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Albert István
,

HOGYAN OLVASSUK ABIBLIAT?
XII. Pius pápa írja 11 Szentírásról 1943-ban kiadott közleve

Iében (Divino afflante): ..Örömmel állapitható meg, hogy a Szení
írás ismerete és használata a katolikusok körében nem kis mér
tékben előhaladt," Az emberek egyre nagyobb éhséggel fordulnak
az Isten kinyilatkoztatott igéje felé, ami megmutatkozik a pré
dikációkkal szemben támasztott igényekben is. (V. ö. Miről sze
retne hallani a hívő1 Vigilia 1951 április) ...A hívek, főleg a pro
fán és szent tudományokban jártasabbak inkább azt keresik,
amit maga az Isten óhajt velünk közölni a Szentírásban, mint
sem azt, amit az ékesszóló szónok vagy író a Biblia szavait bizo
uyos ügyességgel forgatva belőlük kihoz." (Div, aff í.) Ma már
nem csodálkozunk azon, ha nem kis számban vannak férfiak és
nők, akik a Szentírás rendszeres olvasói, ha családokban közösen
olvassák a Bihliút, és egyre többen ismer-ik fel az ..Uram kihez
rneujűnk, az örök élet igéi nálad vannak" jelentőségét.

A Szenti rás jelentőségére való ráeszmélés örvendetes tényt'
teszi időszerűvé, hogy szemébe nézzünk néhány ezzel kapcsolatos
problémának. Mindenekelőtthárom kérdésre válaszolunk. Az első:

Kell-e olonsnunk a Bibliát? A válasz határozott nem. Az Egyház
ismételten elítélte azt a tanítást, amely a Szentírás olvasását
mindenki számára szükségesnek és kötelezőnek . mondotta (XI.
Kelemen: Unizenitus. VI. Pius: Auctorern fidei). Az Egyháznak
ez az állásfoglalása természetes és egyáltalában nem meglepő. A
híveknek ugyari kötelességük az Isten kinyilatkoztatásához szab
Hi életüket, de a kinyilatkoztatásnak nem egyetlen forrása a
~~zentírás. Ott van rnellette a szeuthagvománv is, amely él az
Egyház tanításában. A hívő tehát, még ha soha kezébe sem veszi
11 Szentírást, élhet a kinyilatkoztatás szerint, élhet a Szentírás
,-ol is, amit az l~gyház tanítása közvetít számára...Aki a hitre,
reményre és szeretetre támaszkodik, nem szorul az Irásra, legföl
jebb mások oktatása végett; csakugyan e három által élnek so
Lan a pusztában kódox nélkül is" (Szent Agoston).

A7. előbbi kérdésre adott válasszu! kapcsolatban könnyen fel
merülhet a másik kérdés: Nincs-e igazuk azoknak, akik azt állil
j-Uc, /lOYlI az El/;1jház nem seinesen tátja hii-ci kezében aBibliál,
:;űt vollak idők, amikor egyenesen iiliotia annak olvasását? Erre
is a legh atá.rozo ttabb nemmel kell válaszolnunk. A kérdés első

lelével az alábbiakban még foglalkozunk, II kérdés második fe
Iére vonatkozólag pedig idézhetjük a Szentatva szavát, amel);
téveenek mondja azt ,,8 régi hamis hiedelmet, mintha az Egy
l,i.LZ valamikép is ellenezte volna a Szeritírás modern nyelveken
való olvasását és ez 1~lé húrmiféle akadályt gördített volna" (Dh.



aiJL). Valóban, az Egyház a Biblia olvasású! sohasem tilalmazta.
legfeljebb bizonyos kiadásokat. Ma is saigorúau tiltja olyan Bib
lia-kiadások olvasását, amelyek nem egyháai jóváhagyással. ie
lentek meg (Eg·yh. törvk. 1391. és 1399. kánon), Ez azonban ter
mészetes. sőt lditelessége is az E:'fyházllak, mert rendeltetéséből

következik. A. Szentírást, az Isten szavát is sokféleképen Iohe:
ugyanis Iordítuui és magyarázn i. Arius a Bibliára hivatkozik
és tagadja Kr isztus istcnségút, Szerit Athanáz ugyancsak a
Bibliaból bizonyítja és állítja azt. Szent Cypriáll és Szent ÁgostolI
a Bibliábúl bizonyítják a Játható Eg~ húl. alapítását, Luther tn
gadja azt ugyaucsak a Bibliára való hivatkozással. Cromwell há
borút indít u Biblia nevében, Tolsztoj pedig ujrvanannak aBib
liának nevében a pacifizmus t hirdeti. Val« bau, li Biblia az II

könyv, amelyben mindenki li maga dogmált keresi. (Hic liber es!
i n quo quaer i t sua dogrnata tI nisque. Iuveni t et pariter dogrnata
quisque sua. S. Werenfels). Az Egyháznak, az isteni igazság hi
vatott őrzőjének pedig kötelessége vigyázni, hogy a kinyilatkoz
tatás tisztán és ne meghamisítva kerüljön az emberek elé, óvást
emelni ott. ahol veszedelmeket lát és őrizni a tan tisztaságát.

Ezek után önként adódik a harmadik kérdés: lrHlyen állás pOl; .

tot kéjnrise! az E.Qyház a Biblia olvasását illetőleg? A helves
válasz mint annyi másban, itt is a végletek között a középre
mutat. Sem nem teszi kötelezővé, sem nem tiltja, ellenben' nagyou
ajánlja. Szinte áttekinthetetlen azoknak a tényeknek sorozata.
amelyek azt igazolják, milyen mégbecsülésben részesítette az Eg)
ház mindeu időben a Bibliát, és mennyire törekedett azt a hívek
hez közelebb vinni. Legyen elég csak a különböző nyelveken ke
szült megszámlálhatatlan Szentírás-kiadásra utalni, az Egyház
kebelén belül alakult mozgalmakra, társulatokra (a Szeritatyr
külön dícsérettel emlékezik meg a Szent Jeromos-Társaságról).
amelyek miud az említett cél szolgálatában álltak vagy állnak
ma is. Joggal irhatja tehát a Szeutatvar "ÉpoJy kevéssé hallgat
hatjuk el mindazt, amit elődeink minden kínálkozó alkalommal
ajánlottak. ez pedig a Szerrtíráa tanulmányozása, jámbor olva
sása, a róla való prédikálás és elmélkedés" (Dív. affl.). Ha elég
séges is a hívőnek követni, élni a kinyilatkoztatást tanító Egj'
ház útmutatásait, a tudatossáara törekvő hit, a teljességre tö
rekvő élet eJ akar jutni a forrásokhoz is, ahonnan ez a hit és élet
fakad. gzt akarja az Egyház és ehhez akarja hozzásegíteni a
híveket akkor, amikor a Bibliára irányítja tekintetüket.

A Biblia azonban sajátságos könyv. Chifflot, találóan hason
lítja olvasását a zsidó nép pusztai váudorlásához, amikor manna
hullott az ég-ből és források fakadtak, de ott volt a puszta a maga
sivárságávul, veszélveivel. fáradságos vándorlásaival negyven
esztendőn keresztül, míg átléphették az Igéret földjének határait.
A Szentírásban elsősorban ezt az égi mannát, az Isten igéjéneli
életet adó forrásvizét keressük, Isten szavának hozzánk sséló



iízeneteit, Azt., amit Szent Ágoston kapott. amikor feléje hangzott
a .,vedd és olvasd", vagy Szent Ferenc. amikor hallotta a Szent
iráe szavát: "Ne legyen se köntöstök, se sarutok", amely szavak
azután döntő elhatározással voltak életükre. Ezek azok a pillana
tok, amikor úgy érezzük. hol.~y az Isten szól hozzánk. nyúl bell'
erőteJjesen életünkbe és fog kézen bennünket. Meg kelJ azonban
tapasztalnunk a pusztu veszélyeit és fáradalmait is, azt, hogya
Szentírús kemény feladat s nem ritkán súlyos nehézségek és ko
moly problémák-elé állítja olvasóját.

.A nehézségek egy része mindenesetre abból adódik, hogy a
Biblia tőlünk távol eső korban seiiletett. Megközel ítőleg másfél
évezred alatt, a Kr. e. 140U. évtől Kr. u. 100-ig keletkeztek a Bib
lia külünböző könyvei. Bár lsten szava, de emberekhez szól, ép
pen azért ma.qán viseli korának bél;l/cgét, nemcsak nyelvben.
hanem a gOlldolkodás- és kifejezésmódban is. Bár a Szeutírás nem
is a választott nép története, hanem a kinyilatkoztatásé, mínd
uzonáltal, mivel a kinyilatkoztatás időben történt, kapcsolódik hi
zoriyos történeti eseményekhez. elsősorban a választott nép 'tör
lé'r.(:\Uhnz. A Szentírás megértése tehát feltételezi a kor ismeretét,
II lJeleélúst arrnak szellemébe, ami előtanulmányok vagy legalább
lU<;lgyn.~úzat()h. a jegyzetek f igyel mes tanulmúnyosása nélkül alig
ha. érhető cl. A Szent irús olvasása tehát komoly szellemi muu
kát is Jeleut.

A lwhúzsóg-ek másik fonása az II tény, hogy II Seent irás (I

legmlyosalJb problémákat boncolqniia, amelyekkel szembenáll egy
l'észt az emberi értelem gyengeHége, korlátozottsága, másrészt tu
nyaságu, menekülése II komoly igényeket támasztó felat1atok elől.

ci. Szerrtírús első könyve II kezdettel, a világmindenség Iétbeszólí
tásávnl indul, ép; utolsó könyve II fiildiélet~t lezáró, meg'peesételő.

ítéletre jövő Krisztus eljövetelével fejeződik be. A két határpont
1dizöU ],07.Z<1 az Isten rnunkáját, az lsten tervének kibontakozását
W~ ernberek között, Mit tett lsten az emberokértt Hogvan vezette
:iket a teremtés hajnalától fi bűnbeosós tragédiája után az Öszö
\'etség kereső, várukozásteljes homályán keresztül a Messiás Uj
szövetségúbe és ebben az istenfiúi életre. Az Isten hatalmának.
fönségének, bölcseségének, szerétetének és irgalmasságának lép,
teit halljuk végig a történések útján. Isteni tények, követelések.
tanítások, útmutatások, amelyekkel kapcsolatban nemcsak az em
bcri értelem kénytelen észrevenni, hogy "némely dolgokat nehé:'.
megérteni" (2 Pét, 3, 16), hanem amelyek ellen az akarat lázado
zása is feltámad, ..kemény beszéd ez, ki hallgathatja aztl" (Ján.
l;. 61). Az emberi természet gyengesége, hogy ahol hősies, eszméivel
és hajlamaival ellentétben álló emberfeletti követelésekkel találko
zik, azt hajlandó túlzásnak, képes beszédnek, reá nem vonatkozó
kijelentésnek minősíteni s leszállítan i II maga törpe embezi mér
tékére. Az Úr szavai Abrahámhoz a Morta-hegyen, a hegyi be
",y..oo követelései, az Úr JézuRnak a gazung ifjúhoz intézett szavai..



túlhaladják a mi emberi mértékűnkot, tehát Hem lehetnek' a mi
törvényünk - gondoljuk. Ez az önmagából kilépni nem akaró
emberi gyengeség sohasem tud megbirkózni a Biblia-nyujtotta fel
adatokkal. Az l stcn. szava teljes mc.qn!Jiltsáyot, keresű, kutat,)
crőfeszítést és befogadó készséget ki otin az olvasótól.

A legtöbb probléruát azonban a Seentirás sugalmazoltsága
Jelenti az olvasó számára. A sugalmazás (inspiráció) Isten titok
zatos, természetfölötti hatása eg)- elll bern ek (a szentköuvv szerző

jének) akaratára és értelmére, ainelvnek következtében az Indí
tást és képességet kav ahhoz, hO,D' liizonvos dolgokat Isten nevé
hen leírjon és úgy írjon le, ahozvan Isten akarja. Ennek követ
kezménye, hogy II Szentírás m iudon !dinyvének II legkisebb rész
!etekig teriedően lsten az elsődleges szerzője. Nem lehet abban
semmi, ami ellenkeznék Isten tulajdonsúga.ival, vagy ami mél
tatlan volna Őhozzá. A sugalmazás azon ban nem mechanikus rá
hatás, nem teszi az emberi szerzőt uutomatává, emberi képeaségei
től megfosztott eszközzé, a természetfölöttinek akaratnélküli 8ZÓ'

csővévé. Isten az embert természetének megf'clelően használja fel.
Mindaz tehát, amit az emberi szerzők leír-nak, magán viseli egyé
uiségük bélyegét. Emberek maradnak, koruk gyermekei, akik
koruknak nyelvén és médján gondolkodnak, Írnak és beszélnek,
természetesen úgy azonban, hogy a sugalrnazó Isten szándékai
val nem kerülnek ellentétbe. Ennek II kettős, isteni és emberi elem
nek összcforrűsa jellemzi a Szeutir-ás könn-cit. Isten .~z(/va, de
emberi alakban, emberi kÖz1Jetítéssel. Hasonlóan az Isten örök
Igéjéhez. aki emberí testet öltiHt és mi kőzf.iink élt, eg'eszen mínt
ember és egészen mint Isten. Aki figyelmen kívül hagyju
az emberi szerző munká.iát, uern érti Illeg 11 8zclltírást, és leküzd
hetetlen akadályokba ütközik. Aki viszont az isteni elemet akarja
icikapcsolni, tisztára emheri művet esi núl belőle és mezhamisitja
lényegét, Mert mindkettő hozzátartozik a Szentíráshoz és mind
kettő érvényesül is a maga természetének megf'elelően. nAmint
ugyanis Isten lényegi Igéje mindenocn hasonlóvá lett az embe
rekhez II bűnt kivéve, ugyanúgy Isten kijelentései, emberileg ki
rejezve, mindenben hasonlóvá lettek az emberi nyelvhez, a téve
dést kivéve" (Div. affL). Nem lehet a két elemet a Szcntí rásban
szétválasztani, miként az (ír Kr-isztusban sem lehet az istenséget
elválasztani az emberségtől. Mindazonáltal vannak a Szent
irásnak olyan tulajdonságai, amelyekről megállapítható, az isteni
vagy emberi működésnek tulajdoníthatók-e, miként .Jézusnak is
voltak tettei (álom, fáradság, szomorúság, halál) , amelyek ernber
;:(igének voltak megnyilatkozásai és olyanok, amelyekben isten
sége lépett az emberek elé (csodái, táborhegyi megdicsőülése, fel
lámadása stb.).

Igy kétségtelenül az isteni szerzőséznek következménye, hog~:

a helyesen értelmezett Szentírásban semmi sincs, ami az igm!·
sággal ellentétben állna. Amit a Szentírás állít. az megfellebbez-



IJ,.'tetlen iga:~súg, és m iudeu, arui a Szentirásban V<IIl, igaz abban
az értelemben, amelyben azt ténylegesen állítja.

Az isteni szerzőség következménye, hogy a Szenfirásl)(l'Il ki
nyilatkoztatá.~ van, azaz olyan ignzsázok, amelyeket HZ ember
magától nem tudna megismerni.

Az isteni szerzőség megnyilatkozása, hogy a Seeniirás bizo
U.lJOfl helyein fl betűszerinti értelem mögött egy méluebb, lelki ér
telem rejli/r. ..Valójában csak Tsten ismerhette és nyilatkoztuthatta
ki nekünk a lelki értcl mot.. Azokat II dolgokat, amelyekről az Ú
,.,zijvets('gben ,-:zó volt és amelyek ott történtek, Isten bölcsen úgy
reudeztc el. hogy az, ami megtőrtént, lelki értelemben, előlegezett

jelképe legyon annak, aminek a kegyelern ujszövetségi törvényé
l/{'IJ kellett nwgvaIósnlnia" (Div, uf'Il.),

Kőtséetclenül az is elsősorban nzisteni sze)'z()sóg'lwk tulajdo
'J itható, hogy búl' a szószerinti értelem vi láirosnn e~y konkrét
i.r-lvzetrt. vonatkozik. S[)[;:SZOl' úgy érezzük, mi utha a Szentír-ás
k özvetlenül nekünk í ródnl.t v0111(1. fl mi számunkra iSIJa1/. (I, szo
-'zf"r1nli értelem mDflij/f útoüt értelemben mondanioulái«. A Szent
irás alakjai (Sára és Házár, l~z:;uu b; .Iákob. Sámuel és Saul.
Péter t'S .Iános, Máriu és }\fúl'Ü" Nikodémus (·s Pilátus, Pál ó'
f.uká(·s stb.) egyszn' (~It tiirténet.i személy\'k. dl~ eg-yútJal őstipu

0-";(' akik ujra (':' ujra fellépnek a tiidélldeIlJ szinuadán. 'I'örténé
sek is, mint a Tábor hegye és a Golgota, a templomi árusok, az
alvó tanítványok, a hozsanna és a feszítsd meg kőzött hullámzó
tömeg ujra és ujra visszatérnek a történelem folyamán és be
<zélnek hozzánk.

Az emberi szerzőség következménye, hogy bizonyos kérdé
"chről a Seentirás nem úgy beszél, ahogyan azokat például a tu
domány fogalmazza meg. A Szentírásban ugyanis Isten az üd
vösségre hívatott és az üdvösség felé törekvő ember számára
akart segítő eszközt adni. Aminek ebből a szempontból nincs je
leutősége, ami ezzel nincs összefüggésben, arról a Szentírá« nem
he szél az emberi tudásvágyat teljesen kielégítő módon. Ig-y hiába
keresnénk a szaktudományokra vonatkozólag felvilágosítást II

~zentírásban, nem kapnánk meg a kivánt tájékoztatást. "Ezt fl

! ,<'rméRzet-) tudománvt ugyanis nem vesztette el bűne kövctkezté
l'eIJ az ember; ezért a Szeutirás ezekre vonatkozólag nem tanítja,
hanem a lélek tudományáru, amit bűnével elveszített" (Petru"
Lombardus). A profán tudományok területeit az isteni Gondvi
'"iis 117. emberi kutatásra, az emberi ész állandó munkájára bíz
la. Ez is egy módja a föld meghódításának, amit a Teremtő

.i.. embernek fe!Hdat:'lvÍJ tett, ..A szen ti rok, va~T, helvesebben -
~zent Agoston szavait használva - az általuk szóló Szentlélek
uern akarta az embereket megtanitani a látható dolgok belső

iisszetételére. hisz ez Hem mozdítja elő senkinek az üdvösségér"
,Dív. aff!.).

Ez természetesen nem jelenti. hogy az üdvöseégre közvétlenül
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nem vonatkozó részek kevésbbé vallnak sugalmazva. vagy hog}
azokra vonatkozólag a Szentírás nem igazat tanít. A sugalma
:l.ás és a" tévedésmentesség kiterjed a Szentírás egész terjedelmére
Az emberi szerző azonban trlondanivo.ló,jánalc kiizlésére sokszor
olyan formát használ, amely ef/észen ll? Ő koráé, benne tehát a
valóság- ábrázolásának egy a mienktől eltérő módjával van dol
gnnk. "A régi keletiek ugyanis gondolataik kifejezésére nem
csak más szóalakzutokat és beszédformákat használtak. mint mi,
hanem sokszor olyanokat, amelyek baját korukban és embereik
uél voltak szokásosak ... az élet szekasuinak ÓS szabályainak ab
rázolására és történoImi tények meg események elbeszélésére ... A
szentíróknál előfordulnak bizonyos ábrázolás- (·~B clőadásf'ormak,

bizonyos sajátságok, melyek kiváltkép a sém i nyelvekben hdileWk
fel, á.llitúsok, malyeket megközelitőknek uovczhetnónk, tulzón jel
képes beszédek, sőt néha látszólag ellentmondó kifejezések. mclvek
arra szolgálnak, hogy az előadott tények erősebben vesődjenok WI:

emlékezetbe" (Div, aff'l.).
[gy például Mózes első könyve Ug'j· írja le il világ terelllté

sét, mint hat nap alatt végbevitt isteni rnunkát. Ennek ti. terOlnks
történetnek magyarázása már reugetcg problómát o\."zo;t ;1 illa
!!,"yarázólnmk, más oldalról pedig- nem egyszcr ör;llllilHd m u ta li a~
rá azokra II természettudományos kóptelenségckre, atuclyokr-I ;o

betűszerinti magyarázat maga után von. Pedig nagyon eg',Yszetu
a kérdés megoldása. Mózes teretntéstdrténetóbeu egy irodalmi for
mával, egy sajátos ábrázolási móddal van dolgunk, amely meg l\'
lelt Mózes korának. A szentíró bizonvos igazsúgokat akart k o
zölni, (n világ nem magától való, Isten teremtette, jónak terern
tette, stb.) és ehhez olyan formát választott, amit korának em
berei megértettek. Ha a "tudomány" nyelvén szólt volna hozz«
juk, ha olvun fogalmakat használt volna, arne ivek körül II modern
tudomány is még csak tapogatódzik, semmit sem értettek volna
belőle. Haso nlóképen a vízözön loírásáuál i lycn kifejezések: .,\·i;'.~·

he majd ntinden állatból", .,a vizek elbor ítúnak m iuden llHlg;IS
hegyet az egész füldön", .,odavesze mi ndeu test". "eltörle :u
lsten mindeu lényt, mely a földön volt.., korúntsem jelentik azt.
hogy li vízözön az eg·ész föld kereksógét elborította. és l:oi4·Y rni u
den állat vagy akárcsak rniuden ember is elpusztult a bárkában
levökön kivül. Jt]zek a kifejezések is egy a kor szellemének meg
felelő és a kor emberei által megértett ábrázoláai múdot kéj»
viselnek, amelyben a szentíró a maga mondanivalóját -- (1101,:':'
lsten az emberek romlottsága miatt az özönvizével árasztotta el
a megbüntetendő emberek által lakott földrészt, amely a szeut
írónak és akorállak "a földet" jelentette), - kifejezte. Valósz inű
leg ilyen sajátos irodalmi formával van dolgunk Tóbiás, .Iudit
és Eszter könyvében is. Ezek a könyvek, bár lényegükben törté
neti tényeket írnak le, minden részletükben mégsem történetlek.
A szent szerző a maga tanító eél.ia érdekében kora szokásán;l:;-

lií2



iuegfelelőeu a történeti magot díszítő elemekkel. költött része],
hozzáadásával bővítette. Ezzel nem vetett az igazság ellen, me)'!
ti tudta, hogy mit akar könyvével elérni és olvasói is megértet
lúk öt. Ez a különleges irodalmi forma, sajátos ábrázolási mód a
i<lUgoll1ása az Énekek énekében előforduló s a mai olvasokra
-okszor szokatlauul és incrószen hato képeknek és k ifejezéseknc],
is. Az nr Jézus is ilyen sajátos abrúzolási módot, külőulegus

irodalmi műfajt alkalmazott, amikor példabeszedekben adta elő

l anítását, és az Isten ország-ának titkait a búza, a konkoly, a/,
('h'ejtett kincs, a halászháló stb. képébe öltöztette.

Az említettek csak példák s llIe;]8ltü~~ a Szentírá. szárno.,
q,,'Y{~1J helyének helyes erteJmez{,sUll'íI u~;'yaIlm;ok ez a sajátos
aurázolási mód adja meg il kulesot. liJ:wkllCk il szen rirók álta l
használt különböző irodalmi í'orrnúknak felismerése és flgyelembe
"étele nélkűlözhetetlenül szükséges a Szentírás rnegúrtéséhez, kü
Ionösen mikor il Szentfrúsuak és a tudomúnyoknak ellentmoudu
"árúl van szó. "Ha egyes emberek ujra meg' ujra kil'ogásolják,
ilOf."Y a szentírók eltértek a tör-ténelmi hűsegtől, vagy kevésbbe
'lű"égm.cll adtak eli> tényeket, nvilvánvul ó, nogy csak azokat il

I'ógieknél szokásban levő beszédrnódokat és elbeszélő llliífajokll'
;ilkalmazták, amelyeket a kölcsőuős éri II tkezésbcn mindcnütt hasv
I.álni szoktak és a TIli udeuuapi haszuúlatbau elismerten megenge
.letteknek tek inttetek" (Div.' affW.Aki ezek szemmcltar'tásáv.» i
»Ivass« :1 ~;;zenlírást. aligha :Jut k isórtésbe, hogy tévedéssol vú
.iolja, ellenkezőleg ujra meg ujra csudúlattul (elik cl nzuu <I>:

<:'Hmi biileseségcll, amely rninden lapjaból árad.
Az Isten igéjének időben való megtestesülésével éti az orube I' i

'wrzös{~ggel kell kapcsolatba hoznunk ti Szent irúsnak azokat ;!

:lelyeit. ahol a Jn i felfogúsllnktól kiiiön böílö vagy azt egyenese»
:-.ért<í kitételekkel. tőrtónetekkel, ábrázolásokkal találkozunk. ,A
,-.; zent;TásiJan a legváltozatosabb [cllemcl»; (j le!JkiiWnféiébb f'!JYi
,Ii"i'{,'ek lénnek elénk: az "Istennel jÚl'Ó" jámborok, il méltoságtel
.ies pátriárkák, II tiszteletet paraucsolo rettenthetetlen hő"ök, Hi.

«rckcménv homlokú és hajl íthatatlun gerincű próféták, il gYClJ
'.;-ériségnek és bensőséguek megkapo példái mallett hidegen számít.i
g'OIlOf-.;zLe\,űk, kcgyetlen orvzviikosok, elvsóvár kéjencek, pa rúz
i.ák, ravuazul szúm ító önzők, emberi gycngeségükben bukdáesolók.
l~rnberck, amilyeneket az élet produkál. A Szentírás sokszor csak
elmondja tetteiket, anélkül, hogy azokról erkölcsi itéletet mondu
na, mert a tettek magukban is vil.urosan beszélnek. 'l'öhoszöl'
uzonban a "nagyokkal", il "jám!Jorokkal" kapcsolatban is olyan
lén:H,kd vagyunk kónytolcnck t.ndomúsnl venni, melyek ellen el'

;,ö:CHi érxékünk tiltakozik. Külöuöseu ilyen esetekben kell arra
.rondoluunk, hogy uern szabad az ernbereket és eseményeket ko
rukból k iragaduunk, ha nem akarunk megítélésükben tévedni é~;

',e!ük szemben igazságtalanok lenni. Ennek a tételnek szem előtt

tartása, ha nem is szüntet meg minden nehézséget, főként Ul.

(}~:·.övetRég' olvasásakor. nagyon sok problémúu átsegít.



A Bibllát sokféleképen olvashatja 87. ember. A legtöbb hívó
először és elsősorban a liturgiáball, főként a szentmise szöv«
g'eiben találkozik vele. Az olvasáanak ez II fajtája, a liturgia ál
élése különösen ulkalmas arra, hogy hozzásegít.sen a Biblia 8zii
vagének igazi teológiai tartalmához és a mögötte rejlő Ínély lelk i
értelemhez.

Lehet a Bibllát pusztán kíváncsiságból is olvasni, hogy meg
tudjuk, Illi va n benne, F}; az olvasás sem terméketlou. Az ily01
olvasók közül nuzvon sokan adtak már i~~azat Boylenak. a ki
váló kém i k usuak : ...'\ Hi hl ia mctlett az emberi írások, még- 'I

legjobbak is, csak olyanok, mint a bolygók, amelyek fényüket
és rarryogúsukat a Naptól kapják."

Nagyobh igényeket támaszt és kétségtelenül többet is inerit
ti Bibliából, aki kutató elmével veszi kezébe, tudni akar, mez
akarja ismerni az Isten tanítását. Aki így nyúl hozzá, előbb

utóbb eljut oda, hogy nem tud szabadulni tőle, és Lacordairerre!
vallja: "HannilL(" éve olvasom a Bibliát s minden nap új fénye
ket éh új mélységeket fedezek fel benne. Miesoda kiiliinbség! Az
emberi szót eg-yszerre kimeríthetem, itt mélvségekkel állok szem
heli, amelyeket nem tudok kimeríteni."

Igazi isfeni erejét és gazdagságát a7,011hUIl annak tárja fei
a Szentírás, aki Mózesként oldott sarukkal. térdrehulló tisztelet
tel. az Isten szavát hallani akaró és tenni kész lélek megny.iltsá
gávaI olvussu. Az ilyen megtapasztalja Szent Ágoston szavainak
igazát: "A Szeutirás olyan nyelvet használ, amely fenségével
a kevély szellemeket megszég'yen ífi, mélységével a gondolkodó
kat tiszteletre kényszeríti, igazságával a nagy lelkeknek felitd ü

lést, Il'm'pszk('(léRó\,,·l fl k iesinveknek táplálékot nyujt."

AZ A NAP \-,\.O:,T \\A

Az u '11(1/1 mos! múl' mi nc/ig e[!!1 rclcd,
amikor eouütt mentűnk, renaeteo
I'Td{íhjn át, a : ,i.gal.: között néha
ríl fc/szd t a N (I JI biboros taréi«,
III ,;u t JI wír-k (U(hi'te, kél'ű üzenet ...

La""(IJi Il/.egn//.íUflk oz árnl}{fk, fl »einc]:
It·; rrnuslu]: I'/I'!;fal,ultak, x «zcl.uls:»
iimliitt. el {\ tá:io}/, a csend <,'S mindo n
/JC1(;si'l'l/.1tlt '1;; lsten icmtcréh«,
mi t; ú/n/ell (IZ este (5:.; a bélcc ...

Otl (;;,('~fele1; i!/i1?Jín eJl,l/t;mnek,
Ni!/IJt/ fl k, .i<J rimc ',:, bcteliesedesnel:'
S ahO!I.l) ment.iinl: a csendben és az estben.
lel1ciJ:lid'i.i: cr! ,/ t itok és a lelkűnl,

ii'elkl''!('ff ro:' áldott Véatelenncl!
H II l á :; S.lJ l. ú li Z l rí



Anil'oine de 8aint-Exupél'Y

KÉT KIS NOVELLA
A MOSOLY

A.Z igazi csodák mily kevés zajt ütnek! A lényeges dolcox
JlLiben egyszerűek! Életem ama piflanatáról szinte nincs is mit
mondanom, álomban kell ujra élnem, hogy halljam a barátom
,;za",út.

_\ háború előtt volt, a Saone partján, Tournus közelében.•\
vendéglő faerkélye kihajolt a folyó fölébe. Puhafa asztalra kii
Jlyököltünk, melybe a vendégek bevésték nevüket. Két Pernod-t
rondeltünk. Az orvos ugyan megtiltotta neked az alkoholt. dl'
nagy alkalmakkor kissé csalni szoktál. Már ,pedig ez az volt. Hog,',
Illi okozta jókedvünket, az épp oly kitapinthatatlan volt, mint 11

napfény minösége. Tehát az ünnepi Pernod mellett döntöttél. f~";

lllinthogy pár lépésre tőlünk két hajőslegény éppen rakodott eg~

hajóbói, meghívtuk őket is. Az erkélyről intettünk nekik. És őJ:

jiittRk. .Iöttek, minden ceremónia nélkül. .BJgész természetesnek
,al:\ltuk, hogv társakat is hivjunk. talán mert valami láthatat
lan ünnep volt a ssivünkben. Ol~, világ-os volt, hogy elfogadjá«
111€shh·iISIHJkut. EI is jöttek és koccintottunk.

A nap olyan jól sütött. Langyos mézében fürödtek a nyárfák
;. Hd~.u parton és uz egesz SilíSág It látóhatúr széléig', l·jg'yre vid6
:!lubk.ll, lettünk, magunk sc tudtuk, nilért. Ol:ran megnyugtat'!
rr~és volt, hogy a nap süt, a folyó folyik, az ételünk étel, a hajo
~!lk feleltek a hívásra, a. pincérlánv boldog nyájassággal 8:1101

5;;!l~ iii. m iut aki háziasszouv eg~' örök lakomán. Tökéletes bé
j.;",Ot' II vo; tunk, távol minden feli'ordulástól, egy végleges CiTüi

,:'i,cj,', ii!éll, Valamiképpen tökélete" állapot volt ez és minthog,
'"i:I<;' II L\'ÚU:;úgllllk tdj,'siiIt., nem volt mit mondanunk egymá..'l
1ml" C'gy é ,'f'zt il k, t.iszták vagyunk. bölcsek, ősxinték, lIlegerti)}: ,
Nem tud luk vo lua megmondani, milyen igazság nyilalkozott meg
,,,jaül,l,, dl' il biztonsűg érzést' uralkodott rajtunk, Valami büs:;:

:,1' hiztm).ság-érzet.
;.".. világegyetem rajtunk keresztül mutatta ki jóindulatát.. "'

,;úrii8ödő ősködők, a szilárduló bolvaók, az első véglények, az élei
""ppa:Jt m űva él véglénytől az emberig, minden szerencsésen ÖfW
...zejátl'zott. ho!u' rajtunk keresztül eljusson az öröm ihren millő

s"g'éig. Valljuk be, nem is olyan rossz eredmén}'!
:RY élveztük hát II néma egyetértést és a sainte vallási SWl"

'i! !'b,~okat. A piucér-papnő ;iövés-menésétől elzingatva koccint
~:!Ullnk a két hajóslegénnvel, mint egyazon szekta hívei, bál'
.::.tg-Ullk He tudtuk, rní lyen szektáé. Az egyik hajós hollandus TOlt.
i; Ulásik uémet. A nácik elől menekült, mert üldözték, mint I!lili

dA.l:onlll1nnilStút HIg';" katolikuat, (Már nern emlékszem, milye'"



eim.két ragasztottak rá.) De e percben a hajós már nem Tolt
címke, merf most a tartalom számított, az emberi anyag. Egy
:-;zerfien a barátunk volt. És mint barátok, egyetértettünk. 'j't'
egyetértettél. Én egyetér-tettem. A hajósok és It pincérlárrv eg'ye!
értettek. Hogy az egyetértés mire vonutkozottt A Pernodra'f Az
élet értelmérej A napsütésrej Azt igazan nem tudtuk volna meg
mondani. De ez az egyetértés olyan tökéletes volt, olyan mélyen
"~'yökeredzett, olyan kézzelfogható, bár szavakkal meg nem fogal
mazható lényegre vonatkozott, hogy képesek lettiink volna fi ven
déglŐt erőddé alakítani, kiállni egy ostromot és meghalni n go
lyószórők tövében, csakhogy megmentsük ezt a lényeget.

Hogy miféle lényegetj .. Éppen ez az, amit nem tudok ssu
vakkal kifejezni. Csak II vi"bzfényét ejtenéni foglyul, m: igazl;ú"
kisiklanék a szavak kőzőtt. Azt hiszem, homályos lennék, ha azt
mondanám, szívesen harcoltunk volna, hogy memnentsük a hajós
legények mosolyát, a te mosolyodat, az én mosolyomat, a ki
szolgálólány mosolyát; hogy megmentsük a uapsűtésnek ezt a
csodáját, amely évmilliók óta fáradozi k, hogy eljusson ehhes II

mosolyhoz, a mcsolynak ehhez a minőségéhez,

A lényeg többnyire súlytalan. A lényeg itt látszólag e.b <1

mosoly volt. Mert sokszor a mosolya Ieuyeg, A moso llyal liwtl: I

lehet A mosollyal kárpótolni lehet. A rnosollvul élelet lehet M.J!;.
f;,. "an mosolv, melyért JjJ('glw l ai. ('1111)('1',

A KIS HERCEG UTAZASA

Egy szép napon a kis hereeg elhatározta, hogy útrukeí, Ei
hagyta hát a csillagot, amelyen élt, s egy másik l'sillagon ki,
tÖtt. ki., Ezen élt a Hiú Ember.

- O, .. Ó, .. lám csak, bámulom érkezik - kiáltotta már mebl.
szirűl, mikor a kis herceget meglátta, Mort II Hiú EJ71ber azt
hitte, mindenki, aki hozzá közel ít, bámulóju.

- Jó napot - köszönt a kis herceg..- MiIY(~ll mókás kalapo I
yi8ell'l~

- :Azért. ilyen, iuert gya!;wJl meg kel l emelnern. Soknn ünn«
pelnek, ti ext m'indig kalaplengetéssei kőszönöm meg. Csak 11Z

a baj, hogy tulságosan ritkák erre a járókelők.

. -- Valóba1l1 - kérdezte a kis 1;ere-e "., hogy Jlioml,j"ll va4ami:.
MerG, nem sokat értett az egészből.

- 'I'apsolj! -- unszolta it Hiú Ember,
A kis herceg udvariasságból összeütötte a tenveret. A Hi,'1

Bmber ezerény ábrázattal megemelte a ka lapjá t.
Lám, ez egészen mulatságos, gondolta a kis herr-eg " m\·~(

néhányszor összeütötte a tényerét. A Hiú Ember inindea altrt
lommal mosolvogva megemelte a kalapját.

Ot pere. mulva a kis herceg ráunt Ut; egyhang-ú .iút:lkr~,



-- ),jit kellene t{'IlI!~~IlI. hogy !L'pstll'k II l'ejedrő\ az il rUI"·-:1.

lwlap?
Kérdés« válasz n{:I/":iU ururad], A Hi(; I'~i;jhnl' Iül« "sak HZ ," -

lSlllnrő szavakat hallotta meg.
NagYO}l csodálsz engem, Ug'Yf; kérdezte.
Mit jel(~í1t az, hogy vsodálui l Nem {'l'U'lIl.
Azt jelenti. hog'y engem tn rtnsz [;O!ygólllOIl a leg·szd,;'.

lt'K,iohbrm ölWziitt. leggazdagabb ús logokosabb embernek.
-- Hogyan f Hisz egymagad élsz az egész esi llagon !
--- Mindegy. Szerezz örömet nekem és csodál] .
..- Nem bánom - vonta meg a vállát a kis herceg ha eZb·j

iil'ömet szerzek neked. csodállak. De miért tartod ezt olyan fOIl

tmmak'
És tovább állt. mert nagyon únta már II Hiú I'Jmbe rt,
Mialatt folytatta útját. azon g'oJldol]w;r,oli, milven kiiliiliii,,;c·k

I,.; 11 lIHg-y ernherok.
•

A leg;kii·t.elehbi csillagoll II Részeges lakott.
Nála rövid ideig tartózkodott. és uUIlJ'u IWg'YOII .. lSí'.UlIIllf"

dntt.
Mit cHinúlsz'! :.cúrdezle, m iko r 11}(·;~·J;"l.H 11 Hl"":'kgl':,t l!J'c:.,~

.~{'reg üres üveg kőzött ülve.
[SZOIll váluszoltn m: komo ruu.

-- l;~s mjf~l"t iszol'l
.- Hogy felejtsek.
'0- Mit akarsz olfelejtenit érdekWdöt1 j';,sí\\éttel a ki", Ill'i'(ji':'; ..
-.- El nkarorn felejteni. hogy szézvelnem l<dl IlHJ,g'UIIl. --;~-

lIH'rtc he a r{észe~es és leha.itotta ti fe,íM.
- Dohút m i szégyelnivalód vaní

Az. hog-y iszom! -- }<~!'l il Részeges kumo r hallg-ab.'!ha 11"'

l'iiH.
A kis herceg' ijedten távozott. Mialntt foí;vtatta I'; lY/L 11\>:'"''

g'olldolkozott. mih' különösok is a nagy ernberek.

..
A k övetkezö csillag az üzletember lakóhelye voll. Mllllkú J ,:,

Jlwriilten észre scm vette il kis herceg {·r·kezését.
Kl, illedelmesen köszöntötte.
- .JÓ napot kívánok. Kialudt a cigurett ád.

-- Három meg- kettő. az öt. Ot meg hét, az ti'l.enlwl,;ű. Tiz.l'~··'

kettií és hét. az tizenkilenc. Tizenkilenc meg három, az huszonkettő.

Hnszonkettő meg hat, az huszonnyolc. Nincs időm arra, hogy
meggyujtsam a cígarettámat, ha kialudt. Huszonnyolc meg iit.
harminohárom.i. Vagyis összesen ötssázegymi'llié hatazáshuszou
kM.ezerszázh arrninc.

-- Ötszázegymillió miesodat
-- Mi az' Még mindig itt vagy' Otszúzegymillió ... Nem tlt-



dom, miesoda, hirtelen nem jut az eszembe. Annyi a dolgom:
Komoly ember vagyok, nem érek rá gyerekeskedésekre. Ot meg
kettő az hét...

- De ötl:lzúzegymillió ruicscda i ismételte konokul a kis
lll' l'úeg'. Mert. mindeu kérdésére választ akart kapni.

Ali! Üzletember bosszúsan felpillantott.
- Negyvenöt esztendeje élek ezen a bolygóu, s ez ~datt sniud

,;:-SLP háromszor zavar tak meg. Az első eset huszonkét évvel ez
eiiiU történt. Egy cserebogár volt. hitel! tudja, hogy került ide.
S./,örnyű lármát csapott, több hibát is ejtettem miatta számadá
t:,mnhan. Másodszor .- tizenegy évvel ezelőtt ~- reuma gyötört.
:.i('rt keveset mozgok és berozsdásodnak az ízületeim. De hiába,
I:;1)(~ időm. Komoly ember vagyok, nem órek rá ... S ma hur
m"tiszor zavarnak. Ötszázegyrnilhó ...

. - De micsoda ~

Az Üzletember megadással Iordu ít cl ki!' herceghez.
_. liJj de kívánesi vagy ... Ötszázegyruil lió olyan kicsi izé, ami

l;.et a.j/, égen látni.
- Legyek'!

Ugyan. Kis fénylő izék,
Méhek'!
Ne kérdezz ostobaságokut, Apró arunx uricsodák. lá.ttukra

Ll ~t.ú"!eu emberek álrnodozni kezdenek. 1~1I aZOJJ han komoly eJIlOOl'
\·agyok. nem szoktaui álmodozni. Én számolok.

O, bizonyosan a csillagokra gondol~z.

Igen. 'I'eruiészetesen a esillagokra,
Ug-yan mihez kezdesz ötszázegvruill i» esillaggall
Uogy mit kezdek velük'?
Igen.

-~- Semmit. Birtokolom őket.

A te birtokodban vannak 1
Igen.
És mit használ az neked, hog'.'" eun y; csillagod vaut
Gazdag vagyok!

.És mit használ neked a g azdagságod :
Még több csillagot vehetek. Feltéve, ha akad eladé.

Nl'. ez olyanformán okoskodik min t II Hószeges, gourlolt.. uru
.:,,<1 ha.n ll- kis hereeg. De azért tovább kérdezősködött.

. ~ Hogyan veheted birtokodba a csiflagokaí.t
".. Nagyon eg·yszerüen. Kijelentem, hog~' az enyémek. -- Tálu

St.otta mogorván.
- Lehetetlen. A caillagokat seuk i Heli! mondhutja a UHl~a

l il ; a;ídonának.
De én mondoin. Nekem jutott eszemhe legelőször.

- Ez elégl
- - Természeteseu. Ha oh-an gYl~lUántra bukkansz, arnels HeU-

kié. már-is It tiéd. Ha van egy új ötleted. é8 ssabadatmastetcd,



máris a tiéd. Nos, miután még senki nem gondolt rá, enifQá
tommá tettem a csillagokat.

- Értem. És mit szándékozol tenni velük l
- Kezelern öket. Számolom, összeadom és lekönyvelem. Nem

könnyű munka, mondhatom, De én komoly ember vagyok.
A kis herceg elégedetlenül ráncoita a homlokát.
- Nézd csak, - mondta, - Ha van egy selyemkendőru, azt

a nyakamba köthetem és viselhetem, Ha virágaim vannak, 1JZ8

kithatok belőlük s magammal 'vihetem, Te egyiket sem tehet.'d
a csillagokkal. Hát akkor!

- Igaz. De bankba helyezhetem őket.

- Hát az meg mi!
- Csillagaim végösszegét egy kis pupirtupra Írom, ezt ll. pa-

pirlapot pedig biztos helyre zárják.
- Ennyi az egész'
- Ennyi.
- Elég rnulatságos, -- elmélkedett a kis herceg'. --:Ylajdnem

költői. Mégsem lehet egészen komolyan venni.
Hiába, a kis herceg ezekről a dolgokról másképpen vélelw

dett, mint a nagy emberek.
- Látod. - mondta - nekem van egy virágom, mindennan

megöntözöm. Van három tűzhánvóm, mindennap lesöprőm őket,

még a. kialudt vulkánt is leporolom. Végtére is soha nem tud
hatja az ember... Az én virágomnak és az én vulkánjaimnak jó,
hogy az enyémek. Te azonban semmi hasznosat sem teszel osil
lagaidnak ...

.A:f. Üzletember szőlásra nyitotta a száját, de megdöbbenésé
ben semilyen válasz sem jutott eszébe. Ujra becsukta hát a szá
ját. A kis herceg pedig eltünt.

A nagy emberek valóban különösek, gondolta, inialatt a kij
vetke3Ő csillag felé utazott.

.AKI SIMEONKÉNT clbocstitotáer« vágyik, az jöjjön a. tem
plomba, jöjjön Jeruzsálembe, várja az Úrnak F'ölkenfiét. tJegyt'
kezébe Istennek Igéjét, ölelje át cselekedeteivel, minte!JY hiténel:
karjaival. Akkor majd úgy fog elbocsátatni, hogy nem lát halált,
mert immár láthatta az Életet. Lám, az Úr emberré seűletéu'.
folytán milyen bőségesen árad mindenkire a kemJelern: a jöven
dölt ooománytól csak a hitetlenek esnek el, nem pedi!! az igazak
Ime, Simeon is jövendöl: megjövendöli, haflY az Úr Jésue Kriss
tus sokaknak romlására, másoknak föltámadására jött, hogy meo"
itéiie, mit érdemelnek az i.qazak, mit II t/azok, és hogy tetteink
minemíisége szerint, igaz és igazságos Biroként, vagu biintetéat
szabjon ki ránk, vagy pedig [utalmazzon, tSet, Ambrus: Le. Com
JNeRt. Il. 2.)
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A LELKI t-iARC KÖLTŰJE

Le combat spirituel est aussi br utat que
la bataille d'hommes,

Hilllbaud.
Et si tu n'étais Oleu j'établlr:lis eneore
Sur Rien la primauté srirltuelle",

PICrn' Jean .Iouve-ot, a mai francia lírának egyik legna
;.:',y ..hb :.-; a Claudel utáni "keresztény költészetnek" minden hi
;wlHiya.l legkiemelkedöbb egyéniségét Mallarmé eszméltette rá hi
'a1i1t'áru. "Amikor 1905 körül befejeztem Iíccumi tanulmányaimat

írja .Iouve -, mélységesen megvetettem a költészetet. Jobbára
tlldomúnyos hajlamaim arra késztettek, hog~- haszontalan és med
thi dolognak tekintsem; az iskolai műveltség meg éppenséggel el
iorditott tőle. Stéphane Mallarmé volt az, aki Vers és Práea
cimlÍ míivével egy szép napon egy csapásra megingatta tagad I)

.J.llaspoutomat a kiiltőit illetőleg; Mallarméban egyszerre megér
('l' ~lüm, hogy van költészet". Hogy van valaminő a korábbihoz.
hggyományoshoz képest új, más minőségű líra, mely valamikor
<I század derekán kezdödik; akkor, amikor-- miután n romuntika
.,végső határaiig tágította a logikus költészetet, H racionális li
r izmust" - megtörténik a nagy érték, vugy inkább talan minő

><éf(változálS, melvnek első nyomai Gérard de Nervalnál ésalelhe
li)K li lIll'lyet Baudelaire hajt végre: 11 költészet átlép fl raeioná
Iishól Uj; irraeionálisba, Nerval. akit gyöngéd bizalmassággal II

"I're~;z.tncvén szúlít ("lorsquc tu séduisis Gérard en habit noir"):
Baudelaire, akiről talán legszebb fl legmélyebb, vallomásértékű ta
nulmánvát írja; Rimbaud, akiben (a saját élményével egybehenz
..~:lUI1) II nemzeti katasztrófa személyes trugiknmmá szenvcdűjé:
iátja; Mallarmé, aki "oly formáló hatással volt rá, melyet sosem
f"lejthet el": ők azok, akiket "első mestereinek" nevez, akiknek
ilagyományába tudatosan kapcsolódik, ro; akiken át költői világá;
;! legjobban megközelíthetjük. Mert ez a költői világ nehezen, vona
kodva tárul föl; nem csalogat. szemnek tetszetős látványukkal
..csinos" versekkel, ("pedig ez a csinos szó, ez a szőrnvűseze

,niníísités jóformán a költészet egészére alkalmazható volna -
n',ia Jouve tanítványa, Pierre Emmánuel, éppen azt a dönti,
\r>:úást érzékeltetve, melyet mcstere tett rá -- s hallatára az ernber
Nzinte szég)Tenli, hogy költő, mert nagyon is nevetséges tevékenv
o'(ég; cslnoskodni abban a világban, melvet élünk: az ember (h~,'}l,

ké veszélyes és gyötrelmes világában"). Elmélvedéssel, benső ös:/:
-.c:,eszedettséggel kell szentélvébe lépnünk, fölkészülve a borzalom
"1"Verejtékesebb s a dicsőség legsugúrzóhb látomásaira; fölkésziíl-



",' egr fáradságos és kockázatos útra, mclyen --, akár a miszti
i: nsokén ~- II lellei harc, II "combat sJ}irituel" kísérteteivel, az ősz

j,nök szürnyetcgeivel s a halál misztíkus kalandjával találkozunk,
mig' a félelem és a küzdelern szorongattatásai után ki nem ériink
;; világosságra. EgJik Ismortetője az ószövetség hegytetőn emel
,'t.ániiho1. haso nl ítja : az elmélkedés In('rédek koptatóján kell fm
<:nf'lkol1niink szellemi magasságába.

JJicső vakeset édes csodálatos halál
Ogy érzem én, kÖltŐ1,é koronázol;
Valarnely Libanon lángragyult ormain
Allnal« majd kiilönő.'i mél:lJszh'ü ol11asóim

A tág látóhatáron 'vé.lJigömlű na.qy erdő
Tölgyének seiintelen lengő Iomb ia; közt
A teljes lérl;ll tűnődő nami szemei figyelnek

1;;s hosszan szemredett balsorsom eltörülve
T'ermékennué avatják szteppéjét életemnek
Rayyowí h' beseéde« H{Jt'tekkel. folyókkal.

_-\ költő az az ember, aki ,,8zavakat mond", de a szó leghosiblr.
lvIki és teremtő értelmében. A szóban, az Igében ismeri, tapasz
talja és éli meg az erényt és bátorsázet és vallást; mindaz, am;
'IZ ember számára lényeges, a költő szumára a szavakban van; "a
"ültő a szavakban találja meg üdvősségét és sehol máshol", misz
ti.kája "szavainak aktusában" nyilatkozik meg - Írja Jouve
Baudelaire-ról 8 eg}-általán II baudelaire-i, a "modern" költőtipus

ról. "Mélység és homály" rejtelmes hivatásával van í'ölruhaava.
1udatában . van költő és költészet szakrális voltának. Ez a tudat
;,wnban nem valaminő rendkívüliség, emberfölöttiség élményéből

fakad, hanem egy "titok" birtoklásának érzéséből. "Souvent dans
l'ejTe obacure habite un Dieu eaché" -- írta Nerval. Önmagába
mertilve, önnön mélységei fölé hajolva, --- (miután houtalann.i
I·,tt "az érzéki öröm isteneinek áldozó, szőnokias, logikára kiéhe
idt, f'őlszines és racionalista társadalomban, me ly csalhatatlan
"iztossággal részesíti előnyben II konvenciót a teremtéssol szem
Len") -- II költő lényünk alvilági éjszakájába szegezi tekintetér,
.umuk ködlő képeit, a "rejtett isten" rejtelmes igéit próbálja
Inegragadni, fölszínre hozni, közölni; elkapni azokat a "homályo;;
. zavakat", melyek benső világunk "élő osxlopai" közt surrannak
:;\ -- mint Baudelaire híres "CorrespolldaU(~es"-ában-- a léleknek
lÜ tudja milyen őserdőiből. Mi volt Baudelaire "titka'" A tn
dutk"l.lannak, mint II költészet moxgató.iáuak, ihletőjének, mint a
-f(';ltői szépség új tényezőjének a kutatása, ftjlfedezé::;e, kiakná
Út8a. "Baudelaire az első, aki eltökélten ki akarja nyitni ezt H
zúrt birodalmat: szülőföldünket, rnelyet fi felnőtt szellem be
/:át. Igy találkozik fl költői tudattalannal. 8 megnevezi, han-



got ad neki". A "modern" lira azóta az ö nyomain halad. az ()
.•snrnatnrulisme't-jának (a szürrealizrnustól, látni -fogjuk, lénye
Kesen különbözö) útján. A költészet ember és lélekismeret lesz•
..connaissanee"; lelki kaland és harc, "eombat spirituel", me b
a~ üdvösség kérdése körül forog; és hfradás egy világról, mely
!)c',dlünli: van s eláruezt Iolytonos sugutluta ivul, és amelynek ki
:e~eú\sére a köznapi és közhasználatú nyelv nem el(~gséges. New.
inert a "modern" költő valami logikurnon túli vu.lósugot akar
lcözölni, olyasmit, ami túlesik az érzékclhetőu és ismerten ; ,.11

kimondhatatlan egyenér-tékű kifejezésére" törekszi I,; szavaival,
melyek töbhszörös értelemmel súlyosak, képei ve l, melvek a beusö
kapcsolatok szeszélyes és mozgékonv, "szürnutllrális" szerkezetét
követik. és csöndjeivel, melyek e titkos életű mindenséz mar
";JJimbolumokba se foglalható sejtelmeitől ittasak,

A könnyek, amiket befelé ontva sirtunk
Szivünkbe, mely amaz űreaekhez hasonló
Hol a szélverte víz zokou a falakon
Szikrázó zuhataggá fa.'1yaszlva bánatát
E könnyek visszatérve a szemünk kapujába
Szemlélik kínjainkat: s akárcsak a bilincsek
Valami végzetes rút és roppant odú árny4,n
Húsunkba lebilincseli kegyetlen kínjaink
Néznek, m·í.g befelé zokogjuk könnyeinket.

A költőnek --- mundja Jouve --- "meg kell vívnia parbaját ,\
nyelvvel is". Meg kell törnie a nyelv (es különösen a francia I

"parancsolóan log'isstikus ösztönét", Egyáltalán a logika ural
mát; nyelve a szimbolumok sajátosau zenei nyelve lesz, nem ér
telemtől értelemig ható s értelmi megfejtősre szánt, hanem ..11;

lektől lélekig" s lélekből lélekbe sugárzó; s ugyanakkor tereni
tés: olyan költői képeké és szimbol umoké, amelyek a lehető leg
teljesebb élettel tartalmazzák és közlik benső világunknak az
elemző gondolkodás és értelmi megragadás alól kisikló tűneme

nyeit.
"A költészet -- mondia .Iouve --- a lélek útjaira tért; ~ a lel

ki világ a költészethen fogja meg-találni egvetlen hiteles kifej(~

zését".
• ••

A tudattalanba lenyúló, tudattalunból táplálkozó líra azonban
Korántsem II tudattalannal való cinkosság lirája. A szürrealizmus
ennek II - sokszor tudományos igényekkel és magyarázatokka!
álcázott - cinkosságnak a bűnében vétkezett; s vag'y önmagá:
megtagadva mentette meg művészetét, (mint Éluard például. pa·
iyá,ja egy korszakának misztikus képkompoaícióiban El "onirikm;'
látomásaiban. álomlírájában) ; vagy ragaszkodott elveihez és ment
hetetleniil a művészin kívülre siklott, A szürrealizmus "automati
ku~ írása hamis- elv volt; s még ha igaz lett volna is, a szimb'.~·-
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lnmok vetületét olyan nyers állapotban mutatta volna, hogy az
éppen nyers mivoltánál fogva nem lehet művészi" - írja J ouve,
akitől semmi nem áll távolabb, mint a szürrealizmus észtétikai
anarchiája és erkölcsi felelőtlensége. Az ő számára a költészet
aszkézis, az üdvösség útja a szónak nem esztétikai, hanem ieJki
vallási értelmében; nem az' a becsvágya, hogy az abszolút szp.p
séget megalkotva abban emberfőlőttivé váljék, megistenüljön,
mint Mallarmé, hanem az, hogy emberi-lelki -- s vallási - üd
Tösségét harcolja meg a költészet útján. Mint az önismeret pok
lába, száll le a tudattalanba, nem hogy gyönyörködjék játékában
vagy megrekedjen benne. hanem hogy leleplezze, legyőzze, kiemel
kedjék belőle. Költőileg átélt, költészetben végigjárt aszketikus
misztikus út ez; megnevezése a káosznak, hogy legyőzzük a ká
oszt. Pierre Emmanuel írja. éppen ezzel a jouve-i pokoljárással
kapcsolatban: "Az ember csak a gonosz ismeretében szabadulhat
meg a gonosztól; .... a rossznak mint rossznak a fölismerése
fölveti a lélek előtt önnön természetének kérdését; nincs kibúv-ó:
tudatosan kell megváltanunk vagy elkárhoztatnunk magunkat".
Nem a tudattalan fölszabadításáról van itt szó, hanem arról, hogy
a tudattalan anarchikus világa fölött a költő kivívja, biztosítsa
a tudat uralmát. Ne Vesse belé vakon, ne sodortassa el védtele
nül magát a tudattalannal; ellenkezőleg: egy valóban létére menő,

halálos erőfeszítés árán, szemközt ellenfelével, a bennünk lakó
..ak ösztönerőkkel, a tudat hódítsa meg, fegyelmezze formába
alviJágát; és ugyanakkor és ugyanabbau a költői tettben: a lélek
uőzze le az ösztönt és a kísértést. "La qualité verbale est Insé
parablQ de la spirituelle".

Tudat! hallatlan lény te csillagokba
Formákba,zsigerekbe, ruhákba öltözött
Gyüjtsd egybe még tekinteted tüzét
Szárnyas sziklák közt roppant kél, vidék
Erdők és tengerek s rozsdálló- évszakok
És föld vulkánjai fölött"1lcúrosz és
Zuhanás! és a kép a teremtő Szemet áldja.

A szív mit megvilágítsz
,Árnyéka meg a szív
Az árnyban mit megvilágítsz
Lüktetve él a szív.

•••
Veszélyes, zsufolt, halálos alvilág ez, melyben a lélek elindul.

~le a "rejtve maradni akaró" tudattalan démoni cseleivel és fon
dorlataival. Ködébe sosem hatol be teljesen a fény; s az ember
"fáidalmas lassúsággal tör utat magának a káosz 'szörnyeteg ál
mában" - Pierre Emmanuel jellemző szavaival. Mint szakadé
kos tájon éjszaka a vándor, mikor egyetlen felelőtlen lépés a ha
W. jelenti: vakmerő és hősi fegyelemmel halad előre a költő.



"Semmi veletlen vagy leírú elem a kévekben _ .. folytatja Emma
nnel; - kápráztató bujaságukban is könyörtelen sz igor nyilat
kozik meg." Tájak merülnek fül a homályból; de nem szépse
gükért, hanem tartalommal terhes igazságukért; nem romantikus
hanem spirituális tájak; egy-egy táj nem hangulat, lelkiállapot,
..état d'áme", mint a szimbolistáknál, hanem erkölcsi értu1mll:
"état moral", Mint ebben a "Payságe intérieur"-ben:

A fákra rásttltint a kékarany ég
A fákon átsuhan a kéki kökények árnya
A fák mind óriúsok tem-plomok mauasodnak
Mint fehér fogak a seirlen
Fut a folyó imádott homokját rtouuiozna
A terhek ::;/Ílyait az emlékezet föi,oldja
Versek oszlopai várossá alakulnak
lialando testeken mcuszilard.ul az este
Egy szerelmes asszony
Kék kötényébe D:/Jüjti egJl halott hamvait .

.. , Miket szörny combjaid közé gyürsz a napok
Mint egykor a ldrályok sirjában 'Ül/Y ragyol}nak
M éltóságuk komor terhei kimerít ik .
A térli-oszlopot s nem marad csak a bánat
Bús vize (mert az azúr eoseéoe sohasem
Járhatia át ilyen mély hajnk alvilágát).

E titokzatos szenvedéstől vonagló képek, vérverejtéktél 11106

kos látomások mögött, mint egy sejtes, az emberi őstör-ténet,

egy ancesztrúlls vagy prenatális létezés távolában ott dereng
az "elveszítettparadicsom" álma: a zsúfolt Eden, ahonnét kitil
tott a Bűn, egy boldog, ártatlan, gazdag, g'ycrmeki tenyészet, a
szégyentelen meztelenség, melyet egyszcrre rideggé, félelmessé.
ellenségessé és szégyenletcssó változtatott aBukús. ,,0 Bűn!

Megneveztünk és megf'oguntunk - Kimerrthetctlen mozgásI
Élet és Éva lesz a. neved mindörökké"...

Az első szörny, mellyel a. léleköul1ön alví lágúban, ebben a.
meggyalázott paradicsomban tulűlkozik, a nemiség.

Az elmondhatatlan és félLlclen asszonyi Nem
Illata lengi át a t1"allédi.út s dal un le
Tébolyultan ramjog a rmönyör zokogó
Dombjain eszelős vül.qycibcn s a kristály
Lejtőkön s én e mél!J ködö!cúe burkolódzva
Loholok mint ucui és s,7;omjan szimatolá
Szép agár szűntelen híü'Üs öle feli
}';s az asszonyi N em a fúlelem közepén.
Ontja maga körül kö:;.ön.lJös barna kedélyét.

Jelenléte fojtó félelmét árasztva lapul lénvünk alján a Beatia,
a' bűnös Erosz, a "szajha Psyché", emberi lényünk szellem-nem-
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járta öl!lztönisége. az az érzékeinkkel cinkos lelki "ősanyag
l
', ami

yárja a szellemet, mely belé inkarnálódjék: ez a tudattalan, ez
az ösztönvilág várja a tudatot. lomha, prostituált egykedvűség

gel, parázna nyugalommal, hogy átölelie, fölfalja, megsemmisrt
se. Mert ez az alvilág tiltakozik önnön sötétségének megzavarása,
vadon tenyészetének bármiféle szabályozása, káosz, a rendnek
bármiféle eszméje és akarata ellen. A tudat megjelenése ebben a
birodalomban a megoszlás kezdete, a harc megindulása; a lélek
~'l1SlQ&l ez. a "combat spirituel".

Ó sötét éj, melyben születtem
Nemiség éje nyári éj
Vadállatok és szemjo,gak éje
Tisztátalan éj

1I1egpróbáltatásom éjének ere
Semmiségem éje szeplőtlen éj
Akarat éje
Szent lélek Szeretei éje

Lejoszthatlak-e fölséges-meztelenrf'
Benneteket? [{ésőre jár az éj
A vándor elkezdi követni
Lába előtt a vérnyomokat.

•••
Mint Baudelaire-nál, úgy Jouvc-nál is ahogy a Baudela-

ire-tanulmányban írja - "a bűnös tudattalanból a fölségesen vi
lágos tudat felé a megváltás akaratának nagyon tiszta árama
ível". A lélek a "bukott", "bűnös" anyagba testesülve. a szellem a
tudattalanba ágyazva olthatatlanul vág.dk, törekszik' s küzd egy
tisztább, magasabb, szellemibb lét után; viaskodik, hogy fölemel
kedjék, önmagát legyőzve, az infraracionálisból a' sunraracioná
lisba: az ösztönösből a kegyelmibe. Ez a jouve-i "itinerarium
mentis" lelki drámája, hasonló a misztrkusokéhoz, akiknek - eg:r
Ruysbroecknek, Keresztes Szent .Jártosnak - hagyományába
Jouve tudatosan kapcsolódi l; bele, Végigjárja a "via purgativár-t,
alámerül a "szentek éjszakájába", melynek a mozarab rituálé jeli
géül -választott mcndata szarint "nincs árnyéka", s melyben a
szent és szigorú -Iuan dc la Cruz vezetésével aláveti magát a le
lllondásnak és kiüresedésnek,

A távollét vakságát add szép fáradt szememnek
Bölcsességgel betelt ürességet bocsáss rám
Távoztasd tőlem a Judást, kit oisseahivnék.
Jelenlétedet a hegyekbe menckitsd el

Vond vissza magad a bűnömmel telt világból
A kétségbeesés kegyelmé'vel borits be
Haljak meg szép napom vonzó véleilenének
Ki hatalmad erős éjébe ta1'tOZ01H.
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Lemondás a föld szépségeiről; megtisztítása az emlékesetnek
esábító emlékeitől, a szenvedélytől és a gőgtől; s elfogadása en
nek a szellemi halálnak, mely az igazi élet záloga; ez a teljes
mezítelenség, melyben egyetlen kincsünkül az ímádság marad ineg r
ezek az állomásai a jouve-i misztikus éjszakának, amelynek. Vó
gén "a benső levegőég" hajnalodó derengésében föltűnik a Galamb
s a Bárány szimboluma, a Kereszt é~ a Megtestesülés. II "TaIódi
test", isten- s embertest titka és valósága.

Bárány! a mennyei mély ceondnei« alkotása
A teremtett világ határtalan bűneben.

Szeretlek. Szép szemed, áldozat és okosság,
Erősebb a halálnál és mint cl vak erő

Rohama; és türelmed tüzesen lolJogó Itút
Katakombáink élő kúijainak a méluén
De a világ bolond vigalma nunulhat.atlan
Szép agóniád fölött, mely fekete mint az éjek.

..Humanité du ChristI" Ez az a valóság, melyben a crtlma
megoldódik s a meghasonlás megbékél. Krisztus romlandó em
berségünkbe testesülve s meghalva, legyőzve a halált és foltá
madva a romolhatatlanságra: ime a Hős, az üdvösségért harcoló
lélek útjának örök Mintaképe. A költó is: meghal a világ életének.
hogy föltámadj on a lélek életére; a tudat is. megölve alvilágl\
szörnyeit, kiemelkedik a világosságra. S a lélek, mint az Énekek
Énekének jegyese, szellemi ..hegyvidékének" magasában elindul
megkeresni a Vőlegényt.

Ahogy bús fátylaim alatt meetelenill
Elindultam e hűs hegyvidék magasában
Kedvesemet keresni, kit semmi gyönge nyom
Nem jelzett emlékezetemnek

Emberek jöttek szemközt egy megtévedt világból
Őrök, akik a várost elárulni lopództak .
S én megkérdeztem őket: nem láttátok a kedvest
A searuast, akinek tűzeit itta Zángom?

Apáik hagyományát követve már soha
Nem ioalalkoetok ők csak anyaggal, számadással
Es haldoklók nevetve meredt.ek rám akár
Egy rég-halottra. ki fölkel és szólni kezd.

•••

A világ éjjelén angyalok harca dúl
S prédája a szivünk az iszonyú tusának
Es ostromol a harc irgalmatlan oadul
Fölváltva hit. remény. csüggedés és gyalázat



S van úgy, hogy a su.gár'vető m'int tétova
.Árnyék oly végtelen szomorúsáoha. roskad
A Romlás angyala nemzetek héroszu
Meginog és kiárad hatalma ct Gonosznak.

..l. költő nincs egyedűl éjszakájában. Mint a saját megnőtt
életét, úgy éli kora s nemzete életét; (úgy, ahogyan Ady vallja
magáról egy csodálatosan hatalmas versében, "A megnőtt élet"
ben. "Most, íme, itt az életemnek -- Átkos és bús magyarázata,
-~ Sejtő kínja, szédületc, - Dölyfe, íme honnan erednek"). Kora,
nemzete drámáját éli s harcolja meg magában; az a "combat
spirituel", amelyben üdvösségéért viaskodik, egy kor s nemzet
üdvössózharca is egyben. Mint a szentek éjszakájában az egész
emberiség, úgy van jelcn II kőltöében is közösség», a nemzet. S
ahogy aköltőbcu, úgy folyik a nemzetben is teremtő tudat s dúló
ösztön küzdelme, A költő - írja J ouve Rimbaud-ról - "a ka
tasztrófa szeme, .. 'I'udata és tudatalattija a nemzeti. társadalmi,
emberi katasztrófának, mely benne személyessé lényegül". Magáról
vall a költő és nemcsak magáról; a maga megváltását keresi és
nemcsak a magáét; mint Krisztus földi sorsában az emberiség ál
landó lelki útja, oly tipikusan, valóságosan és szfmboluruszerűen.

oly sűrített tisztaságban és feszültséggel jelenik meg a költőben

a nemzet legbensőbb élete. A költő "tanú", de nem mint szemlélő,

hanem mínt aki tauúságot tesz egy iguzságról, amely eggyé forrt
legbensőbb lényegével; nemzetének történelmi ideje s az Ő sze
mélyes ideje egybeesik - mint Jouve mondja, ez a "eontraetíon
du temps historique dans le temps personnel"; a költőben a nem
zeti sors, nemzeti dráma, nemzeti katasztrófa tudatosul és spiri
tualizálódik, a lelki, kegyelmi szférújúba emelkedik s misztikus
jelentőséget ölt: egy nemzeti üdvösséadrúma méreteit és értelmét.

Igy lesz a vers, a költő "megnőtt életének" vallomása, szük
ségszerűen többértelmű, többsíkú, "poésie ft plusisurs hauteurs";
mint ahogy többsíkú. többértelmű, ahonnét kiszakad: a költő élete
is. "Oly költészetet kell teremtenünk - írta Jouve -, mely mély- .
•égesen megragadja a kor eseményeit s melyet úgy olvashas
sunk, mint részben a megrendítő események közvetlen visszaadá
lát, részben mint távolabbi, elvontabb elmélkedést arról, ami
gyökerüket táplálja". Mert az ember nemcsak történelmi lény,
hanem tiirténelemfölötti is, s a versnek -- miut a középkor mű

vészete tette, vagy Dante, akire Jouve példaként hivatkozik 
együtt s egyszerre kell kifejeznie ezt a "többsIkú" valóság-ot: a
személyesben az általánost, az evilágiban ai evilágon túlra mu
tatót, a transzcendenciát, s a természetesben. a természetes át
látszó fátyola mögött a kegyelmit.

"Delacroix, lac de sang" - írta Baudelaire a festőről "A Fá
roszokv-ban; gonosz angyalok látogatta vértő, melyre örökzöld
fenyőerdő vet árnyat... "Delacroix, lac de sang" - írta mottóul
"Allee6riá"-jához Jouve. Mit jelent ez az allegória' Delacroix vi-



lágát idézi, azt, amelyik az igazi s amelyik túl van a delaeroíx-i
exotízmus, akadémizmus és romantika fölszinén, túl a köztuda t
ban élő Delacroix-n: a "vértavasat" idézi, akinek lelkében "TaIam i
sötét hatalom kíván kielégülést": halált és vért i s aki a teremtő

képzelet hősi aszkézisával fegyelmezi reuddó az ösztönök anareh i
ájáU Vagy túl a festőn. s egy képzelt Delacroix-kép zsúfolt szin
bólumában, jelentené· magát a lelket s a lélek vérengző alvilágá
ban a párducölő Tudat győzelmes megjelenését1 Vagy még ezeu
is túl, ez is egyike volna a "mai verseknek", egyike a ..piéce
actuelle"-eknek s az allegória megIejtóse maga a történele. len
He: Franciaország és Párizs, a legázolt és szétmarcangolt'l

A vadállat, meiunet« karmai számok
Mely szörnyű gYilkossá{/ok ívét hord-ia szü!lyébe",
S szemében vak hatalmak rőt tébolyu, »ei lángot
Egy véres asszonyi kart marcanuoloa siitéten
A vad a reménytelen zsúfoltság si.1:atalján
Hol minden. porbadőlt, Cf/Y teslet vonszol át
Roppant áldozatot ezerelment hajdanán
Ki a harc lelke hunytán még lobol/ott tovább;
S körben a hegyek alján a védők kart emelnek
H ódolva a mező vérlucskos vad urának
A béke jeleként! és zokogni se mernek
A . lakomán, amit távolból kÖl'ülállnak,

Egy áll csak ott nyilát viseh'e még
Egy áll csupáft ott eou tet ona késcel
Csak egy meríti ki tört atlétaseirét
S megöli majd a bűn párducát puszta kézzel.

Delacroix és lélek és nemzet: az allegória mindhárom jel'enté6e
Talóság ebben a "többsíkú költészetben". Mort a korrespondenciák
törvényei szarint mindenben ott van minden, s aki kiüresítette
magát az önzéstől s a hiú gyönyörködés kísértésétöl, az képessé
válik arra, hogy fölfogja magában a létezés egységét, s mq-át a
Létesőt, a Lét teljesség ét.

A Lét, az seép. H atalmas, akárcsak a pokol
Szeplőtlen tiszta, mint az azúrkék hegyek
Könyörületes, mint fL felhők (J magas égen
Bizonyos, mint a távoli halál
Vidám, mint szakadék fölütt lovagló csillag
Ki nem látta legmélyebb gondolatai mélyén?

De aki látta, az nem látta önmagának
Súlyától megriadva folytonosan hívánja
S aki nem látta, egyre lát.ia és aki bárha
Szerelem nélkül is szeresse az örök
Nyűtt szívvel tökéletes csillagot pnekeliink
Mely felénk integet a vastag sírköt'ön át.
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A CEZAREAI FOGOLY

Irta I j j a s A n ta l

l' r o l ó g u s : A hajók elé, amelyek Keletnek haladva el Cip
rll8 Tizeit dél felé haladunk el az ázsiai part mellett. vakitó fe
héren az égbe metsző várnsokat rak ki a szárazjöld, forrón sugár
;,ó házakkal szürke mészkőgerinceken, a hegyek mögül a sivatag
mint valami rengeteg oroszlánszúj lehellete okádja elő izzását,
a napfölkelte utúni harmadik órában már ólomszínű a nappal,
a. naplemente pedig egészen sivalagi,·- vörhenyes csík marad
köröskörül az ég alján és megéreztet valamit Ázsia isteneinek
emésztő hatalmából. Először Szidont éri a hajó, majd Tiruszt
és a kicsiny Ptolemaiszt, elhalad a Karmel hegyének a tengerbe
dőlő irtózatos bikafeje mellett és azután - - még szürkébben su
u-árzó mósahegyck, még súrgább ég, még' sivatagibb napnyugta
-- e16ri zöld kertjei között a fehér Cezureát.

Kisázsia és Egyiptom között majdnem pontosau Cozárea ra
kodópartja a félút. A tengerben 7.ajgó mólók mi ndkót oldalán
lapos hasuk kal a kavicsturlaszok ru fe Iblott teherhajók Iarúnak
gerendáiri foszlik tajtókrougyokká a hörnpölygű viz-sáncok ost
roma; a k ikütö tcreiuele lépcsőzetes v izes kősíh:jai körül raktár-v
házak, rabszolgaszúllások, tengerész- és utasfogadók és apró
Asztarté-templornok: a partrasaállót ime e föld istennője kö
szönti, mert ezen a hosszú partsávnn őt imád.iák, HZ asszonyi hús
démonát. sokemlőjű, mez telen, bí!Jol'1"ufestett szohraiban, mintegy
önnön rőt Iónyébcu. A várost N agy Heródes még modern római
városnak építtette az elvénhedt Kelet e tújún, saját parti szék
városául és a római Helytartó székhelyéül, s maradtak is római
uegyedei, de az átépítése óta eltelt hatvan év alatt Kelet be
fonta a maga Iebirhatatlau, vad életerejével: a Jeruzsálem felé
kanyarodó út torkolata kűrűl a zsidónegyed ablaktalan, kanyar
gó, tördelt sikátorai égnek a napfényben, -- II piactér és a bazár
körül II sz.iriaiak halványkékre rneszel t utcái, _. sötétvérű áUliai
görögök szakállas, fekete. vad arca a műhelyokbeu és a nagy-ke
reskedések irodáiban, - a Nilus mellól idáig hatolt föl F.~gyip

tom illetése: kék és arany festékkol megvont szemöldökű lányok
és borotváltfejű. sárga egyiptomi papok vonszolták keskeny ár
nyékukat az utcákon, - a külvárosokban beépítetlenül maradt
telkeken pedig a Jordánon túli vidék tűz- és homoktengeréből

idáii' csavargott kivert és züllött arabok húzták meg magukat
esíkos, apró sivatagi sátraik alatt. A római utcákon és a görög
épületek között ott nyüzsgött a tenger és az ideérő karavántak
A.Z8iája.

... De ebben az évszakban hajnalonta már könnyű kékes pára
lllaradt a város és a hegyek közti síkföld nyaraló- és gyümölca
kel'tjeinek: dús lombtömegei között és a nedves konyhakertekbea,
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amelyek fölött a babiloni kertészek nag-y' vízemelő-kerekei emel
kedtek. Az éjszakai órákban néha köd is jött. Az éjféli égbol
ton már a nyárvég csillagai ragyogtak.

I Lukácsnak. a görögnek, cezárcai följeg~'zéseiből: "Félix HeliJ-
, tartó ... Pált fogsá.qfJan hagyta... A századosnak azonban meg

parancsolta, hogy tari sa őt őrizethen, ha!Jyja nYIl.qion és nr'
akadályozzon meg senkit övéi kö~ül, hogy szolgálatára le
gyen..." (Apostolok Cselekedetei)

Az ember néha éppen azért, mert a munkától kimerülten zu
hant álomba, olyan mélyen alszik. hogy néhány óra után egé
szen kipihentnek érzi magát, amikor álma meg-szakad. A lapos
háztetőn fölébredő férfi is így volt: este és éjszaka sokáig dol
gozott a mécsfény mellett, írt Pál diktálása után, majd feljöve a
tetőre beburkolódzott takaróiba és azonnal elaludt. De most any
nyira frissen tért magához, hogy azt kellett volna hinnie, hogy
már régóta alszik, ha nem ragyogtak volna fölötte a csillagok.

Azért ébredt föl, mert nagyon Iázott, pedig vastagon és 8;/;0

rosan be volt csavarodva pokrócaiba. Osakhogy az éjszaka na
gY(\ll hideg lett, a levegő tiszta. és metsző, mint a jég, az érintése
szinte égetett. A teste egészen megdermedt az álomban, amelybeR

•egész idáig mozdulatlanul feküdt s amint érezte, mennyire didereg.
azonnal fölkelt -- ezt megszokta - néhány zajtalan, gyors moz
dulattal és tett néhány lépést, hogy a rnozg'ás fölmelegítse; vi
gyázott, hogy zajt ne üssön, nem akart senkit fölébreszteni, __o all
agyaggal ledöngölt gerendamennyeset alatt az emeleti szabában
többen aludtak. Ott állt és mélyekct lélegzett, sainte majdnem
hogy szomiasan ivott a tenger és az éjszakai sivatag eggyéömlb
széléből s egy darabig még didergett. A metmybolt vakítóan fe
kete volt a csillagok fölött, most nem látszottak az égbolt tejfo
Iyói, csak a tömör feketeség s köztük a forgó, titokzatos eaillag
tenger fénypontjainak hideg, erős lobogása. Balkéz felől a ~áro~

közeli épületcsoportjai aludtak, mint valami fehér nyáj, rajtuk túl
a Kármel hegytőmege tágította ki az eget és a sötétjük luögé
most a Sziriusz és Ikrek készültek leszállni, jobbkéz felé pedig:
- amerre háromnapi járóföldön túl most Jeruzsálem ugyanilyen
némán feküdt az éjszakában - magasan villogva tárta. uát ful
lánkjait a mennyei Skorpió.

Ott állt a mellvéd mellett, míg újból fázui nem kezdett, ekkor
magára vette pokrócait és ujból beléjük csavarodott a fal mollett
jó melegen s a következő pillanatban már aludt is, de úgy tűnt

föl neki, hogy most minddssze néhány percet. Addig, míg föléb·
resztették, valóban alig telhetett el sok idő, mert még mindig tel
jes éjszaka volt. Még hidegebb. S a csillagok még miudig teljes
llompával ragyogtak. Egy árnyék - Aristarchus a makedón, aki
eddig lent az emeleten aludt a többiekkel -. hajolt fölébe ef;
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ll"Últ vállához, fölkeltve őt, mint már nem. egyszer, amikor PM
tovább akarta folytatni a diktálást még napfölkelte előtt II Ő

most is azonnal fölkelt. Még álomban keresték léptei társa nyo
mán az utat a lejárat felé - és akkor látta, hogya szürkület
Keleten ugyan már fölitta a .csillagfényt, Je a levegő még ko
romsötét.

A tetőről a négyszögletes nyíláson át lépcső vezetett le II fal
mellett, a szeba álommal átjárt langyos, fojtó levegőjét II füs
tölgő mécs Iövellte tele vörös fényével, s a 'I'arzuszi már ott ült
a kicsiny asztalnál, ahonnét diktálni szokott, combját és lábát
meleg takaróba csavarta, de lába feje csupasz volt s rövidlátó
szemeivel pislog-va nézte a lépcsőn alábotorkáló gyapjúkendős

árnyékot, Lukácsot, aki az álomból mostmár magához térve, de
még raind ig merev mozdulatokkal, leült. _.. F'olytat.iuk, hátha már
hamar indul a hajó! - közölte vele öregedő és mint sokszor,
moat is fáradtnak tetsző hangján és azonnal diktálni kezdett.

Az előző délután dagályával bevonszolta magát a kikötőbe a
'I'hetis nevű vén, nagy teherhajó, ameh-et ismert az egész ázsiai
part, mert koratavasz idején elindult és kikötőröl-kikötőra má
szott egészen Alexandriáig. onnét pedig az őszi viharok idejére
visszament a 'I'rója melletti Adrami ttumig, ahol a téli kikötője

TOlt. Ottani kalmárok nagy társasága keresett szállításain. Meg
érkezése látványosságához most is fél város, Lukács is kiállt a
kikötőbe és a molókra, -- az árbocok és vitorlak nélküli gerenda
kolosszus rossz hullámveréssel szemközt hányódva nehézkesen ke
reste az utat rengeteg evezőinek három sorával, amelyek soklábá
hogárhoz tették hasonlatossá, és valóban bámulatraméltó TOlt

nagyságával. Amikor felőle áradt a szél, a partra csapta ször
nyű dőgszagát, több mint háromszáz evező rabszolga, majdnem száz
matróz és néha kétszáz utas mocskának bűzét, Ezzel a járatával
Egyiptomból szállított teherárun kivül .hozott még eg}- szúzfőnyi

szfntársulatot, amely itt akart áttelelni, ötven rabszolgát az őszi

vásárokra és utasokat Kisázsia kikötöl felé. A város tribuujai,
egy görög meg egy szir, csónaket küldtek elébe, hogy a hajó n8
jőjjön nagyon közel, mert az egész városra ráborítja pestiseli
Jegét. Az egyik legkülsóbb kavicstorlaszuál kellett megállnia, ott
nagynehezen megdőlt. Utasait .a hajórabszolgák vállaikon hordták
ki a laposan hömpölygő hullt.mokon át --- közöttük partraszállt
egy troasi, urának, ottani kereskedőnek szabadosa és üslettáraa,
keresztény férfi, aki megtudva a város keresztényeitől, hogy Tar
zuszi Pál még mindig itt és fogságban van, vállalkozott. hog,.
levelet visz tőle Troasba s az útközbe eső parti városokba. Pál
errtl még az este azonnal több levél diktálásáha kezdett.

.A munka sürgős volt, nem értek volna rá kétszer letiastázni,
<~rt most a viasztáblára írt szöveget azonnal visszaolvasta ujra
és ujra; a lágy öreges hang először elmondta azt, amit a levélbe.
kWGlni akart. akkor Lukács utánamoudva a szavakat Tiuzra

II



~tte a mondatot, miközben a másik többször terelte vissza flt
u eredeti szavakhoz. S ekkor ujra elolvasta urának a mondatot,

. Igy váltogatták egymást ők ketten a szöveg türelmes mondá
sában s közben Lukács elnézte az öreg embert, aki önmaga iráni
is zsarnoki akaratával fölkelt az álom verejtékéből. Ahog)' most
látta, meggőrbült, majdnem pupos aggastyán ült vele szemben.
hajának és arcának tinesei rendetleuül Telóg tak, szemei - mát
ifjúságában gyulladásosakká tette őket a sivatag kemény, Törö;.;
pora - nedvesen és ráncosan pislogtak diktálás közben és meg
megállt, hogyelgondolkozzék; ilyenkor gyorsan fölemelte kezeit
s Lukács ekkor mindig kiegyenesedett és hátradőlt, kényelmesen
helyezkedett el, éberen várva, hogy a 'I'arzuszi kezének és ajká
nak első mozdulatára azonnal utánamondja szavait és írni kezd
jen. Az ilyen szünetekben hosszabban tudta figyelni őt.

Az öregemberben volt valami öntudatlanul parancsoló. Nem
lehetett elképzelni, hogy amit mond, nem parancs, s Lukács azt
is jól tudta, hogy ez új, noha évről-évre fejlődő vonás benne.
ámbár ez nem volt mindig így, és ő maga is jól emlékezett arru
az időre, amikor Pálban még sok minden egy hajdani Ieléukség're
árulkodott, de eltünt, mint ahogya viasz is átalakul, mássá
lesz, felszívja a saját lángja s maga is tűzzó és fénnyé lobbal!
abban. Erre gondolt és akkor az öregember felemelte ujjá!. éi"
ujra diktálni kezdett.

Minthogy a tróasi férfiú megígérte, hogy átküldi levelét il

macedón tengeren, Philippibe is írni akart ottani barátainak, dt,
ebben az üzenetében csak személyes küzlések voltak: hogy fi

Helytartót, aki alatt fogságba került, váratlanul magát is rab
ként hurcolták Rómába és helyette új jött, aki azonnal vizsga
latot tartott minden itt talált ügyben, az övében is, és lehet, hogv
hamarosan Rómába küldik, ám valószínű, hogy a telet még itt
fogja tölteni. A levélben semmi sem volt a nyugtalanságból é~

halálveszélyből,amelyek áthasogatták utolsó heteiket az új Hely
tartó megjelenése, a régi bukása, az új kihallgatások, s majdnem
két héten át, míg Festus helytartó Jeruzsálemben tartózkodott,
várták a parancsot, amely Pált .Ieruzsálembc rendeli s halálos
itélet elé adja ki a Templom Főtanácsának. Ugyanolyan halál
veszély lett volna, ha az új kormányzó ártatlannak nyilvárutjn
és szabadon bocsájtja, gyíilölet és orvtámadások közé. Pál azon
ban belezárta magát fo~;ságába és a római lándzsák őrizetébe,

mint valami védekező sáncba s harcolt, hogy fogoly maradhas
son és katonai kísérettel juthasson Rómába.

Ugyanolyan közönyosen harcolt a .Jeruzsálemből vis8llatérő

Festus és az általa iderendelt vádlók előtt és félelmetes TOlt

látni, mennyire kész volt odadobni magát Róma és a csásaári
hivatalok innét kiismerhetetlen veszélyeinek. Az arca közben
közben elgondolkozott, csak azért mutatott elgyötörtaéget, mert
ezeD az éjszakán a levelek miatt alig aludt. Néha hossz8bNfl



áUl meg és Lukács tudta, hogy ilyenkor más dolgok hatalma
nyult feléje, időbe került, míg kitépte magát erőikből s felemelte
kezét, hogy ujra diktáljon. A görög pedig irt tovább.

Szemeille néha forrón, vörösen és feketén nyomódott rá cl

félálom, s ő úgy küzdött vele, mint vézna-sápadt kisfiú korá
ban. amikor nem akart elaludni otthon a Szigeten este egészna
pos játék után az éles levegőben, amely olyankor naplemente
fele szúró és szürke lett, miut a füst, úgyhogy be kellett mennie
a házba és dajkája, a ven Myrrha asszony ölében kecskeszagú,
zsíros, meleg tejet inni apró agyagszilkéből a tűzhely kövei és
lángjai mellett, de utána mindig rugdalódzott, míg Myrrha a fal
mellett a füsttől fekete létrán fölvitte a felső szobába, ahol alud
nia kellett, egyedül, olyan szorosan belekötve takaróiba. hogy ne
tudjon fölkelni belőlük, csak ha kiált a vénasszonynak, mire re
esegni kezd a létralépcső s ő fölmerül a padló nyílásából, mint
valami ismerős, í'üstszagú rongycsomó. Míg segit a gyermeken, az
ablakra tett fa táblák résein át szúróan nedves levegő ssivárog
be, - a f'alapokat éppen azért kellett föltenni, mert éjszakánkint
hideg, vastag köd nehezedik a tengerre, amely hörögve, sóhajtos-:
va csapkodja a partokat és reggel felé úgy fúj a szél, hog~' ép
pen az ablak felé lengeti a ház kőfala mellett álló legnagyohh .
olajfa egyik ágát R az mintegy zörget. kaparász, kopogtat a desz
kán.

Ez jelentette gyermekéveit, ezek a hosszú, karcoló, majd Iág.y
és kimaradó. majd heves zörejek hajnalonta a szoba fulladt vak- .
sötétjében, s a harc a félálommal az ébredésért, a nappalért, míg
csak annyi ereje nincs, hogy kibontakozhassék szőrtakaröibólés
maga surranjon az ablakhoz. hogy a súlyos falapokat kifesze
gesse a tartóvasak közül (egyszer majdnem agyon is zúzták a
gyönge gyermeket); ilyenkor a betódnló hajnali levegőn. a IJZC

len 8 a frissen felszakadó mérhetetlen, rózsaszínű ködtengeren
át már látni lehetett a súgd körül csi llogó fehér tajtékövet a
kanyarodó partokon, látni lehetett a várcskát alant az öböl mel
lett II a vizen a vörösvitorlás nehéz tengerhu.iókat, amint útra ké
szültek a reggeli széllel, ruiutáu éjszakúru itt pihentek mek
Euboea és Efezusz között, a keskeny Lamllszosz szigeten. Néha
valamelyik Chiosz meg El'ezusz felől érkező hajóval megjött
anyja is, bő tarka ruháinak móz- és forró anyaillatával. Jött
és széles barna arcán aggodalom. öröm és verejték csillogott, mert
az öbölből felfelé kapaszkodó út agyag- és mészkőfulak közé
mélyedt kanyargó szakadékok krétafehéren égő levegőjén vezette
keresztül, míg kis szigeti birtokuk szélének romladozó kőfalaiig

nem ért. A szornszédok gyermekei nyargaltak előtte, mert mindig
nekik is hozott süteményt. Mézes édességeket sütő és áruló bolt
juk volt a lármás Efezuszban, férje halála után maga vezette.
míg beteges kisfia itt nőtt fel a tenger erős levegőjében az apja
itteaí örökségén. dajkája gondozásában, akinek öreg férje a 8W-
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lőben meg az olajfák körül tett-vett, meg a három kecskére is
ügyelt. A vízen túl, Efezuszban _. ők csak úgy mondták: a ..Vá
rosban" - nem lett volna jó helye, ami meg is mutatkozott, ami
kor nyolcéves korában a Saigetről oda, anyjához került; a bolt
juk a kikötő közelében, emberektől és legyektől zümmögő pisz
kos utcák Jonadékában feküdt, a kemencék hősége átjárta kőlyuk

szobákkal a földszinten, meg a lapos cseréptetők alatt az emele
ten. A keskeny udvar kövei közé mélyedő lapos gödrökben csak
néhány oleánder-bokornőtt s nem voltak itt vakítóan fehérlő

olajfák, mint a Sziget hegyein s azok helyett egymás fölé ágas
kodó tetők, udvarok, baronifi- galamb- meg kecskeólak zűrzava

rára lehetett látni, a levegő tele a mindenünnen felszálló faszén
füst fullasztó fátylaival, - s az este itt nyugtalan fényekben
zajongott, míg odakünn a "Szigeten" lassan merült el mélyben ft

városka, a zöld öböl és a ködbevesző n.rílt tenger... Az első esté
ken sírt a sziget után és azért mert egyedül volt; anyjának a
lompos rabszolgákat kellett hajszolnia és kevesebb ideje volt
a fiára mint bármikor, s végül úgy dőlt el, hogy nagvbátyjához
kell költöznie Antiochiába, ott többet tudnak törődni vele s egész
ségesebb városrészben lehet az Orontes-parti város kertes negye
dében. Itt tanult és itt lett orvos. Eg)szer -- már Pállal . - Ko
r inthos felé utazóban elhajóztak Lámpszosz mellett és ő dobogó
szívvel bámulta a zöld hullámok között a tenger és a hőség párá
jában úszó parányi szigetet: hog)" azóta milyen kicsiny lett, ,;
az öblön túl alig néhány ház fehérlik s általában kopár, kietlen,
szegényes benyomást tett, míg hosszú órákon át mintegy félkör
ben megfordulva elvonult a magát lassan vonszoló hajó útja
mentén. Ekkor megértette, hogy ami ott maradt, az nem csak
gyermekkora, hanem az egész élete, amely merőben ujjá lett,
amióta ezzel az emberrel volt együtt, annyi mindenfelé, _.. kis
ázsiai hegyek súlyosan zuhogó havában s a szőlőlombvörös make
dóniai őszben, - ezzel az emberrel, aki most neki diktálta le
veleit.

Nem ismert senkit, aki ilyen kegyetlenül nyomasztó tudott
volna lenni \ mindenkivel szemben, miut ez az örökké fáradt él>
örökké éber emberke. Ha valahova betette a. lábát, megjelent
vele valami rettenetes, nrint a villám, amely jő és vakít, a levegő

pedig perzsel és dörög körülötte. Ugyanígy zajoggott útjainak
kígyózó tűzvonala mentén az egész ázsiai és görög part. Megje
lent deszkaf'alú, zsúfolt, homályos kis falusi zsinagógákban és az
embereket, akik között átnyomakodott az Irás tekercseinek emel
vénye felé, egyszerre csak fullasztóan érte valami homályos sej
telem, hogy vele vagy mögötte ott rémlik valaki vagy valami
másnak is a jelenléte. Lukács már tudta, hogy ez nem más, mint
II fékezhetetlen erőszak, amely jött, vakított, dörgött és perzselt
és körülötte máris bámulat, düh, félelem, ellentmondás zajongtak,
ő azonbau nem tudott más lenni. Ilyen volt.
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Míg írtak - és azalatt ittbenn oly mozdulatlanná vált az ido,
mintha a szoba falai elválasztották volna őket annak áradásá
tól, - künn egyre jobban szürkült egy darabig, majd egyszer
csak egyik pillanattól a másikig a fény fellobbanó, éles sá..-ja
jelent meg a f'atáblák oldalréseiben. Sokúi;.>; uein törödtek vele, vc
gül Aristarchus, mikor egy darab időre abbaumaradt a diktálás.
odament és levette az ablaktáblát. A korareggel kékeu, aranyban
és sugúrozvu jelent meg' az ablak keretében. A fecskék mint a
fekete nyilak, seregestől surrantak a kék levegőben. Messzirűl,

:1 palota Leri,jI!I1ük idolátszó végéről, a I1wgas fákról, odahal lat
szott a fehér púvák rút rikácsolása. A börtönénülctek, a rabszol
gák kunyhói, a Palota ii a börtön katouáinuk szállásai, meg az
istállók: lIerodcs ú'iúsj kertjeiuek VI!gól1ól kczdödtek és terjedtek
kifelé, valóságos külön városrésszé. Hozzájuk csatlakoztak azok
nak az apr,') keroskodókuek, lucikouyhásoknuk, kor-itöknek utcái,
'l.kik a. Palotaváros rabszolgúiból, cseic.Ieihő l, katonáiból. 1'og
iyaiból éltek. A köze li teveállások bűze mint valami fojto gö~~

.radt Ll VÚIYQ:l:vil;;,úk, [JlLl'állyi kouylwkerLei:., a gyereki-ujok éles
kiáltozása felett.

Mirithogy ezen a napon Al-lstarchos volt a soros, hogy kiszol
i~álja őket, ő ment le, hogya felszabadttottak közt élő Labdúnak,
a keresztény asszonynak kecskéjetől tejet 8 ugyancsak pénzükért
az asszonytól kenyeret hozzon, Mcgallott é" ruikdzben húlojábol
kirakta a tejcslcöcsözökct s a keuyerck még forró, lapos korung
.iait, türelmesen megvárta, míg ura befejez egy rnondatot.

Akkor így szólt:
- A troasi Myron pénzt adott az őröknek, hogy bobocsássák

és itt van.
- A levelek még nincsenek készen és még aligha indulhat a

hajé -- kész ült válaszolni Pál, de m int anny iszol': mindozt elég
volt mesrértenio egyetlen tekintettel és mozdu luttal. gkkor 3.

makedón sietve tette hozzá:
- A hajósguzdákkal van egy szálláson. Azzal a hírrel jött.

nogy azo.: liU li"jnullwH parallesot kaJlla~,: a Helyturtótól, hogy
maradjon Ll hajó, mert rabokat kell vinnie az ázsiai kikötőkiz.

Székéről, amely mugns volt, a padlóra helyezve lábait, mint
egy lecsúszott és felállott Pál s a. derekát és a combjait övező

I112leg pok rúe a földre hullott:
- Akkor talán ... - Azt akarta mondani, hogy öt is indit

ják velük, dc pillantása leolvasta a makedón arcáról, hogy egyéb
hírei is vannak, amik talán mást moudu.nnk. S Aristurchos habo
zás nélkül válaszolt a ki nem moridott "kérdésre:

- Uram, találkeztam a szúzudossal és i.í azt moudta, hogy
csapatot kell kiküldenie Agrippa király és Berelliké elé, miut
hogy azok a Helytartó látogatására érkeznek.

A Turzuszi ujra leült. Lukács í'ölernelte pokrócát, szépeu ki
simította és gondosan Púl térdeire tette. A szebában feszült ne-



lilaság volt és ujra a halálveszély szaga a Tarzuszi körül. Galilea
aegyedes fejedelme a legjobb barátságban volt a jeruzsálemi ]j'ö
lQ,náccsal és lehet. hogy Pál ügyében ellene fog szólani,

Ujra Aristarchos beszélt:
- A városban az a szóbesszéd, hogy a Helytartó: Agrippa

kttételére is jött. Talán azért jönnek, mert hívatta őket Festus,
Mldtul adni rendelkezéseit.

- Nem! - válaszolta villámgyorsan az öregember, akinek
areából most eltünt a kimerültség és elgyötörtség minden TO
.ása. Olyan csönd volt, hogy hallatszott a deszkamennyezeten a
16tőgerendák repedéseiben tanyázó nagy vörös gyikok közül az
.gyiknek surrunása. Pál magányosan ült és senkisem olvasott
g ondolata.ihan, csak aki Iegjo bban ismerte őt, Lukács. A sápadt.
finom. beteges görög már érett férfi vol t, de egészen fiatalos, -.1,. halványzölden leányos, mint a fiatal, szinte még átlátszó
tavi nád. Ö pontosan tudta, mit gondol uruk: Hogyha Agrippa
~ Bereniké letételét hozta volna Festus, akkor már meg kellett
TQlna tennie érkezésekor azonnal és nem vetette volna rá magát
Fálix helytartó adómegzsarolásí ügyeire.

- Uram - ajánlotta gvőngéden és tűreimesen Lukács -,
akkor lemásolom leveleidet, míg te pihensz ; de kívánsz-e be6zél
ai a troasi Myronnal 1

A Tarzuszinak, aki most azéttárta karjait és mosolygott,
kegségében és rútságúban volt valami egy oroszlán nyájassá
:;á.ból:

- Még pénzt is adott az őröknek és a szerétet elhozta ide
_állásáról! Kérlek Aristarchos, Labdának g ondoskcdnla kellene
"falami sültről és salátáról, neked pedig gyümölcsről és kevéske
borról. Velünk kell lennie ma, ha ő is akarja!

'I Lukácsnak, a görögnek cezáreai füljegyzéseiből: ".,. Agrippa
l. király és Ilereniké lejöttek Ceztireába, hogy Festust üdvözöl

Jék... Apostolok cselekedetei XXV, 13--14.

Az új helytartónak, Porcius Festusnak, vőrösreégett, borotvált
&1."ca volt és ugyancsak vörös, majdnem egészen kopasz kopo
nyája, - két oldalán, mint 'l könnyű füst, néhány finom ezüst
hajfürt lebegett. Majdnem teljesen állatian volt, ami külöuösen
oldalról olyan külsőt kölcsönzött neki, mintha a feje valami OkOR,
kissé bágyadt, nagyon jóindulatú kígyó feje volna. Alsó és felső

ajka egyaránt kidagadt, mert Rómában való elutazása előtt csi
náltatott elefántcsont fogsorát viselte, egy alexandriai. görög or
vos méregdrága és fájdalmas remekét, ami még mindig naponta
tölvérezte inyeit, ha sokáig volt a szájában és többet kellett. be
szélnie. Altalában alig várta mindig, hogy magában maradjon é8
kivehesse.

.A.. pávák kiáltoztak még a fákon, amelyekre elültek éjszakázn.i,
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a Palota kertje már sötétedett, az égbolt sárgásvörös fénypárá
jában meg-megvillant már itt-ott egy-egy csillag el-eltűnő fénye.
~\:wk a percek voltak, amikor az est alázuhanni készül s utána
már csak az égalj. sötét, kormosvörös tűzvészé világit egy da
rahig köröskörül.

A Helytartó - fehér lenvászon tógába öltözött elegáns, jég
hideg gyanakvás - olyan hosszan, amennyire csak az illem meg
engedte, nézte meg ujra és ujra az asszonyt, amint most még
vacsora elolt ott ült a Palota egyile kertre néző nyitott kiugró
ján, a feketedni kezdő hűvös lomfalak elé ra.izolódva halvány
Oiarl:a köntöseben és annak éppen disztelensógével ütve el bátyja
iláIVl.illyszeríi, asszonyos pompájától.

- Azt gondolja a Herytarto - kérdezte az asszony '-, h.n
I rí~k a rab és Homába küídi őket1

A zsidó hercegne azzal leple meg a Helytartót, hogy úgy öl
tö:u:ódótt és visetxedett, mint egy romai domina. Ovális, harvánr
arallY arca volt, V0KOllY egyeues szemöídőkei, a haját keskeny
anmy pánt fogta őssze a homloka folött és mindossze néhány
síma ékszert viselt, mi.nd vén, megsötétült ezüstnek hatókat, noha
aranyboi vo ltak, }i'üwirol pókhárovekony aranyláncon két hold
SZl1lU gyöngy függott. Az uralkodó testvérpár látogatásának hí
rére F'estus arra volt elkészülve, hogy Rerenikében barbár ki
rálynők ékszerei be öltöztetett sötetborű, félvad ázsiai asszonyt
ismer majd meg. Majdnem negyven eve már, amikor még egé
szeu ifjan súlyos beteg volt és karthagói görog háziorvosukkal 
minthogy az úgy vélte, hogya testet lesováuyító láz legjobban
az Atlasz Í\:rislalytiszta levegőjében g~·ug~Tul meg - azonnal a
sivataghoz, csaíadja egyik kurtuagúi birtokára utazott eg~' teljelol
évre: najuarosan megruvúst kapott a még apj ával vendégbarát
ság-ot kötott közeli uumida törzs szuf.tetújához, lányának nászün
népére. Hujnutetot.től est.ig tartó egesznapi úttal, teveháton, fegy
Teres kísérettel, először majorok, majd homokos legelők, később

huuámíó sivatag kozepette, a fejük tulött égő ég alatt s közbell
erosszuíú vadvirágok sötét vérevel elöntött sovány réteken át
Ga sürűsödní kezuo pálmurig'etek között értek el egy csodálatosan
dús, hűvös oázis gazdag kertjei közé, de már ruessziről udvariasan
etebúk lovagolt a szufIeta, aki fején arauv mitrát viselt, úgyhogy
annak széleről függött alá sarkig érő sötétkék köpenye, s aunak
íerso szujudekúbo! ctőrcoukkunó sebf'orrudásos, gyérszakállú arc
ból büszkén árasztották el a fiatal, beteges, vékony rómait bar
hárul ejtett görög és még barbúrabbui ejtett latin szavai. 'I'aps,
dobok, tomboló és ujjongó nép közőtt vezették egy fehérfalú, ala
i.I8Ouy, cseréptetős, rengeteg kicsiny szebából álló épület udvarain
át ezek íeguagyobbjáua, s az ijsszes férfiak, asszonyok és gyer
mekek között fogadta őt mind a két család, amely ezzel a házas
~ggal egyesült. A vőlegény eg;y' másik törzsfő fia volt, félig
n:wg gyermekifjú s olyan karcsú, sápadt, szabályos arcú és n~"}'-
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szemű, hogy vörös virágokkal kifesett ruhájában majdnem lány
nak lehetett volna nézni ajkának és állának gyengéden sötétlő

hamva nélkül; keresztbe tette mellén karjait és mélven meg
hajolt. míg a menyasszony mélyen letérdelt a fiatal római nagyúr
előtt és kinyujtott kezein, csuklói körül kék meg barnásvörös
kövekből faragott apró bálvánvszobrocskák csüngtek arany zsi
norokon, s neki meg kellett fognia ujjait és felsegítenie őt. 8

akkor előtte állott Giddenem szuffeta leánya, Mar-Athara, vagyis
mivel Mar úrnőt jelent az ottani barbárok előkelőinek nyelvévé
züllött sivatagi pun nyelven: Athara a Hercegnő, Majdnem ké
kesen szürke bőrű gyermeklány volt, structollkoronús fejékének
óriás, sápadt legyezőjére rajzolódó fájdalmas, sötét vonásokkel.
- ő átadta neki ládikában hozott ajándékait. mire válaszul meg
félemledett görög és latin szóözönt kapott, de csupán szavakat
minden összefüggés nélkül, és rájött arra, hogy a vad, ijedt, gyö
nyörű gyermek hálájának kifejezéséül mondja el neki mindazokat
a szavakat, amelyeket az ő nyelvéből ismer s amelyek kemé
nyekké és fémesekké törtek üde ajkain. Amint e barbárok szo
kása, nem feküdtek az asztal mellett, hanem ültek alacsony szé
keken, ővele szemben éppen a fiatal púr s a menyasszony mel
lett anyja, egy majdnem feketebőrűnek tetsző asszony, akinek
szép, de ráncos arcából csodálatosan égő, szinte szikrázó két szem
világított. Még arra emlékezett, hogy a sivatagi hercegnő fülében
két parányi arany csésze függött és abból erős illatszer csöpögött
alá csupasz vállaira, nyakában óriási, idomtalan és csiszolatlan
drágaköveket hordott vastag bronzláncon. l;jjait gyakran esúsa
tatta végig egy csomó formátlan, apró kőből ö8sz~fűzött fűzéren

II időnkint végigsorolta rajtuk áhitattal, mínt valami imádságot.
leendő férje tulajdonságait. Nos, Ilyennek képzelte el előre Festus
Berenikét.

De még most, látogatásuk harmadik napján is csodálkozott.
hogy ahelyett, akit így előre elgondolt addig, amíg nem ismerte.
egy latinul és görögül tökéletesen beszélő dámát ismert meg,
aki pontosan ismerte az uralkodást, Ázsia népeit, a fölöttük való
uralom kérdéseit s vele beszélgetve ezekről úgy tünt föl, mintha
Egyiptom, Arábia vagy Armenia: kézzel elérhető közelségben
lebegnének mellettük. Egyébként arca jával fiatalabbat mutatott
koránál. csak a szemét körülvevő ráncok látszottak néha fárad
.ágról beszélni akkor is, amikor ajkai nem egyszer még elevenen
azóltak. Festus ismerte történetét Nagy Heródes unokájának, -
sötét történet! Agrippa tetrarchának lánya volt, rokonházasság
kései, vad gyümölcse és egyenesen apja tarka háreméből. tizen
kétéves fejjel lett a felesége egyik nagybátyjának, hogy ékszeres.
Teliony gyermekkarjai s aranyban és roppant földbirtokokbaJl
Titt dús hozománya kössék annak hatalomvágyát Agrippa hús...
~éhez, de ő hamarosan elmenekült ama köves, jordánontúli feje
4eltlmsegből,amelynek sivatagi karavánutak táplálta néháur lIPri
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kereskedővárosa és beduin lovasokat adó kis oázisai fölött férje
"uralkodott". Utána annak idején - Festus még Rómából emlé
kezet í, a zsíros és feltűni) pőrre - mindkét féltől megvesztegetett
szonátorok, római, görög meg súr üg~'védek és szám tartók vitték
hozománya visszafizetésének pörét a császári kormányzat előtt.

míg vissza nem kapta. Ö maga azalatt Eg~'iptomban élt és egy
darabig Llexalldriáuan volt a felesége egy félarab-Iélegyiptomi
hercegnek, aki viszont apjától vette meg dús nászajándékokkal és
karavánutak átengedésével. De ez a házasság csak addig tar
tott. m ig apja váratlanul meg nem halt, éppen itt Cezáreában, a
cirkuszi játékok alatt, ezüst ruhában és mérgezés görcseiben, 
Festus jól tudta, hogy a rómaiak ruérgezterték meg, mert titokban
it heródesi birodalom feltámasztására szDtt terveket az Imperium
megingásának valamelyik következő időszakára. A hercegnő erre
egy darabig veszteg maradt és férjhez ment Polomonhoz, a kis
d.ZSÜÚ j.art.ra ugró 'I'aurus egyik volt' hegyi és kalózországoeská
jának régen göröggé lett fejedelmi sarjához. Roma mint afféle
ártatlan játékot nézte, hogy ezek az apró ázsiai mágnásole kizáro
tag magáuhusználatru szívesen hívatták magukat "királyoknak",
de ez a nyughatatlan judeai hercegnő egyszercsak otthagyta ezt
a férjét is; bátyjához meuekült, aki ekkor már visszatért. Rómá
ból, ahol idáig túsz volt s ettől kezdve névleges fejedelem apja
országrészének egy neki átengedett darabja fölött. Ettől kezdve
együtt uralkodtak, mint kiralv és királynő, vagy az egyiptomi
fáraó testverpárok és nevük említésére Rórnát is, Ázsiát is: kö
rüuolvta a gyanúsítás fojtó kénfüstje. Utasításai szerint a Hely
tartonak nem volt szabad tudomásul vennie, hogy Heródes Ag
rippaval együtt huga is királynőként uralkodik, s míg azt hol
Agrrppának, hol királynak szólította, Berenikét - ha már sem
miképpen sem tudta kikerülni ódon s mindíg kissé kí
nos udvariassággal hívta "nővérének", ami görögül elég
iurcsán hatott, de nem volt mást tennie, mint mégiscsak
ki kellett fejezni, hogy még itt, dédapja palotájában sem
több, mint noha előkelő - magánszemély. Amikor elő

szor szóu totta őt í~', a hercegnő még csak a szemeivel
sem csodálkozott, de nem ismerte el rangja tudomásul nem
vetelét azzal, hogy ő is "fivérének" szólította volna' vissza Festust.
~gyszerűen Helytartónak nevezte, harmadik személyben beszélt
róla, ami nem volt más, mint udvarias, noha jéghideg magázás.
de a testvérpár részéről sem volt mást mit tenni, mert egyelőre

alapjában véye azt is lehetett várni még, hogy a Helytartó vá
ratlanul előáll Agrippa letételének utasításával. A kiráh-nak te
hát nővére helyzetét feszegetni nem .Iett volna sem ízléses, sem
tanácsos, nem is kívánt rá alkalmat, noha lehetett volna, mert
:::"biuues Agr'~pának még Rómában töltött éveiből ismerték egy
mást. De az azóta eltelt idők alatt a hajdani fiatal, elegáns római
zsidó nagyúrból Festus számara most már megközelíthetetlen mö-



don változott át tarka pompaju, gogus, hallgatag beduin kira.ly
lyá és - Festusnak úgy rémlett __ o fáradt, engedelmes eszközzé
ennek az éber, kemény, eszes asszonynak kezében. KettőNk ké;
zött ő volt -- asszonyi alakban __o dédapjánuk, Nag--~; Heródesnek
mása.

Eddig a politikáról beszélgettek, míg Agrippa hallgatott, _.
nővére beszélt. de a Helytartó nem kívánt vele tárgyalni
ezekről a dolgokról, azért hozta szóba - szintén Agrippának - •
rabok dolgát. De erre is az asszon}" válaszolt, amire Festus majd
nem bosszús lett. Agrippának már Rómában az volt a híre, hogy
8. zsidó vallási dolgok szakértője. Itt van ez a bonyolult és no
héz dolog ezzel a 'I'arzuszival, nem is rossz, ha tőle kér tunáosot,
Szinte ing-'j1'ül t mozdulatLal fordult Agrippú hoz- --

III Lukács, él g-;Ü:l;g eC\íúreai íüljc;';'YZ{--:j1Jl>]: --- mond ván:
• "Félix Ut hagyott egy férfiút )'ogolyként. akinek dolgában (I

. zsidók l;r:pi ),eicdelnwi és vénei hozzám iordultaic, amiko?'
Jerúzsálemben voltam és küvetelték elitelietésér, Azt felettem
nekik: "A_ romaialcnal: nem ezokásuk, hogy elitéljenek valakit,
míg a vádlott nem seembesittet.ik vúdlúivol, és hel.1/ nem ado
tik neki, hO[JY magát fl lrűsüettcle alól iiszt.ázea:' Mi/wT ennek
kouetkeetéhen ide gyűltek, minden késedelem nélkül másnap
az Uélőszékbe ültem és elő1:ezetíetlem azt a férfiút. 1rlikoT a
vádlók előálltak, nem hozakodtak elő semmi oiuasmioel, am-j.
ből én gonoszat gyanHottam volna, hanem holmi vitás kér
dései/t voltak vallásu.k dolgában és valami meghalt Jézust
illetően, akiről Pál azt el'ő:;itgette, hogy él. MilJel azonban
én nem igazodom el ezekben a kérdésekben. mondám, hogy
akar-e [elmenn; Jeruesálembe, s olt nyerni itéletet ezekről.

Minthogy azonham Pál fellebbezett, őrizetben tartottam, míg
el nem küldöm a csáezárh.oz:' --- Erre azt uumdta Festusnak
Agrippa: "Ma!Jam VS akarnám hallani ezt az embert!" - "Hol
nap majd meghallod!" - volt a oaluse" (Apostolok eseleke
detei, XXV, 14-22.)

Amikor órtük jöttek, küuu a börtönök fölött már leszúia az
est. A ronavaiból mctszőcn áradó toveszaggu! egy sőtet görcsös
alak surrant el mellettük a sötétben, a börtön- és sznlgasaáilá
sok tüzei Ielé, ők pedig elhaiudtak a börtönépületekhez csatla
kozó teveállások mellett, ahol a nyitott istállósainek alól fojtó.
száraz bűz folyt szet és rnozdulutlan púpos tömegek feküdtek.
csak két teve állt, hogy kérődzzék cs k ivuncainu nyujtották kí
gyófejüket arra, amerre ők elmentek. Néhány pillanat múlva a
konyhakertek hűvösebb, nedves levegője.vette őket körút és Lu
kácsnak itt vezetnie kellett Pált, hog)' bele ne lépjen valamelyik
vízárokba. Valahonnét közelről a sötétből még hallatszott az együ
vízemelőkerék meg-megszakadó nyikorgása: a fáradtság miatt
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(Tűz Tamásnak)

már ellenkező tevék meg-megálló. makacs. puha Iábdobbantásai:
(/Igy mély torokhang arab szavakat kiáltozott, a keskeny öntöző

árkokban csobogott és zuhogott a víz és itt-ott megvillant ben
uűk a tükröződő csillagfény. Az ég még nem volt sötét, - rltkás
'..sillagai körül afféle porszínű halvánvsággal állt az éjszaka fö··
lött, mintha valahonnét érnék még a nap sugarai. Szelet és port
lehetett érezni a levegőben s Kelet felől, látóhatáron túlról a si
vatag-i vfllámvihar száraz, hangtalan lobbanásait. A Palota hátsó
kertfalánál meg kellett állniok. míg az ottani őrök kaput nyi
tottak. Itt dúslombú, alvó fák közé léptek be, heh-enkint mély
sötétbe, - a rövidlátó 'I'arzuszl léptei nem egyszer váltak tartóz
kodókká és ingadozókká és Lukács arra gondolt, hogy igazán
bozhattak volna fáklyát a kísérőik. De akik vezették üket, ismer
ték a járást és nemsokára ott álltak az épület egyik oldala mel
tett, ahol mégiscsak két f'áklva tartott feléj ük, fegyveresek, né
hány álmos légionárius-arc, fclfelé vezető lépcsők s egy hosszú,
keskeny, sötét folyosó. A végében nyitott arany négyszög világí
tott. Heródes trónterme.

\Aa elbeszélés másodík, befejező részét rnárciusi számunkban közöljük],

TENGERT SEM LÁTTÁL

ú gy nő a táj, a látható világ
igyesténkint. mint holdfényben az árnyak.
Fáradt a szemed, mégis messze lát,
csöndesen lépsz és figyeled a fákat.
Fölötted nyíló, csillagos egek
hirdetik már a boldog életet.

Hányszor kívántál menni messzire,
hegyekkel viaskotitál álmaulban,
s ide jutottál hazád szé.lire.
Örülsz, hogy ez a csalfa vágy elillan,
s a nyugtalanság, ami most is ŰZ,
nem más, csak húnyó,. csöndes, ebti tű».

Tengert sem láttál, nem· is ismer-ed
a hullámok tajtékzó robbonását,
futó homok borítja éneked,
és verseid galagonyák kiáltják,
s oly elJyszerű vagy, nún! a fák alatt
meqbúuá, kicsi jánosbogarak.

Ez a sötétben elvesző vidék
'Parányi bár, fl szem könnyen bejárja,
de látod, most is úgy tekint feléd,
mint jóbarát szekott a jóbarátra.
S mint fölötted a zúgó jrgenyék,
'Úgy zümmög énekedbe itt a nél).

Csanád B.éla
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SZEMLE
BOJTELO

A Septuagesima uleiet ma
gyar népünk hőjtelőnek hívja,
Három vasárnap ez, mely a
szent N ecu oennap ideje előtt

áll, mint az athéni Akropoli«
előtt a proljylaionok léljesői és
csarnoka. E három casúruapot
Hetvenednek (Septuaqesinui},
Hatvanadnak (Sexaacsima) é"
Ötvenednek (Quinquagesima)
nevezzük, régi analógiás eine-oe
zéssel a QuadrageJiIit(J, (Neg:y
venedik] mintájára. ]i; vasárna
pok korúntsesn. a nagyböjt meg
hosszabbítását jelentik; solraseni
»olt az általuk keretezett ülő

böjt ideje.
Egészen másnak köszönhetik

keletkezcsiiket, 1400 évvel ez
előtt: e,qy ÖTök-új gondolatnak,
(I rezeklés oondolattinalc. Abban
II rég elfutott időben, az ötödik
szdeadnc]: derekán, már a roma:
birodalom' nyugati fele réfjr.u
megszü~d önálló lenni, 47C oia fl

Szent város, Róma sorra került
a herulok, majd a keleti gó! oh,
vdgül 554-b~m a bizánciak ural
ma alá. Ettől kezdve, lcéiseáz
esztendőn keresztül, Róma és
környéke sohasem jutott ugyan
(1 népvándorlás valamelyik
nyughatatlan népének uralma
alá, de állandóan tartani kellett
attól, hogy a Ionoohardok, kik
Rómától északra és délre már
568 úta meatelepedtek, egyszer
mégis beielezik a hódítás mű

vét és Itália közepJtis lci aás
zák; A. rettegés így e kétszáz
éven át állandósult: ..1Jericulo:iC
vivere", veszedelmek között él
ni - lett a jelszó. Mint a kor
íróiból látjuk. az akkori embe
reket sötélenláfás, pesszimizmus
jellemzi amiatt, hO[J!) ezéthullot
tak a római birodalom keretei,
melyek nélkül nem tudták a vi
láDot elképzelni. Az ókor és a

VI

középkor Iwiármesgyéjé,. ~Ü)

Nagy Szent Gergely ekként bo
rongolt a r6mai kultúra elti;
nésén: "llórna. egykor a v;lú:1
ura, mi lett belőled? Látlcatlule:
mcrheictleú fájdalom e'mész:.
polgáraidtól mearuboltak, ellen
ses) ezoronuat, romhahnazzá iei
lél! IIol 1mn fl senaius, hol va,:
a nép'!" illaga. a nagy pápa 'enI
látta, tiou» uj és mc.idu» virW,')
korszele küszöbén áll, hanem
kortársaival e.'fyiitt úgy vélte.
közel ·t;an a ·világ <Jége.

Mert ez az átfordulas új tÖl
téneimi korszaka a VI-VIli.
században a történelemnek út,
talában organilwsan nővelwdő.

lassú fejlődésével történt. .Lk
V-V I, században Romában. é,
a városokban az antik élet egye
lőre megmaradt. Hosszú ideu:
még a consulok seerint számo:
ták az éveket, meumarudtale fl

rétor-islcolák, ahová góto/cat nem
vettek lel, sokáig mefj1/wracUoJ.
a cirkuszi játékok es a polgá'
rok továbbm is eljártak a ther
nuikba, a hatalmas füruőkbe.

Am lassan minden pusztulni
kezdeti, mert a milli/JS vilúuvá
rolim méretczett óriási épiüetc).
karbantartására senkinek sem
'Volt penee az t'gyre c"őkkenő ic
kosság között.A Camrumi« egll
koron termékenu, virágzó 'VI

déke lassanként mocsarasodni
kezdetr s a ré,qi gabOtwfúldei.
aranyosan csillogó tengerét (/
ponUnusi láp zöldje lepte ci.
Ebben az időben kezd a »oo»
mocsarnk moszkiiáinak, [min!
akkoriban velték,) "kigőzöl,qé
se" miatt, az öröle város lá
zas betegségek tanyája lenni:
ember/aló Róma - Homo. t'ONi.\'
hominu-m, mint Damiáni Péte«
nevezte el.

Ezt a rettegő, dc -még lati"



m6",eltségű, egyelőr". látszól~g

lsanyatló kort kell szem előtt
tartanunk, mikor a Böjtelő ide
jének érielméi Jeelclkezéséből
akariuk. megérteni. A lcil.~zkő
dés korúban mituienlci érzi, mi
lyen nehéz a szenvedés,ae nem
mindenki tudja az isteni igaz
~ágot, hogy a bajok kiszabá,~a

i:s elviselése szervesen bele tar
tozik az isteni pedagógiába.
Ilyenkor az Ef/yház emberei az
lsten engesztelésére 6S bűneik
.nuüt ,paló oezeklésre hívják fel
fl hivők seregét: ennek a aon
dolatnak köszönik létűket a
Bőjtelő vezeklő vasárnapj(d ,~

ezért maradtak aktuálisak min
den időben, A huezonot rárno!
plébán'ia-ternplombúl, a "titulu
sokbál" elindult az egyes paró
kiák népe plébánosaival, a ké
sőbb majd kardinálisoknak ne
vezett presbyterekkel élén a
statiónak nevezett gyülekezőba

r.:ilikába. Róma püspöke a pat
riarchiumbál, azaz a lateráni
palotából szintén körmenetben
érkezett. A pápai mcnet előtt az
apostoli kettős keresztet vitték

.és a hatalmas tömjénezőt, mel;IJ
illato. füstfelMivel jelképezte a
M",ek égbe8zálló könyörgését.
MiJgötte lépkedtek ünnepi ruhá
ban a diakonusok é.~ szubdiako
wusck, majd az akolitue-fiúcs
kák, '1Jégül lóháton a Szentatya.
Ekkor elkezdődött a liturgia,
mehmek. folyamán mindhárom
vasárnapon azért könyörögtek,
IlOg1/ a Mindenható oltalmazza
meg a bizonytalanságban élő,
aggódó hi»;."<zreaet. Ezeknek a
forró könyör,fJésekne!c énekei és
imádságai változatlan frissessé
gükben maradtak ránk mind a
mai .,.apig a Római misekönyv
ben.

Hetvened vasárnapon
R6ma legnépszerűbb szent.iének,
Laurentiusnak bazilikája a gyü
lekező hely statiája. A lakosság
,~20rQnil~illát tükrözi vissza a mi-

se introitusában megmaradt fel
vonulási körmeneti ének: "Kö
rülvettek engem a halál sóha
jai, pokoli fájdalmak környé
keztek ennem: szorongatásom
idején az Úrhoz kiáltok én,meg
hallgatja szavamat szent temp
lomábóll" Ezt az antifónát har
sogta a huszonöt titulus hívő:

serege, mindenünnen a falakon
kívül fekvő Szent-Lőrinc-bazi
lika felé tartva, s Istenhez ki
áltva félelmes aggódását. A het
tős bazililea pompás térséoében
megkezdődött a vezeklő mise, A
pápa azt az orattát mondotta,
mely a uwi napig IIeioened 1)1[-

sdrnapjának: könyörgése: "Kö
nyörögjünk! Urunk, hallgasd
meg kegyesen cl te népednek
kömJöl'yését s bárigazsúgosml
sujtasz minket bűneink miatt,
neved dicsőségére szabadíts meg
minket irgalmadban!" llli más
ez, mint a vezeklés örökké ér
vényes alapgondolatának római
pontossággal történő Icidombo
ritásat Hiszen egyetlen halálos
bűn földi büntetésének elviselé
se sem mérhető le voltaképen
evilági mértékkei: "iuste pro
peccatis nostT'is affligimur" 
igazságós módon sujtatunk. Er
re tanítja a szenvedőket a ve
zeklő mise seentleokéie is Pál
apostolnak a korintusiakhoz in
tézett leveléből (I. Kor. 9, 24-
27 és 10, 1--5). A vezeklés lénye
gének másik nagy mozzanatát
hangsúlyozza ugyanis: önmeg
tagadás nélkül nincsen vezeklés.
A keresztény ember tudja, hoqy
a mennyek országa erőszakot
szeneed. azaz csak az nyeri el,
aki ae ön}'eg:lJelmezés hámjábu
töri testét. A földi élet sport
versennhez hasonlít. mondia a
nagJ] apoetol e szenilecke szö
»eaében. A nagydíjért, a "bra
»iumért", küzd mindenki: "Ú 01/
fussatok tehát, hoOY elnyerjé
tek! Mindaz pedig, aki részt
'vesz a oersenuben, mindcntől



tartozkodik;" A graduálé éneke
újra a szororutatás-mottoumot
csenditi meo: "Segitönk WillY
szükséllcinhben és szorultsá
gunkbrtn, mert nem feledkezel
el végleg (J, szegényről!" - Az
evangélium a szőlőmivesek pél
dázata, s a liturgia magyará
zóinak !"égi "keresztje": miért
épcn ez a magában 'vé've érthe
lő parabola került Hetvened va
sárnapjára? Pedig a vezeklés
gondolatának vtlágosságában
könnyen érthető:mínden egyes
szőlőmunkás egy-egy dénárt ka
pott, az is, aki eaész nap dolgo
zott, az is, aki utolsóként ér
kezve csak egy árát, A világi
viszonylatban érthetellen eljá
rás hetytálló a természetfölötti
élet jutalmazására: a dénár az
önmegtagadó életért járó juta
lom, az örök élet, s ezt minden
ki megkapja, még az 'is, aId
hosszú bűuo« élet után tér mea
az Istenhez.

Hatvanad vasárnap
i á n a statio a mai napig Szent
Pál bazilikája, mivel e második
vezeklő-·vasárnaponide zarándo
kolt Róma huszonöt plebániájá
nak népe. A kikötőbe, Ustiaba
vezető Út mentén áll a bazilika,
mely Gamaliel egykori tanitnni
nyának, Pál rabbiruik siri« föté
magasodik. A búcsújú'iÓ tieoele
csoportjai ezúttal ezt a körme
neti éneket énekelték, mely a
mai napig a mise introitusa:
"Ébredj fel, miért alszol, U ram?
Ébredj fel és ne tasziis el min
ket végképen! Miért [ordiiod el
arcodat? 11'fiért feledkezel el sz0

rongatásunkról? Testünk a !'üld
höz tapadt: kelj fel Ilram, se
g'Íts meg és szabadíts meg ben
nünket!" Ha nem a Szentlélek
sugalmazta volna a zsoltárokat
is, senki emberfia nem meré
szelt volna ilyen éneket leírni,
ennyire mélységesen emberi ioi
kiáltást. Hányszor hallottunk
már a háború idején szenvedé-

sükben tántorgó lellcekttJl ehhez
hasonló panaszokat: meufeled
kezett rólunk az Isten! nem tö
rődik már vr.lünk, elfordult im
már tőlünk! Az lsten olyatt
nagy, hogy gyermekeinek ki
csinységéhez 'is tud alkalmaz
kodni: megérti, ho,qy II szenve
dés fáj és ezért nem veszi rossz
néven, Ita gyermek módjára pa
nasekodunl; és siru-ak. Tanúbi
zonYliág erre, hogy ilyen zsol
tál'lizöveg a Seentirásba keriilhe
tett, - s az Egyház bolcseséoét
mutatia, hogy aggodalom nél
kül felhasználja liturgiájában (I

mai naoi«. - Az oratio seinlén.
nagyon fontos doloara muia!
rá: "lsten, te látod, ho.qy semi
lyen a le c i ó n Tv b a n nem lehel
bizodalmunk, engedd meg teltát
kegyesen, hogy minden baj el
len a nemzetek tanitójánal, vé
delmezése oertezzen fel bennii»
kel!" Scuit» magadon, az lsten
is rneg8egít: a keresztény ele,
mit a j'ómai püspökök mind.ia
követlek. Bástyákkal vették leo
rül a uárosi, diplomáciai tar
gyalá80kkal és adóval tartották
vissza a különböző lonoobanl
hercegeket, de tudták, hogy 8(
milyen akeio cgymagábml nem
elegendő. - A szenilecke Pái
apostol életének "dicsekvése" (lJ.
Kor. 11, 19-12, 9), meiube«
szcnvedéseit mond.ia el, hogyati
kellett számtalan [drudsáuot,
igen sokszor fogságol, gyakor'i
halálocszedelmeket eloiselnie:
"veszedelrnet a pogányoktól, ve
szélyeket a városok/nm, oeszé
Iueket a tenyerelt," u,qyana:w
kat, amelyeket a ru?pvdndorlá"
keresztényei elviseltek. A szent
lecke '/légén Pál apostol szao«
vonja le a tanulságot: "Három
szor kértern at: Ural.. boo» tú
vozzék az (t. 'i. a szenoedés) tíj
lern, de ezt mondá nekem: ele
gendő tenéked az én Zcegyel,nern.
mert az erő az erőtlenségben
lesz tökéletessé." - Az 6fU.Of-



lium a Magvetőről szóló példu
beszéd (Luk. 8. 4-15), meluet
Szent Pál iiezteletére énekellek
ott, ahol a főoltár confessiójá
ban el van temetire minden 1W'I/l-

zelek legnagyobb magvetője. Il
h.iceket egyúttal fig;IJe{me;~c!',i ez
az evangélium, hogy viyyrizza
nak a /jzivükbe hullott i,:teni
magvakra: a kegyelem indítá
saira" meineket rt Szcntirá« 01
oasáealcor, az l oe II irdetésekor,
vagy talán a csendes Óinuuisást
ide.ién éreznek magukban. i\' c
fojt/ják el a szen.ucdcsek tövi
sei, ne legyeneIc kűsziida-lct/;:;/"
kik örömmel fogadják UfJy!;n
az if/ét, de rövid úleiu tartó li il
után a mcr/,pTóbáUaf(Ísok olh.u
rúban etpárt olnaít: Ezcrt, mil/5;;
eze-x a 1,'czc!dő vasárnapon Ró
ma népe kiirmcnetiien. oiil.c úl
dozaiÍ adon,ányaU az olt áruc:
- kenyeret, bort, olajat, g.1}ap
Jút, viaszt, pénzt, -" kúzbcn c.<:l. felajánlási énekel mondi.a:
"Add. hO{J:II ösvénycidcn tokéic
tes léptekkel járjak és ne inou
[antik: meg lépteim;" ezzel felel
ve az eoonuéltum tanítására.
Ötvened vasárnapján

Seen: Péter sírjához zarándo
keltek; még ma is ez a statio
temploma. A kiirmcnet i ének
«ira a segítségkérés motiuumál
hangoztatja: "LéfJJl 1wi.~Cf:tvé
rfCl;J>{;;;ő 1slenem lé!;.!} az én me
ncdékhelY::?)I ésmc'Jics met) en
fJe-mctJ" A seentlccl:« nUr/yor>
iontos dologra hi?lja fel a li
qyelmet: ncm cle,ljcndő etnima
oában méu a vezeklés önmer/1a
gadása sem. II(J valoki ft leuna
,fJyobbat tenné is, úgy, hogy "át
adná teslét annyi.ra, hOllY el
égne, ha szcreteie nincsen, SCl:l
mit sein használna neki;" Ezér!
olvastatja az Egyház a népván
dorlás learn óta máig Pál
apostol hatalmas szeretetliim
nuszát, hiszen épen a nagy
szencedések idején aki1Júll:',
- Nagyon tanulságos az evan-

gélium is (Luk. 18, 31--43). Jé
zus elmondja benne. hogy szen
vednie kell: a pogányok kezébe
adják, megcsúfolják, bántalmaz
zák, rnegölik, de harmadnapra
feltámad. Laikus felfo,qáR az,
hogy ez az evangélium (J, nagy
böjt beharangozója: hiszen a li,
turgia csak ieketcvasárnaotól
kezdve iootalkoeik. Jézus keser
ves ldnjaival. A szenoedésnek
nagy keresziénu programmjáról
'van itt szó: szenvedni kell .. meri
ezáltal üdvözülünk. I gaz, hogy
emberileg ezt nag;uon nehéz
meaérteni; a tanUuánJlor~ is
"mit sem értenek c"en igé'böl és
nem értettek a mondottakai: Ép
a nétniándorlá« idején eokan
nem bírták ésszel le!fogni, mi-
ért ép nekik kell enrmil elvi
selni, miért kell ép ez ő nem
zedekiilcnek többet szcnTcdni,
mint előttük száuHtüi.:naJc A,z
ecannéiium: azután azzal foly
tatódik, hogy egy vak ült oz ú/
szélen és ami ni Italiotta rt tii
'I1u'f}Wl, hogya Ntieáreti Jézus
megy arra. kiáltva kérte: "Jé
zus, Dávid Na, könyörülj ra}
tam!" És az Cr kérdésére, mit
akar, ekként vtiiaezolt: "Uram,
add, hogy lássak!" A litu1'gia
alkalmazott értelme szerint igy
kell látnia annak is, akit a szen
vedések meatcptiztak, lelke sze
mének meg kell nyílnia az örök
i{]fiZ!i(Í/t us«.

A népvándorlás korában szii
letett három 'vezekW-vasárnap, a
ma'i" B~j~elő . ideje ugyana~o~a~
az osretn 1n1se-enekeket,lJilJi.uJ.i
olvasmányokat és könyörgése
ket adja aikunlcra, mint ezer
négyszáz esztendővel ezelőtt. .Az
Egyház kegyelete megőrizte szá
munkra őket, hogy ezek az en
ucs?lelő és vezeklő vasárnapok
erősítsék hi'vei lelkét, jól tudva.
hogy lsten a k,eresztényt a
megpróbáltatásokés seewoedé-,
sek útján »czeti el a világosság
ra. II a d ó P o l i k á r p



A K I S Ú T
"Isten nem támaszthat bennem megvalósithatatlall d

gyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, ,.ál:yódh~
tom, vágy~dnom kell arra. hogy sz ent legyek... EI kell
magamat vls elncm számtalan tökctetlensé gemme! egylltt;
de míndenképpen a mennyországba kell jutnom; biztos,
egyenes es rovtd utat logok tehát keresni" ...

Llsleuxl Szerit Teréz,

Nem tudok elmélkedni, pedig tudom, milyen fontos dolog. 11a
1f.ekifogok, nem' jut eseembe senw1'i, vagy hamienak érzem az eiJéE
próbálko,zá.~t.

l.
Az elmélkedést sokan azért

látják nehéznek, mert azt gon
dolják, hogy az a mindennapi
tól eltérő, egyéni és azért új
gondolatmeneteknek fel(;píté[·;e.
ami az átlagembernek nehéz fel
adat, s a nem átlagembertől is
piheatséget és alkotókedvet kí
ván. De ez tévedés. Az elméllw
dés ,az imádságnak egj" faja, to;
az Uristell az imúdkozótól nem
kíván mást. rnint a szivét.

Az elmélkedés nem miszf.ikus
vagy esztétikai gyönyörűséo:

gel való elmerülés a földöntúli
nagy valóságokba. 1\émelyeket
ez a tévedés riaszt el az élméÍ
kedéstől. A misztikus elmerü
lést szemlélődésnek h í \" j uk s HZ
magasabbrendű az elmélkedés
n~l. Az esztétikai gyönyör pe'
dig nem IS tartozik a:!, imádsász
elemei közé. -

Az elmélkedés nem lelki ol
1Jasmánll. Az olvasás befogadó,
az elmélkedés alkotó tevékeny
ség. Olvasmány T11'I11 is CkF;t
lenül kell hozzá. Szűkséges vagy
hasznos az olvasmány annak,
akinek a tervbevett elmélkedés
hez nincs megfelelő anyaga, tu
dása; aki nehezen talál tárgyat
az elmélkedés számára; vagY
aki lelki szárazságán nem tud
magától segíteni. Aki például
Krísztus szenvedéséről kíván
elmélkedni, de néhány köz
ismert általánosságnál nem jut
tovább, kisegítheti Prohászka
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valamelyik remek nag}'böjti el
mélkedése.

Az elmélkedés YlJakorlati cé
lú tevékenység, célja a lelket
közelebb segíteni Istenhez. De
evégből nem szükséges minden
egyes elmélkedésnek konkrét
elhatározásban végződnie. Alta
lában uavanez lesz a szabály.
kivált mikor egy merrhatűrovot:

szokás bevezetése, illetve leküz
dése a célunk. De lezulább olyun
jó az az elmélkedés is, arnol.
nem akar többet, mint átélni
egy vallási igazságot. Valak.
például észreveszi, hogy nem
tud kellő tisztelettel Istenre
gondolni és róla szólni (talán
hanyag imádságának is ez ax
oka), azért most úgy végzi el
mélkedését, hog-y annak nyo
máu jobban átjárja őt Isten le
nyűgöző nagysága. Ugya; l {g-:
lehet azzal a szándékkal elmél
kedni, hogy meghatódiunk az ,;
Irgalmas szeretetétől, vagy hm.':"
a megszégyenülés, alázat, bála.
bizakodás és más Ilyen valapvc
tő vallási érzelem hassa át :'
lelkünket. Ezek is jól megható
rozott célok. Meghatározott c{·j
nélkül nem is lehet jól elméi
kedni.

Az elmélkedés elsőrendű fel
adatai közé tartozik olhatározé
sainknak érzelmi elemekkel való
átHí:ijYése, e nélkül hiányzik az
erőnk a sz ük Réges mértókű ipar
kodáshoz, leleménvhoz és áldo
zatkészség'hez, Hogy eg'5 iaví!-



hatatlan későnkelőnek lesz-e
holnap ereje ahhoz, hogy
.,erős elhatározása" értelmében
korán keljen, majdnem teljesen
attól függ, hogy ma este meny
ayire tudja átélni a holnapi
pontos kelés szükségeaeégét,
mennvire tud édes várakozúso
kat vagy valamely igazán nagy
érdeket fűzni hozzá. Ilyen ér
zelmi elemek felkutatása az el
mélkedés legérdemesebb céljai
közé tartozik.

Nem egy nehezen induló ei
rnélkedőt az mont mez, ha eszó
he jut, hogy az elmélkedés
imádság, és elkezd II maga sza
vaival imádkozni, m·,g nem fn
ledkezve arról, hogy az imúd
,;ághoz hozzil ta rtoz ik l s t,f>,11
megsz ó 1ítúxa {'" II púrbeszéde»
forma. ("Te látod most Uram,
mennyire szerotnék érteni az
elmélkedéshez. 'l'égy kérlek ta
uítvánvoddá. Ig'érem.. - Ma él

kislelkűség' ellen keresek nálnd
segítséget. Mutasd meg nekem
ennek okait. Vajjon, nem erről.
meg erről van-e szóf" stb.) Ez
~ párbeszédes alak könnyebben
belelendít II szabad gondolatszö
véabe. O.

II.

Ili az elmélkedés f Érzelm ile'"
alátámasztott gondolkodás m;e~
lekvésro való elhatározás céljá
ból. Van ember, aki sz inte al
vajáró: véletlenül történik vele
minden. Ezek nem elmélkednek
sennnin,

Van, aki állandóan elmélke
dik: hogyan osztom be legjob
ban pénzemet, munkámat, idő

met, összeköttetéseimct; vagy:
hogyan viselkedjem munkahe
Iyemen, pihenésemben. szórako
sás közben stb., hogy az meg
feleljen a helern helyezett biza
lomnak, magamról táplált jóv\'
leményemnek. És van, aki érzi
lelkében az Isten axikrájánnk
csendes rnelegét, vérkcr ingésé-

ben az isteni ssölőtö nemes
nedváramlását, - és aki azon
elmélkedik, hogyan lobbantsa
lángra magában az isteni szik
rát, hogyan valósíthatja meg a
..maradjatok énbennem és én ti
bennetek" boldogító parancsát.
Az alábbiakban az ih-en elmél
kedéssel foglalkozunk. ..

Mindenféle elmélkedés történ
hetik egészen függetlenül idő

től, Iorruátúl. urunka és szóra
kozás közepett, felébredéskor
vagy elalvás előtt. íróasztalnál
vagyesztergapadnál, - és a leg
különbözőbb kiváltó okok kö
vetkeztében.

Minél elfoglaltabb és sokolda
lúbb azonban valaki, annál
szükségesebb egy akármilyen
rövid, de mégis meghatározott
időt szánni az elmélkedésre, kü
lönben könnyen elmarad: Éo;
bármily könnyen indítsa iB el
mélkedésre az embert bármilyen _
esetleges kiváltó ok, mégis jó
az elmélkedési anyagot jól meg
választott külső szőveg alapján
végezni, különben mindig csak
nekünk könnvű, kellemes, adott
ságainak éppen megfelelő anya
got választunk.

Ilyen kiviilről megadott, leg
objektívebb anyag a szentmise
szövegének változó része, amely
ről akár előző este, akár ssent
mise alatt vagy után a lezna-

.gyobb könnyedséggel elmélked
het bárki, aki rászán erre ti
zenöt-húsz percet és egT heti
próbaidőt.

A klasszikus elmélkedési for
mák lényege: 1. Az Isten ssine
elé helyezkodés mint érzelmi elő
készítés. 2. A meditáció egy, két
vagy három pontja. 3. A~ el
határozás és ennek felajánlása.

A szontmiseszöveg változó ré
szeiben ennek megfelelőjer

1. Rövid könyűrgés a Szentlé
lekhez, hogy lelkem hasznára
végezzem elmélkedésemet. Elol
vason: a 1leI'S(',~, énekes réeee-



ket: introitus, graduale, offcrto
rínm, communio. Olyan ez, mint
ha megszólaltatok egy akkordet
as orgonán: komor vagy bájos,
ünnepélyes, komor, lendületes, a
mélységből fe1zokog<i, bíztató 
mindig más és más. Főleg ami
kor már kissé gondolkodni is
kezdek rajta. Miért ezt énekel
teti ma az Egyház1 Miért olyan
bizakodó' ma ez az ének l holott
egy mártirról szól a szentmisej
Miért ismételteti ugyanazt II kis
zsoltárrészt háromszor-négy
szer ] Milven érdekesen válaszol
a graduale az introitusra, - ho
g~'an fokozódik vagy halkul el
ugyanaz a melódia t, -- hogyan
alakul át az introitus lendületes
fellángolása egyszerű, real il' la,
komoly intelemmé vagy 0röf.Ío
,"::adússá la communióban I stb.

Sokszor nincs is már SZü1'8ór;;:
más elmélkedési anyagra, an nvi
érdekes gondolat támad ebből a
zenei hangolásból is: így kell
az Úr Isten elé állnod ma.

2. Aztán áttérünk a m,'uiE"iú
anyagára. Adva van két pont:
az epistola és az evrtnqélium
szövege. Néha már az első 01
vasásra szinte kiragyog egy-két
mondat, amely egveuescu ne
kem, mára, jelenlegi helyzetem
re adja meg a lelki választ,
Néha előbb gondolkoznom kd]:
vajjon miért éppen ezeket II rÍ';
szeket választotta ki az :U~gy

ház! miért ezt a kettőt fíí"d.c
össze7 Van ezek között előké

szítő, fokozó, egymást példázó,
vagyaláhúzó tendencia, pá.rhu
zarnos vagy ellentétes b~állitás1

l1ilyen álláspontot kellene el
foglalnom e kettős tanftás hatá
sa alatt] Tudom vállalni 'l Ak
kor hogyan lehetne hozzáfog-ni1
Nem tudom vállalni I Hogy tu
dom ezt alázatosan, gyermek
deden az Úr Isten elé vinni és
az lS irgalmát kérni gyengesó
i'em megbocsátására és aláza
tosságom megnövelésére t

3. Aztán nagyon lassan Ól!! na
gyon gondolkozva elolvassuk az
imákat: az oraiiát, (l secretát h
a postcormnuniót. Nagyon gon
dolkozva kell olvasni, ruert a
bonyolult latin szerkesztésű

mondatok között néha ig'21zim
sokáig tart, amíg mi Iaikusc.k
kihámozzuk. hogy rni is aj; a.
lényeg, amit kérünk. De aztán
néha elbúmulu nk : milven egy
szedi, milyen kevés is alh arnrt
kérünk ezekben az imákban!"
... hogy akik reménvüket :'l. h
gyelembe vetik, miudiz ére'~7.{\k

oltalmadat... ", "lll. áldozati ado
mány élte8scJl és erűsítsen min
ket .. :", ,,'" neked tetszi) éJeLÜEk
kel méltóképen szolzúljunk t[-
ged." stb.

Ennyit kérek ma 'l'őIed,
Uram. Mí lvcn kevIl" --- él!l m
Iyen mérhetetlenül sok! Ermek
elérésérc akareru lúhmlhoz tenni
~z ,"ll j.;i':slJ~Y elhu~.:il'()/;{~"'o~na,
IS. Ma ezt es ezt, li:T es ll;-)',

ekkor és ekkor Illeg akarom
tenni, vagy el akarom hagyni,
Kevés, dé nem telik Wbb tlS
Iern. Fogadd kegyesen, Tedd
birtokba, ne engedet. hogy visz.
szavcgyem; I~ar:Y5Jh"bítyd me!;,
erősítsd meg': es 1l1"1 vJ 'Jé!r.a h (),
nap reggel, hogy szerénye.. dEl
hüs:~~J,"es(,)j II iru inl.~{~j~")!~jp-,k

EJötted. J'.
fIl.

Ha valaki, elmólkcdni akar
ván, a fiZÖVCg olvasása közbeli
elakad {s "nrnl ;ini cól7.rho sem
mi", egy,:zP1·Í.Ícn tegyf'. fel ma.r;;,
nak egymásután (,7.t il. három
egyszerű kérdést:

1 ~Iil jeleni ('~ "-'l"'y az a
mo'lldaÚ, l'iInit o'l~;n'.:1~1~;'

2. Mit mond ez nekem, (az én
adottságai nunal, köruyezetem-
me], bajairnrnal, stb.) f I

3, Mit k iván ez bkm f't::z'
Aztán határozza el masrát,

vagy buzduljon fel {,'{ ajánlja
buzd ítúsát vagy p]JatÚ'rod.Rit
Istennek. ~,



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Abban a hatalmas irodalom
ban, amely a' Mennybevételről
szóló Mária-dogma körül már
az első évben támadt, a nem
katolikus megnyilatkozások kö
zött a legnagyobb jelentőséget

T. G. Spassky professzor Pá
risban közreadott értekezésének
tulajdonítják. A szerző ugYflnis,
aki a skizmatikus keleti egy
ház egyik legnevesebb teológu
sa, igen értékes összehasonlító
fejtegetések után a maga részé
ről is arra a megállapításra jut,
hogy az új katolikus hittétel
mindenben megfelel az ősi ke
resztény hagyománynak. A
Ill. eg~-etemes zsinat ugyan 
Spassky nézéte szerint - túl
röviden fogalmazta meg Szűz

Mária isteni anyaságának dog
máját, a keleti egyház liturgi
kus szövegei azonban, különö
sen a Mermybevétel vigiliájá
nak, ünnepének és nyolcadának
énekei világosan kifejezik a
meggyőződést arról, hogy a
Szent Szűz nemcsak lélekben, de
testben is a, mennyok lakója
lett. Azok a liturgikus énekek
pedig, amelyek kevéssel a VII.
egyetcmes zsinat után keletkez
tek, egyenesen bővelkednek az
oh-an szövegekben, amelyek a
dogmával teljesen egvbehangza
nak. Valamennyi antik hirn
nuszköltőnél, mint Romanus,
Krétai András, Damaszkuszi
János, Cosma, József, Teopha
nus és Germanus patriarcha,
dús anyagot találunk a Szent
Szűz s leülönösen a mennybe
Tett Szent Szűz dicsőítéséről.

Három tétel nyer kifejezést az
ősrégi keleti liturgikus szövo

,rekben: Mária halála, Mária
feltámadása és Mária rnennybe
vétele. Ezt a három tételt vizs
",álva Spassky úgy látja, hogy
bennük mind a nyugati, mind

Irja Mihelia. ri.
a keleti kereszténység egyetárt..
s ami különbség van, jobbára
csak a hangsúlyban mutatke
zik. A katolikas egyház kiTál\
képen a mennybevétel . tényé)
emeli ki, vagyis a Szent SZŰl/;

megdicsőülésének mozzanatát,
J ellemző erre - mondja Spassky
-, hogy a mostani dogmatikus
meghatározás sem szól a Szent
Szűz haláláról, csupán "földi
életének befejezéséről", 1'1 nem
beszél a feltámadásáról sem,
csak a lelki és testi mennybevé
telről. Ezt a szövegezést Spasskj
a Szeplőtelen Fogantatás hitá
vel hozza összefüggésbe, aazal •
dogmával, amelynek tekinteté
ben a két egyház között komol,
különbségek vannak. Minden to
vábbi nélkül elismeri azonbas
Spassky, hogy a két dogmát a
katolikus egyház észszerűen

kapcsolja, mert hiszen ha ninc.
eredeti bűn, akkor logikus mÓ
don nem lehet szó halálról Bera,
miután a halál csupán e bú
nek a következménye.

"A rni szövegeink -- ir:r
Spassky - a fentebb cmlített
mindhárom tételt hangsúlyoeae
tartalmazzák, ha nem is 80.'
forma szintre domborítják ii
azokat." Az antik korban lit
Meunybovótel ünnepét a görfJ
gök a "kimesis", a latinok a
"dormitio" szóval jelölték. A
görög kifejezés a keleti egyháa
ban mindmáig megmaradt, mi,,;
a latinok később az "assumptio'
kifejezésre tértek át. Bizonyo•.
hogy az időrendben előbb hass
nált görög' .Jcimesis" szó többet
is mond, mint "dormitio", vagyy
"elalvás", mert ugyanakko:r a
görög szövegekben olvasunk ,'l

Szent Szűz haláláról és .idit
ról is. és Szent Pál is a hal41
értelmében használja' a szót. Á'I
"assumptio" szó viszont nem w-



lel meg teljesen a "metastasis"
szónak, amely a görög ünnepi
énakekben előfordul, Mindezck
az árnyalati kíilönbségek azon
ban lényegtelenek, mert ;:~'6 Ö8:-1

t.>zofüggéseklJől vi lágosan ki Lú
nik, hogya.Kimesis, i lletve
~\ssumptio ünnepén mind rt két
oldalon a Fiúnak azt a közvet
len cselekedetét ünnepeljük,
amellyel magához vette Anyját,
és pedig lélekben és testben egy
aránt. A Madonna ruhájának és
hének külön sírbatételi ünne
pe, amelyet a görög egyház jú
lius 2-án, illetve augusztus 31
és til, nyilvánvalóan tanúsítja
a keleti kereszténységnek azt a
hitét, hogy Isten Anyjának teste
nincs a földön. "Tested helyett
a ruhádat hagytad itt minde
neknek. ó Legszentebb SílŰZ" 
hangzik július 2-ának liturgi
kus éneke. Sokatmondó ez, mert
ugTanakkor Keresztelő Szent
.János fejének mcgtalúlását há
romszor is mcgiinnepli a görög
euház.

Nagyon érdekes Spasskynak
al a megállapítása, hogy a ke
leti liturgikus szővegek nyil

....ánvalóan kettős hagyomány
n,.omán készültek. Mert amíg
egyes szövegek a ::JZüll t. Szűz

leetének mennybevétoléről szól
nak, más szövegek a Szent Szűz
ajkára azt a kérést adják, hogy
temessék majd az Olajfák kert
jébe. Az antik bizánci festészet
nek is van egy remeke. amely
kéi; síkon ábrázolja a Szent
Sz6z halálát: elől Mária holt
-l.este, körülvéve az apostoloktól,
a háttérben Jézus. amint kezé
ben tartja .Anyja lelkét. A két
hagyomány azonban gyorsan
összeolvadt s utána a liturgikus
lJ];öTegek már csak egyetlen
mennybevételi aktusról szólnak,
amely nyomban a halál bekö
vetkwJi·,,;e u tán történik, és Má
ria lelkére. és testére egyképen
Tonatkozik. Ezek a szővegek a

mennybevételt úgy áHítják be,
mint a Fiú ajándékát Anyjá
nak. Kitűnik ez a szőhassnálat

ból is, amelyre rendkivül ké
nyesek a göröf~ szerzők. Cselek
YŐ . igéket alkalmaztak, amíg a
saját erőből történő "mennybe
menetelről" volt szó, de szenve
dő igéket, mihelvt "mennybevé.
telről" Irnak, rniutáu az utób
binak már a Fiú erejéből kel
lett történnie. FigyBlemremúltó
ezzel' kapcsolatban, hogy az ün
nep keleti liturgiája leekeszö
végül Szent Pálnak a filippiek
hez intézett leveléből azt a rés•.:
veszi ki. amely magaszf alju II

~~ent Sz'!íz u ~.Iá.zatossá?át,. de
foleg a (l1l~<;of1eget erneli ln, es
pedig olyan értelemben, hogy ez
a dicsösév bizonyos módon ki
is jár a Madonnának. Az a gon
dolat, ameiyet' Damaszkuszi
Szcnt János később úgy feje
zett ki, hogy Jézust, Mária fiát
"adósság" terhelte Anyja hú
nyáhan.

Vannak antik görög himnu
szok, arnelvek - mint említet
tük - a Szent S'liiz. haláláról
és feltámadásáról is szélnak.
Igy Cosmának, II himnuszköltő
npk. a Kimesis kánonjába be.
iktatott éneke is: "Bár nem vol
tál adósa a természetnek, Te (.
Legszentebb Szűz, mégis enge
delmeskedtél a természetnek és
meghalván feltámadtál, hOJrr
örökké Fiaddal élj." Spassky
azonban méltán jellegzetesnek
mondja, hogy a keleti egyhá;,;
sem ünnepli meg kűlön a Ma
donna feltámadását. hanem ha
láláról, feltámadásáról é;~

mennybevétoléről is eg-yetlcn
ürmepnupon s éppen a Kimeais
ünnepén emlókezik meg.

Damaszkuszi Szent János és
Cosma is a Madonna azonnali
feltámadásának hitét II halottak
általános feltámadásának taná
ra alapította. Jézus, Isten Fia
é8 Mária fia ugyanis, aki el



fog jönni, hogy itéljen az élők
és holtak fölött, csupán azt
akarta, hogy anyja még az ál
talános feltámadás előtt elnyer
je feltámadását és dicsőségét,
mert ahogy Jézusban, akként
~áriában is "eltöröltetett a ter
mészet törvénye". Ez a Szűz
anya "kivételes kiváltsága" 
állapítja meg Spassky és hi
vatkozik a kéflőbbi idők katoli
kus hittudósainak ezzel egybe
hangzó Ielfogására is. E7. il ki
váltság- megilleti It Szerit
Szűzot istenanyai méltósáza,
megszentelódése, ~,a.ját szcmélyea
szentségc C:-\ 8ZUZl tisz.tasúgu
miatt, Minderre vonatkozóan
Spassky keleti liturgikus szö
vcgeket is ismertet, amelyek
ősszefcglalóan a következő ké
pet nyujtják: Szűz Mária "ha
sonlíthatatlanul nagyobb fön
ségre és magasságba emelkedett,
miut a legkiválóbb angyali te
remtmények", Miután"a leg
méltóbban beteljesítette életét",
It Szent Szűz "halhatatlan elal
vásával" és "megdicsőülésével"
zárta le földi életét. Az, aki
"kegyelmet talált Isten tekin
tete előtt", most "ott áll élő va
lóságában Isten tekintete előtt",

"hallgatva rnindazok imáit, akik
közbenjárását kérik" és "meg
dicsőítve a szakadatlan csodák
által is, amelyeket bőségesen

áraszt a fiildl"(~".

Katolicizmus és keleti ke
resztónYfióg tehát - feJ'3zi he
tanulmánvát Spassky -- oi;yké
pen hiszik és tényként vaIiják
It Legszentebb Szűz testi menny
bevételét.

•
Amikor a mult század máso

dik f(Jlék~n Bertoll i felfedezte
ll. föld kérgének mikrorcugéaoit,
eszébe sem jutott, hogy ennek
még gyakorlati hasznát is lát
hatja. a7. emberlsósr. Ötletszerű
en kezdte vizsg álni mikroszkóp
jával az üvegharang alá tett

inga viselkedését fl igy IeU ti
g)Telmes az ingának azokra a
parányi kimozdulásaira, ame
lyek mindannyiszor bizonyos
rendszerességet mutattalr. Utá
na is tisztán tudományos érdek
lődés késztette őt és a felfedé
zésről értesült többi kutatót a~

inga szabad szemmel nem Iáf.
ható rezgéseinek behutóbb ta
nulmányozására. Kiderült, hogv
ezeknek a rezgéseknek periódusa
néhúny tizedmásodperc és 12
másodperc között . váltakozik.
amit nyilván a rezgést kiváltó
okok erőkülönbsége magyaráz.
Ami magukat az okokat illeti,
az első és kézenfekvő feltevések
természetesen úgy szóltak, hogy
azok a mechanikus behatások
hozzák rezgésbe az íngát, ame
lyek a föld felületét a közvet
len közelben érik. Igy példáu!
nagyvárosok esetében az utcai
forgalom, bánya- és iparvidéke
ken a robbantások és a géllei::
dübörgése, tenger mellett a hul
lámok nekiesapódása a sziklás
pártoknak, általában pedig a
szélvihar és a hatalmas esőzés.

Kisvártatva rájöttek azonban
arra is, hogya földrengést jelzi)
készülékek télen és tavasszal
végzik a legtöbb mikrorezgést,
s ebből már arra kellett követ
keztetni, hogy a mikrorezgés
nek nem lehetnek kizárólag he
lyi tényezői.

Giovan Battista de Rossi 188!
ben azzal állt elő, hogy bizonyos
összefüggést talált a "mikro
szeizmikus" mozzások és a ba
rométer mutatta Iégnvomás-vál
tozások között. Ezzel új irányba
terelődtek a kutatások, amelyek
be most már meteorológusok is
bekapesolódtak. S valóban, be
igazolódott, hogy anagy lét:
köri zavarok a legszorosabbaa
befolyásolják az inga míkrorea
géseinek hullámhosszát és P"
riódusát. Minden jel szerint a
föld kérge ilyenkor állandé



J:mllámzásban van, ami több na
pon át is tarthat. Közbevetőleg
említjük: nagyon valósz.ínű,

hogya földnek ezt a "lázas ál
lapotát" érzik meg a természet
tel eleven közössésrbeu élő álla
tok és egyes, külőnösen érzé
keny emberek. Megállapítottúk,
hogy főleg a tengerek fölött
nyargaló ciklonokat kísérik jel
legzetes m ik roreugések. Amíg
Azonban a ciklonok átlagos se
bessége óránként 50-GO kilomé
ter, addig a mikrorengésck
Óránként 10.500-11.000 kilométe
res sebességgel hullámzanak to
ya. A ciklon által okozott mik
rorengés sebessége tehát kere
ken kétszázszorosa a ciklonénak.
Óriási jelentőségű, immár gya
korlatilag is hasznosítható fel
fedezés birtokaba jutott ezzel a
tudomány. Ahhoz azonban, hogy
a nyomban felismert gyakorlati
haf'.znosság az el méleti lehető

.égből valósággá is váljék, szer
vezett formában történő évtize
des megfigyelésekre volt szük
.ég.

A világ legtöbb geofizikai in
tézete társult a munkához, A
római Intézet például - rnint
Pietro Calo; professzor tanul
mányában olvassuk -- kiele
t'lezte, hogy azokat az óceán fe
I;)) jövő eiklonokut, amelyek a
Biseayai öböl felé tartanak, az
6 mííszerei rendszerint 10 má
sedperc periódusú mikr-orczgé
sekkel jelzik, Azok a ciklonok,
amelyek Izland és Anglia közt
haladnak, Rómában 7-8 másod
~erc periódusú rezgéseket tá
masztanak. Mihelyt a ciklon be
lép a Földközi-tenger nyusrati
medencéjébe, a mikrorezgések
periódusa ecvszeriben 4--5 má
sedpercre esik. Ha a ciklon el
érte a Tirréni-tengert, a porió
lus már csak 3-4 másodperc,
ha pedig' még' közelebb, az
olasz partig jutott a ciklon, a
lDikrorezgés periódusa csupán 2

másodperc. N agyon sok ilyen
adatot kellett azonban gyüjteni
és egybevetni a föld minden tá
júróL amíg' ki tudták dolgozni az
összefüggések olyan táblázatát,
arnelvnek alapján megközelítő

pontossággal következtetni lehe
tett a ciklon irányára és sebes
ségére. Az első táblázatot Gher
siuek, a kínai Zi-Ka- Wei 01n8:1

meteorológusának sikerült 1932
ben a Csendes-óceánra vonatko
zóan mogszerkesztenie. A pusz
tító tájfunoknak idejében való
jelezhetése azóta is megbecsül
hetetlen értékű szolgúlatot tett
a hajózásnak és a parti lakos
ságnak. Mig azonban Ghcrai
csupán statisztikai következteté
seket vont le, Ramirez, a sai nt
louisi egyetem tanára 1936-ban
olyun mérési módszer alapj át
vetette meg, amelynek segítsé
gével meg is lehet jelölni a tér
képen a szóbanforg ó ciklon vo
nulását, Ramírez akként helye
zett el három szeizmográf-cso
portot, hogy azok, m in t csú
csok, egy egyenlőoldalú három
szöget zárnak be. Az oldal hosz
szúsága egy mérfűld. Minthogv
így II ciklon okozta rnikroren
g és hullámai különböző időben

értek a csúcsokba. az eltérések
ből Ramirez ki tudta számíta
ni a ciklon centrumát és irá
nyát. Az ő rnódszcre alapján
szervezték meg- és állították fel
azután az első orkánjelző állo
mást az amerikai kontinensen.

A míkrorenzések megismeré
sének fontosságát igazában csak
a második világháború mutatta
meg. Erről szól egy másik ta
nulmány, amelynek Muurizio
Giorgi, ugyancsak római egye
temi tanár a szerzője. Minthogy
akkoriban elmaradtak a nem
zetközi meteorológiai tájékozta
tások és az óceánon karaván
ban lopakodó hajók sem küld
hettek rádión értesítéseket, a
hagyományos meteorológ'iai



'lrolgálat teljesen megbénult.
Szinte kizárólag a mikrorengé
seket felfogó, sebtiben létesített
állomásokra kellett támaszkod
ni, amelyek legalább a nagy
Iégkőri zavarokat idejében je
lezhettéka hajósoknak és re
pülőknek. A háborús tapaszta
latok értékesítése és továbbfej
iesztúsc terru ?szetesen a húbor-ú
utáni időkre maradt. amikor is
mét szó lehetett ny ilt rnu nkáról
ús nemzetközi egYLittJllíL,üdós
ról.

Ua már az a helyzet, hog;}' 11

mikrorengések állandó figyelése
rniud nag-yobb mértékbeu e ""6
szíti ki. ~iít váltja fel a rendes
meteorológiai eljúrásokut. Mi u t
hogy ugyanis IlkiseL!> l{·gküri
zavarok is. amilyenok a trópu
sokon k ív ül, tehát Európa körül
és a Főlclköz i-tengereu lépuok
fel, jellegzetes mikrorezgéseket
okoznak, ezekből a l'tlz':édekbűl

egyre pontosabban tudják meg
határozni II depressxiős közpon
tokat s tudják k iazúm í tnu i a
Ievegőmozgús sebességet és irá
nyát. Az új eljárás hordereje
abból tűnik ki a legjobban. hogy
am ig a "radar4

' seu i tség-~~vel tör
ténő. eddig legmodernebb rhéré
sek hatósugara alatta marad a
200 kilométornek, addig a ponto
"an kiértékelhetőmi krorengésok
:'1--4.000 kilométer távolságból is
befutnak a megfigyelő állo
másra.

11indaz, amit elmondottunk.
új:ü;b bizo'ljic:úg arra. hogy az
emberi kulturát valójában min
dig az u. n...tiszta tudomány"
~i,.,zi előbbre. az a tudománvos
ttutv.tif';, amelynek célja egyál
talán nem. varrv nem elsősorban
a gyakorlati hasznosság. Vilú
gos, hogy a társadalmat is. liWg
;l.Z ogyén1. is az ..alkalmazott tn
':mn(tIl:\"; érinti közelebbről, de
ennek haladása már az előbbi
nek következménye. Ami a tisz
~látást olykor zavarja. az,

hogy az alkalmazott tudomány
is sűrűn vet fel problémákat,
amelyeket Dl tiszta tudománvnak
kell megoldania, vagy is a két
fajta tudomány í'olvtouosan
összefiigg egymással. Igy me
rült rel a mikrorcngések eseté
ben is két újabb kérdés. Az
egyik. hogy mrlyen természetű

ek azok az okok, amelyek a mik
rorengéseket kiváltják. a másik.
hogy miféle mechan izruus ...-iszi
át az energiát a légkörből a
földet borító v ízrútegre, majd
a föld szilárd kérgére, és pe
dig oly jelentős hatásfokkal,
hogy a kéreg megmozdulását
óriási távolságban is észlelni
tudják a rnűszérek. A válasz
mindkét kérdésre túlhaladja al:
egyetlen szaktudomány terüle
tét. A geofizika. a rueteoroló
g ia, az oceanográfia és II szeiz
mológia műveíőinek kell ŐSSZü

fogniok. Inhhez szolgált most
bevezetőül az a zártkörű nem
zetközi tudományos hét, amelyet
november végén az ..Aceadernia
Pouti l jein". a pápai természet
tudományos akadémia Rómában
rendezett.

•
Kevés olyan keserves kérdése

van a pedagógiának, mint az
ifjúság u. n. nemi nevelése. El
kell ismernünk. hogy a katoli
kus életszemlélettől egészen tá
voleső körükben is sok dicsére
tes törekvés hullámzik körülöt
te, az eredmények azonban vál
tozatlanul Aristotelest igazolják.
aki az emberiség történetében
elsőnek figyelmeztetett arra,
hogy az erényesség nem a tu
dáson, hanem agyakorláson
mú lik...Igazságosak leszünk -
úgymoud -. ha Igazsúgos dol
gokat, bátrak. ha bátor dolgo
kat művelünk, mértékletesok, ha
mértéket tartunk dclgainkhan,"
Igy válnak ugyanis szokássá a.
helyesnek felismer t magatartá
saink, ez pedig azért fonto",



mert a szokás mindig erősebb
az el!Yén rendes - és nem rend
kívüli - akaratánál. S nyilván
valóan ez az oka annak, hogy
pusztán a nemi felvilágosítás
és a nemi kisiklásokból vagy
Ierdülések ből származó betegsé
gek és bajok: feltárása, ha még
olyan komoly és "decens" for
mában történik is, nem tudja
megvedeni az ifjúsúgot rossz
szokások kialakitásától. Agos
tino Gemelli, a milanói katoli
kus egyetem rektora, már ré
gebben, kereken tíz évvel ezelőtt
kimutatta, hogy nem sokat ér
nek az étrendi és fűzdési szabá
lyok, a testedzés és a kemény
fekvőhely sem, ha ezeket nem
úgy tekintjük, mint csupán ki
segítő eszközöket. Annak a szü
lőnek és nevelőnek, aki egyedül
vagy főképen a fokozott tevé
kenységben, a táplálék adago
lásában és a nemi képesség
egyéb gyöngítésében bízik, sej
telme sincs arról, hogy ezen a
téren évezredes tapasztalatok
halmozódtak fel, ameívek nem
tűrik a hallatlanba vételt.
Ijesztő példaként hozta fel
Gemelli, hogy az óceánon túl
egyes pedagógusok mar l,ljjat
lan keztyűt is kieszeltek, ame
lyet lefekvéskor rá kell kötni a
gyermek kezére. Az ilyen és ha
sonló találmányok csak fölösle
ges gyötrelmet jelentenek a
gyermeknek - állapította meg
a világhírű psúchológus ,
mert egyesegyedül az akaratnak
zsenge korban megkezdett, lelki
értékekre alapozott gondos ne
velése birkózhatik meg többé
kevésbbé sikeresen a nemi ösz
tön ártalmas megnyilatkozá
saival.

De nézzük csak, micsoda meg
látásokhoz jutott azóta is a
pszichológia és a szociolózta,
Redeo Mondin'i ír erről abban
az érdekes tanulmányában, ame
lyet a Vita e Pensiero tett köz-

ze. Aná ti nemi nevelés kérdé
sében a közelmult pedagógusai í
annyira megzavarta, kétségki
vül a Freudra visszanyúló l(~

lektan pausexualizmusa volt.
Ennek a rendkívül egyoldalú
Ielfogásuak ma már jóformán
csak Freud leánya, Anna Freud
az egyetlen ismertebb hirdetője,

Adler és Jung, De Ruggero b
Emil Ludwig egyforrnán állást
foglaltak ellene. A psxichoana
lizis híveinek 1950-ben tartott
második kongresszusán is Emi
lio Salvadi nemcsak tévedésnek
mondotta a pansexualizmust, de
mint "hamis vádat" a kongresz
SZUl> nevében vissza is utasítot
ta. S nagyon helyesen - írja
Moudini -, mert ha igaz is.
hogy a tudatalatti panscxualiz
mus kétségtelenül fontos moz
zanata a pszichopatológiának.
normális körülmények közott
semmi ok a feltételezésére. A
legkiválóbb pszichológusok
egyetértenek ma ah ban, hogy a
pansexualizmusra épített peda-
gógia egyenesen megrontja,
vagy megrontaná az ifjúságot.
amelynél a szerclmi megnyilat
kozások a látszatok ellenére if'
sokkal kevésbbé érzékiek, mint
a felnőtteknél. Egyébként iR
tapasztalati tény, hogy bármi
tren világnézetű csoportról le
gyen szó, minden nemes idea
lizmus a fiatalokat hatja át leg
inkább.

A magasabb állatok lélektani
vizsgálata tévedésnek mutatta
ki azt a feltételezést is, mintha
az emberi és az állati űsztűni.«

az értékrend azonos fokán álla
nának. Az állati ösztön ugyanis
az emberivel ellentétben rögú
tett erejű és az állat nem is
meri öaztönzöttségeinek célját.
Ha az embernél is előfordulnak
ösztönös rögzítettségek, ezek 
bármelyik ösztönről legyen szó
- miudiz a személyes megszo
kásból erednek. Az emberne!



te11t.t uciu UÜll~'Ü'a az Ü::;<;l.OlliJk,
mint CL szckáaok a döntök. fjs
ha bizonyos is, hogy CL ssokások
az öszti.;u vak erejének jGllegét
ölthetik. élesen fennáll a kü
liji\h";~;;' H felé1ő""ég tekinteté
ben. .i\. rossz szckásokó rt való
eg'rélJi fe121(;~·>:,óget csak II visz
,'ií.<l uern uí asitott HtgJ' vissza
ue m utasítható kedvezőtlen no
yd;,u},:·,.,i kÜl'liYC;:d csökkenthe
ti, illd \'0 úldhalja rel teljesen.
de II kürnvezct változásával és
akarati erőfeszítéssel m: eredeti
kCIL'c:((;Ueu behatások is legyőz

hetek. ,l'.Iol1<!ini SWl'ÜÜ nem be
szélhetünk az ösztönök "szu bli
inálásáról" és "visszanyomúsú
ról" sem, hanem csak szokások
ról, amivel nem tagadjuk az
ösztönt, mint az .eg yik összete
vot, de igenis tagadjuk 'azt,
hogy egyedül az ösztön határoz
ná illeg' a szokásokat, A nemi
életben is taláJlwtunk 1őveu szo
kásokat, amelyeknek vajmi ke
vés a közük II nemi ü~7.U;llhöz.

A szadizmusban például sokkal
nugyubb szercpet visz II tiltott
dolgokhuz vonzódás, lllint az
ősztou gel'jedclme. A SZOÜOJlliá
ban és a kisebb eltévelyedések
ben is a;>; cgyéué és a kümye
zeté a i'clclösség, 6ZjJJ te semmi
a tennészeté. Hacsak nem rui
nősítj ük természcí.iuek a gyn
kosságot is, rnondván, hogy u
kéz, amely a ravaszt meghúzta,
a természet rendjébe tartoaik.

A környezeti behatásokat ele
mezve Mondini megállapítható
nak "éli a szülők jókora hánya
dának azt a szőrnyű hibáját,
hogy nem gondolnak arra, mily
rendkívülien korúuúrott és érzé
keny a gyermek nrinduzok tc
kintetében. amik II nerniséggel
kapcsolatosak. Lélekbúvárok
kezlesei szeríut a pszichoanali
tikus kezelés alá vett neuroti
kusok zöme elmondja, hogy
gyermekkorában megfigyelte a
szülök nemi aktusait. S annál

elítéleudőbbaz ilyen szülöí nem
törődömség s annál nyomass
tóbb r. míatta ezenvedett lelki
sérülés, niert a modern civili
záció és a mai életkörülmények
amúg-ysem kedveznek a nemi
rendeltetés kívánt mérvű leple
zésenek. Hivatkozik -Mondiní
arra, hogy ma Olaszországban
az iakolúsleányok átlag 11 éve H

korukbau kapják meg változa
su kat. F'ölöttebb sajnálatos do
log, mert mig értelmük és aka
rutuk csupán az életkorukhoz
illó, nemi érzéseik szinte a fel
uótteké, amí erősen diszharmo
1.Ü,: ussú teszi személyiségüket,
Ha telrút - holmi pansexualiz
JilUS alapján - még moudogat
júk is nekik, vagy - minden
elmélet nélkül - gyakorlatilag
tuuúsrtják előttük, hogy a nemi
öG~tt.iniH{ leküzdhetetlenek, ak
ILDI' holt bizonyos, hogy vagy
Irumaros eltévelyedésekkel, vagy
a lb--2U éves korra súlyos neu
róxisokxal kerülünk szembe.

J!j:t;ekre a tényekre is utal Mon
diui, aurikor megállapítja, hogy
a nemi nevelés kérdéseben a
Ieg újabb tudományos kutatások
lényegileg "rehabilitálták" a ha
gJ'OruUllYOS keresztony felfogást.
A heryes eljárás az, ha a nemi
felv iiúgosítás terén az éppen
csak szűkség'esre szorítkozunk,
egyébként pedig minden lehetőt
megleszünk, hogy eltereljük az
elmét a nemiséggel összefüggő
gondolatokról. :::; amire legin
kább kell ügyelnünk, az, hogy
semmikép se "legalizálj uk" a
g yeruiekuél ezeket a gondolato
kat. Utóbbi nem is olyan nehéz
feladat, mert ma már bizonyí
tott tény, hogy a serdülő fiata
lok nevelés és oktatás eimén ál
talában nem igénylik a nemi is
mereteket. Louttit professzornak

, az "Année Psyeholog'ique" 1947
es kötetében közreadott statisz
tikája szer-int a fiataloknak
miudössze 1<l.9%-a nyilatkozott
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Úb"Y, hogy szívesen fogadta a
felnőttek felvilágosításait, a
nagy többség inkább panaszko
dott miatta, Cesare L. Musatti
pedig 1949-ben megjelent "Trat·
tato di psieoanalisi" c. könyvé
ben a gyermeki lélek "különö
sen súlyos és következmények
ben terhes traumás ártalmai"
közé sorozza azt, ha a gyermek
nek kérés és kérdezés nélkül ad
nak bármiféle, önmagára is vo
natkozó nemi felvilágosítást, s
ug;ranígy azt is, ha kérésére és
kérdezésére csak úgy nyerseu és
"kapásból" világosítják fel.
Hogy mivel magyarázzuk, mel
lékes, lehet rajta elmélkedni, de
kétségtelen tény, hogy a ser
dülők a "nem-értés színlelésé
vel" fogadják felnőttek részéről
még az olyan tájékoztatásokat
is, amelyek már régen ismertek
előttük. Mindenesetre úgy tűnik

fel ez, mint védekezés olyasmi
ellen, amit a fiatal lélek ösztö
nösen "sértőnek" érez.

Gemelli is figyelmeztet arra,
amit különben mindannyian ta
pasztalhattunk, hogy amilyen
szívesen fecsegnak egymásközt
nemi dolgokról az egynemű
fiatalok, épp olyan kínosan ke
rülik felnőttekkel az ef'ajta tár
salgást. S nem is baj, hogy így
van - állapítja meg Mondini
-, mert - s ez niegint érdekes
mozzanat - a felnőttek gondo
latainak nemi tartalma még a
szavak azonossága mellett is
egészen más, mint a fiataloké.
A fiatalok egyszerűen beleértek
abba a sexuális áramlásba,
amely a természet rendje sze
rint szükséges és el nem kerül
hető. Persze, hogy foglalkoznak
azzal, amit magukon és maguk
ban tapasztalnak, ez azonban
eredetében csupa ártatlan ösz
tönösség. Am ugyanakkor nyí
lik meg előttük az igazában
"emberré levésnek", az ösztönös
ségből kiemelkedésnek feladata
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is, s ez az a feladat. amely meg
kívánja a szülők és nevelők sze
rotetteljes, okos segftségét, Az
általános és közvetlen. időre elő
írt vagy tanrendszerű nemi fel
világosítás, a lehetséges kisik
lások és a következményes be
tegségek elrémítő tárgyalása
azonban senunikép sem segítség.
Mindezt ma már nem tekinthet
.iük másnak, mint a közelmult
egyik legnagyobb pedagógiai
botlásúnak. Annak a nevelésnek
és támogatásnak. amelyre a fia
taloknak valóban szükségük
van, a nemi erkölcsösség kiala
kítására kell irányulnia, a ne
mi erkölcsösség pedig ha egyik
legfontosabb oldala is, de még
is csak az egyik oldala az egész
emberi erkölosösaéguek.

•
Az idei év január 13-ával' fe

jezték be hivatalosan Olaszor
szágban a centenáris Sponti.ni
ünnepségeket, amelyeknek kö
zéppontjában "a Spontini-tanul
mányok első nemzetközi kong
resszusa" állott. Ki volt ez a
Spon tini ~ Egyik nagy lexiko
nunkban a következőket talál
tuk : "Spontini, Gasparo, olasz
operakomponista, Született Ma
jolatiban 17í4 november H-én,
meghalt ugyanott 1851 január
14-én. .La Vestale' e. operája
megnyerte a Napóleon által ala
pított operai nagvdíiat, Nagy
szinpadi sikere volt ,Ferdinand
Cortez' és .Olvmpia' c. művé

vel. 1810-1814-ig a 'I'héátre de
l'Imuérutrice igazgatója, 1820
41-ig a berlini Hofoper főzene
igazgatója volt, de mert össze
férhetetlensége miatt a közön
ságet is magára huragitotta,
nyug-díjazták, mire Pártaba.
majd szülőhelyére vonult. Í~lete

végén megsiketült," Ugyanez a
magyar lexikon hat szerzőt is
megnevez, akik még a mult szá
zadban megírták Sporitini élet-



rajzát, s utal Richard Wagner
re, aki visszaemlékezéseiben
nagy teret szentel az olasz ze
neköltőnek. Spontini tehát min
denképen érdekes egyéniség le
hetett, abból pedig, hogy most,
száz év multán nemzetközi
kongresszust is rendeztek a mű

vei tanulmányozására, arra kell
következtetnünk, hogy kiemel
kedő tehetség is volt.

Mindezt meg is' erősítették
azok a beszámolók, amelyeket a
centenáris eseményekről olvas
hattunk, de eléggé meglepő mó
don nem abban a vonatkozás
ban, mint amelyre számítottunk.
A kongresszus előadói például
egyöntetűen elismerték, hogy
Spontini adta meg a döntő lö
kést a modern "nagyopera"
stílusának kialakulásához, de a
többség felfogása szerint nem
a zenéjével, hanem a szinpadi
technikájával, Rendozdi lelemé
nyessége és díszletező ú.iításai
nélkül muzsikája nem ragadta
volna magával a közönség kép
zeletet. Mutatja ezt, hogy Spon
tinit éppen a kortársak értékel
ték s azok is csak II külföldön,
míg hazájában soha nem tu
dort népszerűsécre emelkedni s
minden kultúrtörténeti érdeme
ellenére Olaszorszásrban sokáig
meg is feledkeztek róla. Nagyon
valószinűnek kell azoriban tar
tanunk, hOg":Y Spontíni otthoni
elszigeteltségébe főleg' s~emélyi

mozzanatok játszottak bele, a
művésznek az a mások érzé
kenységét nem tekintő megszál
lottsága, amelyet mint "össze
férhetetlenséget" a lexikon is
felemIít. S ezzel jutottunk ah
hoz a ponthoz, amely miatt
Spontini vnló iában magára von
ta figyelmünket.

Filippo Caffarelli értekezett a
kongresszuson arról a beadvány
ról, amelyet Sporitini ",Javasla·
tok az egyházi zene reformjá
ra" címmel 1839-ben nyujtott át

a római Szent Cecilia-akadé
miának. Spoutinit ugyanis, aki
buzgó katolikus volt, felháborf
totta, hogy színházzá tették ak
koriban az olasz templomokat.
Az egyházi zene teljes aláha
nvatlásának és a közízlés meg
romlásának ideje volt ez. A tö
meghatásra utazó karmesterek
attól sem riadtak vissza, hogy
általánosan ismert szinpadi da
rabokat játszassanak a liturgi
kus szartartások alatt, beleértve
olyan operai nvitánvokat, in
dulókat, sőt táncokat is, ame
lyek sem művészi, sem vallási
szempontból nem illettek oda. Az
egészséges zenei hagyomány
legtudatosabb védője akkoriban
Pietro Ostini bíboros volt. Vele
közölte előbb elgondolásait
Spoutini is. A bíboros mindjárt
bemutatta a művészt XVI.
Gergely pápának. aki helyes
léséről és pártfogásáról biztosí
totta őt. Igy jött létre az emlí
tett javaslat. amelyet Spontini,
mint a bevezetésben állította,
névszerint felsorolt több kartár
sával előzetesenmegbeszélt. Min
den amellett szól azonban, hogy
ilyen megbeszélés vagy nem
történt, vagy ha igen, akkor
csak négyszemközt és nem a
kellő forrnában. Spontini ugya'
nis nem annyira a konkrét te
endőket fejtette ki, mint inkább
a konkrét 'visszaéléseket pé
eézte ld, főleg pedig azokat a
megtorló intézkedéseket jelölte
meg, amelyekkel az egyházi
hatóságnak biztosítania kellene
fi templomi zene tisztasávát.
Utalva VII. Sándor pápa 1665
ös bullájára, Spontini kemény
büntetéseket követelt azokra a
karmesterekre, akik a reform
életbeléptetése ntán is megsér
tenék a hagyományt. Első alka
lommal 100 seudo lett volna a
büntetés. ami óriási összeg, ha
meggondoljuk, hogy az egyházi
büntetések akkoriban 3 scudó-
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val keEdődtek. ~ II java~l1at sze
rínt ennek II pénznek egynegye
dét jutalmul kapta volna II
..titkos feljelentő". Ha pedig
már másodszor vétett a kar
mester. nemcsak állását veszí
ti. de egyszersmindenkorra ki
zárták volna bármiféle egyházi
alkalmazásból. Am még ez sem
elegendő. Nagyon súlyos eset
ben akarmestert - hnngzott
Spontiní javaslata - külön tes
ti fenyítésben (1) kell részesí
teni.

Igazán nem csodálkozhatunk
a7,0 11. hogy ez a beadvány. amely
tipikusan egy elmult világ lég
körét tükrözte és semmiben sem
számolt az emberi gondolkodás
változásával. elsöprő erővel

~l'ontini ellen fordította hazá
jában az egész zenei világot.
Még azokat a javaslatait sem
voltak hajlandók megtárg"alni,
amelyek valóban helyesek vol
tak. Igy azt, hogy a zeneiskolá
kat lássák el külön eg)'házze
nei tanszékkel, vagy hogy ál
Iítsák fel Rómában az egyházi
zene központi könvvtárát. Baini
apát, a .,Capella Ststina" híres
igazgatója ekként nyilatkozott:
"A római templomokban dívó
zenét meg lehet és meg is kell
reforrná.ln i. de nem úgy, ho,gy
olyasvalakitől vegyük a szabá
lyait, aki Poroszorszázból érke
zett." Pedig Baini azok között
volt, akiknek eg-yiittérzését
Spontini bizonyosnak hitte,

VALOBAN IGAZ FÉRFIO, ak; nem a saiátmoaára, hanem a
népére áradó kegyelmet kereste, hiszen ,jómaga, már kíl'ánton-kí
vánt törékeny testének kötelékeiből kioldódni, még csuk arra
várt, hogy megláthassa a Megi,(}érlet. Tudta, hogy boldog az a
szem, amely öt megláthatja. Karjába vette űt, és Istentáldó szó
val mondta: Most bocsásd el, Uram, szoloádat (qéd szerini békes
séaben. - Nézd ezt az igaz embert, aki mintegy be van zárva
testének, ennek az élő sírboltnak börtönébe, mennuire szeretne föl
oszlaní; hogy megkezdhesse a Krisztuesal együttlételt. illert föl
oszlani és K risztüssal együtt-lenni sokkalta jobb a földi létnél.
(Szent Ambrus: Gyertyaszentelőre.)

ES IME, volt Jeruzsálemben e,gy ember, Simeonnak liioták,
igaz és istenfélő ember, aki várta Izrael 'vigasztalását. (Lk. 2, 25.)
- Nemcsak az angyalok, nemcsak a próféták, nemcsak a TJászto
rok, hanem az igaz öregele is tanú.sáuot tesznek az emberré seiile
tett Úr mellett. Minden életkor, mindkét nem s a oso/lá« esemé
nyek építik a hitet. Ott a magtalan sziil, itt a szííz; ott megszó~al

a néma, és Erzsébet prófétál, itt a mágus ""fÍgez imádást; ott a
méhbe zárt repes, itt az élemedett özvegynek ajka nyílik vallo
másra, az öreg iga~ férfiú várakozik. (Szi/nt Ambru«: G'JIert'JIa
8zentelőre ).
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DAMIANI SZENT PÉTER (Február 23)
6 1JOlt ae, akit 8enki nerm fogadott IlZh'ers~ft, «mi/tor 1'ttffgje--

Z~ftt « földön. Még al édesanYin .em. Egyik luiiyja az örö7wigef
féltette tőle: "Hát ez minek jött, mikor eddig i8 alig tértünk a
házban!" Az anya elbúsuli, menvonta tejét a csecsemőlől s csal:
e.qy ezomszédasszonu koritolására kezdte újra táplálni a félig
éhenoeszett, félig megfagyott kisdedet. Aztán, flho.qy cseperedett.
e.QJlik bátyja vette maoához a kis árvát S gyötörte, ütötte-verte.
Kisebbik báty je. később ravennai esperes aztán iskoláb« adta,
meoiáraita vele Pármát. Eoenzát; hálából ederéle Dam,ián iránt
ettől fogva nevezi magát Péter fl ,.Vam.ján Péterének", Petrus
Dtnniani-nnk. A tanuló hamarosan tanifóvá érik: nagy híre kel.
tanárai s tanulótársa i előft előadásokat turl; aztán, hot/y taní
tani kezd, fanii1.:ányck, "kliensek" serege iédul hozzá s fizeti
mea jó pénzzel a leckéit. Péter a lC!ljúúlJ úton ran ahhoz, hogy
eqyike letnren a tizenegyedik századi Iiúli« ki'cá16mestcreinck.
Benne azonban "altior' jam curainsideral", magasabb aon/! la
kozott: lsten ..az étriek: csodálatos vármát öntötte sziuébe", Kezdi
"testét kemény önme,qtagadásokkal a lélek szoiiuilcdára szoritani",
Itáliában ekkor áll delelőjén a remeieséq: délen Szent Nilus. éS.za
kon Szent Romuáld szigorú példája rauad.ia maaáoa! a lelkeket.
Fontavellana is ilycnviráqzó rcmeletelep ; ennek két lalcójfÍ1'al
találkozik lj ekkor érik men benne or: clluü áronis: szakít a vi.lág
rlal s beöltijzik hozeáiuk. De előbb killrribálja, elérI erős-c..,Neho.QY
ú,qy lássék, alaptalanul lát neki ekkora dolooruik: mint bölcs
és okos férfiúhoz illik, előbn mea akarta tfJpa:sztalni., el tudja-e
ma}d tűrni a monasztikus élet fáradalmait". - ol1Jassuk egyik
leoendáiában: "Itt a világot feledve -- Ugy beleedztem a remete
séobe, - Ho.rm minden. étkem az ola.ifa netine, - S hől, icuntot
tűrne; elmélkedni unszolt - Lelkemnek minden 7cívánsáqa-kt"!duc"
- mondja majd e prnnarr'nwteség hell1ó'e, az Adria-parti Mária
monosiorra célozva .Danténak, a Paradicsom tniseonrrnted.ik éne
kében. Nesnroemurpos vezeklés után beconsü. Font(l1wllál1á/Ja. Már
mint priort lj kora emlik 'ermamlob~J c rl,l/hrí.z i frldl1fél}fét, te.~~;
me!7 a páma 105S-han ostiai biboros-uűsnöknek s biz ((:;fún rá több
ionto« kÖ?1('.f.~éget: .Milano ,~ az ambróeuuut» eqyház iutueinek:
rendnp,~zedéséf, Henrik császár hotrányo,~ 1,(ÍJási ieroéncí« mea
gátlri.~(íf. Raoenn« hűséore téritéeét, (J vállalja, amit Cl? Em/ház
.~ a lelkek érdekében. wíllnlnia licll; de ~zíl'C a remete-mn.aáwubo,
vonja: idp tér 1,isgza. lemondna a nüspöksú.qről. if t 1)0» () otthon,
n"»!. ..a 1,iláqi.nondo/;: lármá.iálJrrn". hanem "amflgány 'isteni s?em
lélődbének édessénében", amelat fplé -- mondia - minder; l('l'{
kenneéa esn]; út és ös?,ény. "GYflhran úml (ljl rn/U..iloft flzisfr,ü
seeretet tiiee. hornI .~:?prptt('m 1'01,»'1 rt '''8! hiirlii'l1él t.iistén} ..~zN
törni s rr,»nnk hnr»á7yábM fl:? nrökk(;"rrlrjuia fénJI(;he ,dptni .. , Gyo1;,
ran ,~zpm}(Hfp1'Y/, Tp17;:p'm odaadó .~<.em,(;rrtéll('1 fl .~7Ö'H~k7C('1 (;'1'p1'f. ,~'('

rp,~:?fpn fiiq,,,ő J(rigzfll,~f !? njk.a mrnn]. moh'Jn illam flil e.~öp/;n{)

""'réf. g h.n m;na -el olrnrnáw: mrnulan), n rn.i]. lá/nom nd at.ott, a!cár
J(pm'ri 1fnnk len,~"'pnfphh prnhpr8é,Qé/llíl. akár p1w.rjnd!1(rfnf1nn (!f!i
di('sŐ.~énpb{5l. előbb »éoetér n "'''/'lJ, mÍ11f,~pm n. "r\nére .1l1hHHf". 11)72
ben, ll:<'mő1'áro,~a, Rrmenn« ü.IJJJPinpk rendezéséből hazatér15ben hnlt
meg Faenzában, hflt1'frniif pwzf('ndó,~ korábon,



SÁR ÉS ARANY

ötödikes gimnazista: lehettem.
Egy téli estén történt, amikor
házifeladataimmal viaskodtam,
anyám foltozott, a nővérom vu
Iamf. Lönvvct szerzett az este B
mindjárt bele is bujt.

Komisz téli idő volt. Az asz
tal közepére tett petróleumlám
pa meg-megpislant, ahogy a
rosszul záró ablakokon keresz
tülszaladt fi szél. Mar Ick iidn i
készültem, amikor látom, ho,!!,y
nővérem a hajábafont pántlika
csokr« '.',11 WröJgeti a szemét.

- :Mit bőgsz] - kérdeztem.
de nem elég csendesen, mert
édesanvám is mcrrhaflotta é,.;
megelőzte a szólásban:

-- Már megint köny Vl?'ÚC
dik:... Majd mindjúrt bevágom
a tűzbe, csak el ne tedd!. ..

- Óh, édesanyám! ... Maga se
tudja, hogy miért, csak mind
járt tüzel, Olvaaná csal, el ezt
itt ne, ... Mintha csak valóságos
rólunk íl'lúk volna: ...

Nem szaporítom a szót. Per
eek mu Iva összébbhajoltunk az
asztal felett s én fenszóval (ll
vastam az i<~rdekes r.iroág Dc!;,,,:
meronjúuak azt az elbeszélését,
molynek HóL kra.icár volt II :..í
me.

Ez volt az én el"ő 1. alúlkozúsom
'~\l/n·ie,'l Zsi'""r~lond~J~~1.

A második meg az, amikor
később ugy tanárom elkobozta
tőlern ug-ymwzt a könyvet. Az
esti tábortűznél szerottem vol
na belőle I'elolvasul a Hét krai-
cárt. .
Ettől kezdve gyakori l.alúlkc

zásairn valának Móricz-cal f(;
ként műveiben s vele személv«
sen is egy nchánvszor'. Lecuí.ol
jára nem 80kkal halála előtt cg'y
szűkebhkörű népfőiskolai anké
ton, ahol szó került az ő Marr
vető címen megjelent irodalmi
kiskátéjáról s egy Ielszólulás
ban szóvá tettem ennek a kiváló
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munkának hiányzó katolíkus
passzusait.

Mivel azokban a napokban je
lent meg egy neves katolikus
publicista kirohanása Móriez el
len, az én felszólalásomat köny
nven vették volna a másvallású
jelenlévők felekezeti akadékos
kedásnak. Mórícz pedig szemé
lye ellen irányuló támadúst lát
hatott volna benne. Azért tar
tottam szűkségesnek ebben a
felszólalásban kitérni arra a
eikkre s elmondani azt, hogy II
katolikus fiatalok nem értenek
eg:\'et vele. Hiszen, aki olvasta
fl. Hóz~;a-regény két k ötetét, an
nak észre kellett vennie, hogy
Rózsa Sándor alakja csak
ür'ügy volt a nagy mondani
valóhoz.

Móricz a megbeszélés után
nagyou malegen megszorította a
kozcm. Akkoriban nagyon kese
rűen járogált és nemigen. be
szélt. Ugyhogy csak a tekinteté
ből olvashattam ki, amit mond
hatott volna: a Magvető dolgá
Lan lehet valami igazság, a má
sik ügyben meg bárcsak igazad
lenne! .

Többé nem találkoztunk! Egy
bombatámadásos éjszakán ittha
gyott bennünket, hogy minden
vihí IIkat immár nélküle vig'y iik
tovább.

Mindczt csak azért mondtam
el, hogy nem volt ám olyan
egp',zerű a mí nemzedékünk
katolikus magyarjainak Móricz
Zsip.'lJlnnd<lal tn lá lkozuink. De
az igazság kedvéért meg kell
vnl 1'1 'l i . ho-rv neb ánv művétől

eltekintve Mórlez Zsigmond scm
igen igyekezett megnyerni a
katolikus érdeklődóst. Főként
azokat a fiatalokat hozta sok
szor zavarba, akiket erőtelje
sebbon foglalkoztatott a magvar
parasztság ügye, de egyál ta lán
a magyar társadalom élete és



képletei s akik a ruagyar szel
lem és lélek örök csúcsai felé
kívántak tekinteni, de úgi-, hog;}
ft. telfesebbet. a hamísítatlant
lássák s amikor az irodalom
nyujtotta lehetőségekkel is gaz
dagítani próbálják népi ÓS ma
gyarságélménvüket, ne érezzék
léptcn-nyomon, hogy abból nC
pünk lelkének és kultúráj ának
eg)·ik fontos összetevőie, a ter
mészteieletti látás hiányzik,
vagy éppen arra Iröccseuik sár.
A legjobb íróktól azt várták,
hogya magyar nép vallásos él
ményvilága is kapjon műveik

ben irodalmi kifejezést, hogy a
magyar emberben ne csak azt
ábrázolják kiválóan, ami sár,
hanem találják meg benne azt
is, ami arany.

Dehát nem túlzás-e éppen
Móricztól várni ezt, aki nevel
tetésénél, körnvezeténél, jól meg-
vasalt racionalizmusánál fogva
sem volt erre alkalmas'! Tőle,
aki édesanyjarúl így ir:- nb nún
dent lenézett s meg-vetett, a szó
szoros és legtisztább egyértel
mű jelentése szet-int gyűlölt, ami
a fizikai rend megbontúsára, a
megszabott s törvénycsen í'enn
tartott rendszer rontásúra irá
nyult, Ezért a katolicizmust is
úgy tekintette, mint őszinte
népbutítás t, sőt lélekrombolást
és szörnyűseget," (Kelet Népe,
1942. júl. 1.)

Másutt is ír erről a karácso
nyi betlehemezéssel és a kará
csonyfával kapcsolatban: "A
Nagy Alföldön nem volt fenyő
fa. Míkor a feleségem kará
csonyf'át állított a legelső ka
rácsonvon, édesanyám azt hit
te, iueg kell halnia. Elszédült:
rohamot kapott és ecetes vízzel
kellett a szivét s a homlokát
mosogatni, Hogy az ő fia be
hódolt a bálványimádó pogá
nyoknak." (Életem regénye.)

Ennek ellenére és mindannak
ellenére, ami írásaiban ezt a ri-

des magatartást igazolhatja, azt
mondom, hogy nem sok idő kel
lett volna már ahhoz, hogy Mé
ríez Zsigmond zsenije ezt ali
adóssázot is Jeróhatta volna a
magyarság felé. Műveinek olva
sása közben gyakorta támad
olyan érzésünk, mintha ez az .író
egy úriúsniartár Ieuue, aki ha-.
talrnas szárnvaival csak a fák
magusában repdes, pedig olyan
fentre is ropüíhetne, ahová már
szabudszenunel nom lútnak fel
a népek.

Eletének vége felé csapott is
néhányat ez a szárny a termé
szetfeletti magosságak felé.

Amikor emlékezetes kirándu
lásait tette a spiritiszta szeán
szak felé és erről egy riportso
rozatbau he is számolt, azt írta
a Kelet Népében: "Az ember
nem hiszi, hogy a világnak vége
van azzal,' amit lát. Annyi ta
pasztalatunk van, hogy látókö
rünkön, sőt érzékszerveink érté
kelesén túl is van tudnivaló,
hogy valami olthatatlan szem
júság van bennünk a misztl
kus valóságok után!"

1940-ucn, amikor a szegedi ha
vi búcsúra mentem, utazás köz
ben megpillantottam Mór.iczot.
Utitársaim tréfásan jegyezték
meg, hogy csak nem a búcsúba
jön ö is~

Bizony, hogy odament! Még
aznap este láttam az alsóvárosi
templom környékén búcsúsokkal
beszélgetni. Kissé nagyollotta az
alsóvárosi templomot. Túl van
máretezve ! - mondotta, Miért
ép ítették ezt ilyen nagyra7 
Másnap kapta meg rú a felele
tet, amikor 35--40 ezerre tehető

imádkozó és éneklő tömeg szo
rongott a templom körül.

Bálint Sándorral vacsorázott
az egyik duttyánban - alkalmi
vendéglőben - és sűrűn elő-o

vette az elmaradhatatlan kis
jegyzetfihetet és kurta ceru
zácskát. Idehallatszott a búcsú-
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l.Iok szakadatlan éneklése és a tó és Iöldteletti érzé... el vann&1o.
leszálló éjszakában ez a. forró. .lteli,,-e.
J11indent átjáró vallá,olsÁi" ! nem ie I'ondolják, hoV eJ .'
könnyekig meghatotta. Annyira. szent vándorlas egyuttal az fl
hogy kísérőjének vallani kez- szegény életilkneka megszépí
dett. Elmondta, hog}' őt a vallá- tése. A szoros útnak li, megtá
sos ember s egyáltalán a val- g ítása, A földi pornak égire
lás, . miut társadalomképző erő változtatása." (Rózsa S. a 10
eddig nem foglalkoztatta. Amit vát ugratja 352-354.)
itt most lát és átél. azzal még Egy évvel később egy másik
nem találkozott. (Még' misztikus búcsújáróhelyen találkoztunk:
vallásos élményre is csak egy- Csiksomlvón, Nagyon sajnálta.
szer és futtában utalt, amikor hogy kissé megkésve érkezett le
az Erdélv-tri.lógiában egy ana- a havasokról. ahová Zsögödi
baptista lánykárólírt.) Nagy Imre vitte fel juhnyírást

Ugyanezen a búcsún Bálint éli havasi pásztoréletet látni.
Sándorélc szolgúlólánvának szép - Hallatlanul nagy dolog ez,
rózsafűzért vett búcsúfiába. - mondotta - amibe négyszáz
Anna néninek pedig - akitől év alatt sem fárad bele egy,
annyi érdekes dolgot hallott a nep 1..,
szegedi paprikástársadalom. a Felháborította. hogy valami
paprikakülük és vízimalmok hivatalbéli ember le akarta pa
világáról egy imádságos rancsolní a csángókról a hím
könyvet ajándékozott él; azt írta zett kisködmönüket azzal, hogy
bele: "Kedves Anna néném sok "oláhos". S volt még valami, ami
boldog havi búcsút érjen. Sze- felháborította. Valaki azt találo.
ged, 1940. Tisztelettel Móricz ta mondani, hogy a nag}' kör
Zs." menetben a legszebb volt a bu-

Nem érdekes-e, hogy ezt dapesti Ganz gyáriak árvalány
ugyanaz a Móricz Zs. cselekvé, hajas csoportja.
ki a Kelet Népében le is írta: - Az ilyen embert be ne en
"A protestantizmusnak az volt gedjétek ide többet! - morgott.
a jelentősége, hogy kivette az Fogalma sincs arról, hogy itt
emberek kezéből az olvasót és a mi történik!
góresővet adta oda helyébe." Neki már volt!

Hogy mit jegyezgetett ott. az Látó nagy szemei akkor már
alsóvárcai templom környékén megpillantottak valamit abból,
a kis noteszébe, azt nem tudni, amit - sajnos - már csak ké
mert egyéni rövidítésekkel, ma- sőn és egy kissé idegesen kere
gagyártotta gyorsírással jegy- sett. Ahogyan nem lehet és nem
zett. Rózsa-regényének első kö- szabad. De sürgette már az idő.

tetében mindenesetre ezekről az Itt-ott szétnyillott előtte a
élményeiről egy egész fejezetet természetfölötti világ kárpitja,
írt. 'I'öbbek között ezeket: de amit látott, vagy érzett, már

"Azok a szegények, akik ma nem írhatta meg. Hisszük, hogy
is, meg mindcn augusztus ötö- ha írásaiban már nem is tehette,
dikén abban a nagy testi töre- de költözködő lelkével utána
delemben végigvonulnak a pusz- iramodott a fénylő Krisztusnak,
ta útjain s autók rohannak el hog}' - miként Tamás - a se
mellettük éti a modern élet kí- bekbs mélvessze újjait.
vánesiari néz le rájuk: valami
bámulatos, valami megnyugta- M a g y a r F. r .11.

Felelős szerkesztő és kiadó: sac Sándor.



SZERKESZTŐI ŰZENETEK

MEGRENDELöl.VKlIEZ. Nagyon kérjük kedves megrendelő
inket, hogy ha kiadóhivatalunknál eimváltozást jelentenek Ge. min
den alkalommal közöljék régi címüket is. A lap folyamatos kül
dését csak így tudjuk biztosítani.

Antione de Saint-Exupéry (1901--1944) francia író és pilóta,
a Iegújabb francia próza egJ-'ik mcstere. Az ember és a gép kap
csolatát egészen új, humanista Rzellcmben ábrázolja regényeiben.
elbeszéléseíben és egyéni elmélkellő 11'<1s111ban. Két miive, a "V(ll
de Nuit" és a "Terre des Hommes" mag'yarul is megjelent, egy
kötetben, "Egyedül a felhők felett" közös emunel. Saint- Exupéry
ről egyik következő számunkban külön tanulmányt fogunk közölni.

L. K. Egyik cikkünkre hivatkozva azt kérdezi, miért rossz az
u. n. "fehér irodalom", - A multszúxadvégí és a századelejei be
tegesen individualista korszakban egész bor napisikernek örvendő
író magasztalta fel fi testi gyönyört, az ernner "jogát" a boldog
ságra, még akkor is, ha mások vérző jogain kellett érette átgá
zoluia, a "kiélés jogán", stb. stb. Ebben a korszakban ezekkel a
béklyója vesztett, sekelyes érzékiséggd teli művekkel és a natura
lizmus mindenütt csak bűnt és sötétséget látó alkotásaival szem
ben egyesek a "feher irodalmat" véltek szembeszegezhetui, mint
egészséges orvosszert. ahelyett, hogy a valóságot, a realitást 'Sze
gez ték volna szembe a hazugsággal. A pánerotik ától való rueno
külésnek ez az útja éppenolyan hazug- volt, mi n t az az irodalom,
amely ellen egyesek a "fehér irodalommal" akartak kűzdeni. Az
u. n. erotikusan individualista író meghamiuítotí.a az életet leírá
saiban, amikor erősen antiszociális érzelem- és gondolat-világaba
ágyazva valami olyannal osáhítgutta hőseit és szédítette olvasóit,
ami a reális világban nem állhatott fenn. Az ellenpárt, a sokkal
gyérebben olvasott "fehér irodalom" pedig egy kilúgozott, min
den testiségtől mentes, Iimonádéízű világot próbált több-kevesebb
sikerrel szuggerálni olvasó inak. Sajno:" a -fehér irodalmat sokan
azonosítani próbálták a katolikus irodalommal, pedig Dantétól
kezdve Huysmanson, Claudelen. Sigrid Uruleeten át máig II ka
touaus irodalom nag-yjai sohasem "fehér irodalmat", hanem ke
resztény meggyőződésen alapuló "reális" irodalmat írtak, azaz
zsenijük a dolgok helyes látásában es lelrásúban mutatkozott meg.
A fehér irodalom bűne az, hogy hazug. Aki a valóságból kihagyja
a rosszat, épen úgy hazudik, mint aki a jót hagyja ki. Minden
bűnös, ami hazugságon alapszik. Az igazság elviselése, bármits
nehéz is, éppen azért keresztény erény. Ma a nagykorú keresz
ténység-küszöbén élünk. Gyermekeink serdülőkorukat megelőző
en is felvilágosodottak már, még nekik sincs szükségük "fehér
irodalomra", nemhogy a felnőtteknek. Reális, emberi, minden élet
megnyilvánulással szembenéző irodalomra van tehát szűkségüuk,

amelyben test és lélek arányosan jatsza szerepét, Akiskoru
szemmértéknek megfelelő "fehér irodalom" nzért is bűnös, mert
a rajta felnövő fiatalságot konfliktusoknak teszi ki, mikor ké
születlenül kerül szembe a könyörtelen valósággal. Az igazi kato
likus irodalom szembe néz a valősággal és csak az igazságot
hirdeti, de ezt hirdeti is minden nehézségen át,
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S. T. Csak felületes szemlélet láthat nagy hasonlóságot a po
gány római Vesta-szüzek, meg a kereszt ény n ől szerzetek tagjai
közt. ("Ezek is, azok is közösségben és tisztaságban élnek,") A
hasonlósúgnál azonban sokkalta nagyobbak a kiilönbözőségek. a)
Vesta papnői merőhen evilági érd ekekért, az állami k()zi)ss ég
anyag i és szellemi jólétéért szo lg á lj úk az isteni életnek jelképet,
a tiszta és ti sztító tüzet. Evilági érdek ekért, nem pedig a II1U6U~
8 az ember te s tvére k m ásvilági üd vö ss égé ér t, sem Isten országának
már itt a fiildön minél több ernhor-í sz ív be u m egval ósulasúé rt. _
b) A Vestalisokat ti sztaságuk megőrzésében nem fl lelkek ti szta
ságos V őleg ény ének kegyelme, tehút nem term észetf' ölötti erő tá
mogatja, hanem egyrészt szerepük fon tossúgának tudat úra való
r ánevelts égük, másrészt az a SZÖl'Ilj' Ű bÜII tetés, amelyet a k özös
Bég mér r ájuk, ha moesok esik tisztasazukou: az elev enen el te
metés. - c) Harmin c évig tartó szolgú lu tu k alatt a szerelemről

és a házasságról nem egy égi J egyes kedvéért mondannk le, hanem
azért, mert éle tü kke l utánozniok kell, meg kell je!eniteni iik a
tűz mögött rcjlő istenalaknak. V éstúnak (a görögök l-lcsüájának).
fl család, majd az áll ami kőzősséz' oltulmazőjúnak, szintén sz ere
Iemtelen, házassúgtalan életé t, - Bizonyára még az iR érdekelheti
Önt, mi ért volt B estia -Vesta házassúg nélküli istenasszony. En
nek ok át II következőkben pr ób ál.iuk iuk úbb ruezsejtetni , m int
megmu tatni. E z az istennő II görög -római sze lle rn térség éb en igen
régi Istenalak. Ezt több mo zzanat is elárulja. Pl. nin es róla mythos,
azt az egyetlen egyet kivéve, amel y szer-int Zeustól , Iő istens éirre
jutott é desöccsétől a zt kéri, hogy rnirulörűkre szerelmen kivül
maradhasson. Nines róla IIIYth os, uhogy fl primitivek Egy-Isten é
ről sincsen. Aztán: a görög ök mi nden áldoza tu ka t a Hcstianak
sz óló áldozattal kezdték annak jeIéül. hogy .,ist en ek elötti" isten
alakot sejtettek benne. Továbbá: alakja annyira elszern élvtel ene
dett, hogy főle~ a rómaiaknál teljesen (;g'ybeolvadt .iellcép évcl, a
tűzze], H est.ia-Vcsta alighanem az ősi indo-eur ópai Ezy-Isteunek,
Ég-Atyának elnőiesített arculata. az é uz ősi Egy-Istené, aki a pri
mitivek szer-int is házasságfölötti ; természetesen, hisz O se nem
férfi, se ncm nő. hanern tiszta Sz ellem. Nos, ellnek a házass ágf ö
lötti H estia-Vestának, a csa lú d i s az államköx öss égi élet nem ek
fölött lebegő pártatlan ol talmaz ójának, szerelern és házasság nél
küli életét utánozzák, j elenítik m eg- VCRta put.n ő], édes -bú s mu
szájból, a pogány római nagy családnak evilági virulás a érde
kében.

E. A. A budai Nagyboldogasszony templom fehér márvány
szobrár ól azt tartja a hagyomány, hogy II. Ulászló rendelte meg.
egy 1515-ben ellene megkísérelt merénylet emlékére. A törökök
elől elfalazták, és csak Budavár visszafoglal ásakor találták mez
ujból, amikor is a puskaporos torony Ielrobbant ása alkalmával
ez az eléje rakott köfal összeomlott.
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