanárnak ..A német
történettudomány jelenlegi helyzete és
jővő feladatai" eimen tartott program
előadása. A tudós professzor. egyéb
ként a XIX. századeleji német felemel
kedés jól ismert kutatója, előadásában

teljes öszinteséggel tárja fel a bajok
okait és tökéletes világossággal vázolja
fel a felemelkedés ut jait.

Nagyon tanulságos mindjárt kiindu
lása, a német és a nyugati történet
szemlélet kűlönbözöséqének lernérése.
A különbőzőséq legmélyebb okát Meí
neckével, az előttünk járt nemzedék
legfinomabb szellemű német történet
irójával szerzönk is az eltérő irá
nyokba való indulásban látja. Mig
ugyanis a nyugati történettras a
XVIII. és XIX. század fordulóján in
nét is megmaradt a felvilágosodás út
ján. addig a német történetírás többé
kevésbbé tudatosan a romantika ösvé
nyére tért. Ez a körülmény a nyugati
történetírásra eleve a 'pozitivizmus és
racionalizmus, .a németre pedig a hisz
torizmus és idealizmus bélycqét nyom
ta. A többi azután már magától kö
vetkezett, A fejlődés benső logikája
hozta magával, hogya német törté
rietírás figyelme egyre inkább a poli
tikai. nevezetesen a diplomáciai fejle
mények felé fordult. holott a nyugati
történetirók szemleletében továbbra is
a társadalmi viszonyok és a civilizá
ció fejlődésének kisérő jelenségei fog
lalták el a főhelyet. Szorosan össze
fÜggött ezzel az is. hogy anémet tör
ténetírás a kelleténél nagyobb helyet
biztositott a háborúk történetének.
mert romantikus felfogásának megfele
löen nem végzetes katasztrófákat, ha
nem időről-időre megismétlődő erköl
esi erőpróbákat látott bennük. Uqvan-
igy az államok szerepét is hajlandöbb
volt a háborúra való felkészülés. mint
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a békés rend. jog és jólét szempontjá
ból megítélni.

De más alapvető különbség is meg
állapítható a két történetszemlélet közt
és ez a mult tal szemben való állásfog
lalás. Mig a nyugati szemlelet felvilá
gosodott gyökereinek mcqfelelöen az
események előadasában is a bírálat
jogát állítja előtérbe. addig a német
tudatosan a megértésre helyezi a
hangsúlyt. A német történetíró nem
annyira megítélni. mint inkább megér
teni akarja a multat. A történeti té
nyek iránt általában feltétlen tiszte
lettel és megbecsüléssel viseltetik. In
nét magyarázható a nyugati raciona
lizmustói fennen hangoztatott haladási
eszmétől való húzödozása és a meg
történt dolook fölött való elhamarko
dott itélk~iéstől való tartózkodása.
Ugyancsak ezzel függ össze abszolút
tárgyilagosságra törekvése is. ami
azonban sok esetben inkább légüres.
élettől idegen semleqesséqböl, semmint
komolyan átérzett igazságigényböl fa
kad. Beszédes bizonyság erre. hogy "
német történetírás épp oly kevéssé
volt ment a politikai előitéletektől és
nemzeti önelégültségtől. mint a nyu
gati.

Még egy jellemző vónását kell ki
emelnünk a német történetírásnak: in
dividualizáló kutató módszerét, mely
kiáltó ellentétben aliott a racionaliz
mus általánosító módszerével. Csak a
tized-o huszadranqú kérdések parányi
részleteivel foglalkozó cikkek. tanul
mányok. doktori és habilitációs disz
szertációk özönére kell gondolnunk és
azonnal világosan áll előttünk állítá
sunk igazsága. Kétségtelen. hogy ez a
módszer rendkivül alkalmas volt a ku
tatások elrnélyitésére. de uqyanakkor
szinte gyerekes félelmet szült minden
általánosítással szemben. Pedig a tipi
zálás épp úgy hozzátartozik a törté
nelem eredményes müveléséhez, mint
az apró részletekben való elmélyedés.

Ritter. miután igy felállitotta a né
met történetírás szellemtörténeti rnér
1egét, tulajdonképpeni tárgyára. a fel
emelkedés útjainak megvizsgálására
tér át. Mindenekelőtt aháborúszülte
akadályokat veszi szemügyre. Ezek



közt legsúlyosabbnak az utánpótlás
kérdését látja. Mert a háború s az azt
megelőző és kisérő terror nagy héza
gokat ütött a német történetíró gárda
soraiban. A háborúutáni években pe
dig a reménytelenül nehézre fordult
gazdasági helyzet akadályozta az új
élet fakadását. A nehézségek részben
még ma is fennállanak és a hagyomá
nyos szemináriumi rendszerhez való
visszatéressel nem is szüntethetők

meg. Itt gyökeresebb megoldásra: egy
központi kutató intézet felállítására
van szükséq, mert csak igy képzelhető

el a megoldásra váró problémák átte
kintése, a végzendő munka célirányos
megosztása és nem utolsó sorban a
kutatáshoz szükséqes szellemi és anya
gi seqédforrások előteremtése és ren
delkezésre bocsátása. Különösen a leg
újabb kor történetére áll ez. Hiszen
itt a feldologoZásra váró problémák
köre olyan tág s a rendelkezésre álló
anyag olyan végtelenbe vesző, hogy
a kutatás összehangolása és a részle
tek pontos elhatárolása nélkül céltalan
és reménytelen minden vállalkozás.

Központi kutató intézet sürgős fel
állitása mellett szól a könyvtárak és
levéltárak siralmas állapota is. A
megmaradt anyag tudományos értéke
sítése csak erős központosítás mellett
képzelhető el. Ezzel kapcsolatban ér
dekes adaita a szerzönek, hogy a leg
újabbkori német történet forrásanya
gának legalább nyolcvan, százaléka
jelenleg külföldön található. Az anyag
egy részénlek rendszerezése és ki
adása már megindult, de jellemző

mödon a német kutatók kirekesztése
veI és kellő megfontoltság nélkül. Pél
dául a német külügyi hivatal okmá
nyainak közlése csak angol nyelven
történt, ami német feldolqozásukat.
az angol szövegnek németre való visz
szafordítása miatt, médfelett meqnehe
ziti. A nérnet-szovjet viszonyra vonat
kozó okmányok viszont csak német
kiadásban jelentek meg. Ez a fonák
eljárás alkalmas arra, hogy bizonyos
német körökben azt a jámbor hiedel
met keltse. mintha a háború kitöré
séért nem Németorszáqot, hanem a
szovjetet terhelné a felelősség. Bár-

mily hihetetlenül hanqzík,' vannak;
szerzök, akik komoly képpel bízonyít-'
gatják ezt.

De mindezeknél és egyéb. még meq-'
oldásra váró gyakorlati kérdéseknél
(könyvkiadás. folyóiratok megjelente
tése, szakbibliografiák stb.) hasonlít
hatatlanul fontosabb az elvi alapok
tisztázása. Ilyen rn'ndjárt a tudatos ki
emelkedés az évtizedek óta tartó el
sziqetcltséqböl. Mert a rövidlátó és
szűkkeblü nacionalista szemlelet ve
szedelmeinek elhárítására nincs bizto
sabb mód, mint a más nemzetekkel
való állandó és intenzív érintkezés.
Nem kevésbbé fontos a felelősség kér
dése. A német történetírónak végre rá
kell ébrednie. hogy nemcsak tulajdon
nemzetével. hanem a vilaggal szemben
is felelősséggel tartozik. A meqsernmi
sítö verdiktet, mclyet a világ közvéle
ménye a német történelem utolsó kor
szaka fölött kimondott. nem lehet hal
latlanra venni. "Aki napjaink vigasz
talan zűrzavarában - mondja Ritter
professzor egy szetomlett világ
kaoszában, egy szellem-erkölcsi nihi
lizmus láttára, rnelybe minden esz
mény beleveszett és minden hit hajó
törést szenvedett - aki ilyen világ
ban segiteni, feleme Ini és vezetni akar,
az a nemzeti egységről és nagyságról
szóló régi prédikációval édes-kevésre
megy; a rnult értelme csak az előtt

tárul ki. csak az tudja leküzdeni ma
gában karunk halálos rezignációját és
szkepszísét, akinek szílárd a hite és
aki biztos erkölcsi talajt érez lábai
alatt."

V éqclemzésben tehát nem kevesebb
ről van szó, mint a XIX. század örök
ségének gyökeres felszámolásáról. A
jelen és jövő német történetirójának
mélyebb bepillantást kell vetnie a mo
dern állam és a modern társadalom
lényegébe és meg kelJ éreznie. hogy
szaktudományában az emberlét nagy.
elemi és lényegbevágó kérdéseivel áll
szemben. Más szöval a lT:SZtil rnód
szertani ismeretet filozófiai érzékke!
kell egyesítenie. Az igazi törten/n eoy
kicsit mindig filozófus is Meínecke
azért emelkedett magasan kortársai
fölé. rnert elsőnek döntötte meg 11 tör-
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téneti mödszer és a filozófiai gondol
kodás összeeqyezethetetlenséqének po
zitivista dogmáját. Ö volt az első né
met historikus. aki felismerte. hogy
maga a történeti kutató munka csak
előmunkálat; a történész íqazi feladata
csak ezután kezdődik. s ennek lényege
abban áll. hogyatörténelmiben az
emberit keresse és a történelmin át az
emberire igyekezzék rávíláqitani.

Mínt látjuk, Ritter megítélése sze
rint a német történetírás előtt óriási
feadatok állanak: a szétrombolt külső

keretek helyreállítása mellett bensőleg

is meg kell újhodnia. Biztató kezde
tekben nincs hiány. igy a nagymultú

..Hístorisehe Zeitschrift" és a ..Deut
sches Archív" ismét rendszeresen meq
jelenik. Egymásután élednek újjá a
régi szakfolyóiratok is. Azután éppen
rnost van megjelenöben ..Die deutsche
Geschíchtswíssenschaft im zweíten
Weltkríeq" címen -egy tízenkétezer
cirnszót tartalmazó szakbíblioqrafta.
És úgy tetszik. mintha az utóbbi idö
ben a monografikus irodalom is meg
élénkült volna. Természetes. hogy
ezek a szerény kezdetek magukban
még nem döntök. A további fejlődés

az általános felfogás és a tudományos
közvélemény egészséges alakulásától
függ.

B. Gy.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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