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DOl'Olllhy KÚl'oly

ARS SACRA

l<~ sorok h'úja egYI'ZI'" "dííl't t kl'pekkl'l íd:-eet clúatlú"t 1;;'
tett a moderll lelllpIOllll'píU'I'I';íL ,\ hallg'dlól'úg: xo ru i ha n ('fO úi
l;t!úJlol' tiHztl'!dllek iil'''l'lIflií, k i vú lo p<lpi ~,zl'llIl'ly is lleb"üt ['og'

l;dL ..k i -~. m i u t 1Ilú\'il kidl'l'illt~ az ('g'Ylk 1"'U:lI1alo(l ké}) kHp
('SÚIl ezt a Ilwgj(~gyzéHt tette: ,,[Il11(~Jl 1I1Úr csak H ~údat'ok éR 1,01
!J:\"zok hiúlIyozllak", am iv«] azt akarta 11lOll(l<11li, hog'Y a »zóbau
rot'g'ú ópiilet i nk ábh "aló (dl'Hkalllt'úlwk, m in t tcinulorunak. Kiizel
húsz l~" lpll pI <IzMa, dl' a n](l(ll'l"J! (,gyhúz1lliín'·sz,'1, tck in tetóhe u
1Il:'1!: m i nd h; 111,'111 ju to tta k nyugovópoIdra a kl'd{lyek. Olvanuvir»
Ilt'lll IH/gy a Jl'gntúbb az Orl'i(~inlll J\.Ollgi'I'g';'wiú iH HziikRl~g'eHIJl'I;

ta rto ttu, iJog'Y a szüuct n(01kiil z:ljlú vitúhau l1<tng'júl hallassa {'"
a tiihhé-knvéHhhé IlívataloHJlak Il'kinll'lldií úilú:-lIollto[ leszögezZl'.

Az it.t kiivdkezií xo ro k HWg' sZ('I'dnl'k kí:-l'l'l'llli, hogy nem :Iz
,'lgYllevl'zeH "IH~avatotlak", hu nem az l'g-yhúzllIií"észet prohlúm-t i
irúut érdeklődő éH a legjobb érte1emlH'n vett laikusoknnk tekin
teudő egyhúziak éH v ilúgiuk HZÚJllÚrU iis-;ze1"ogla1júk azokat [lZ
ill;l]/veW xzeru pou to kut., .uuulvekk«! I'blwlI a sokat vitatott kl:'I'
t1ésben ejigazod ha.tu nk ÓH az úgyul1\'ezett "IllOderlI" egyhúzmü \.(,
"zet í ullcotú sokk al kaJwl'olathnll Vl'kllll"n)"iinlwt k iuluk i thatjuk.

Mic lóf t uzonban a kúrdús úrdem i túrgyal:ísúl'a téruéuk, ll'
kcl l szi)gezlIiillk: az egyhÚZJllÜ""':-zl't, latin UI'Vl'l) urs sacru, scuuu i
k('pen S"lIl ilZOIIOH a vul lúsos lúrgyú IlIÍÍ\-{'-;zeti,oI. Olyan megküliill
hi;zldb; ez, uurolvrő) a legki"úlúbb clnu-let irúk is legWbhHzör
IIwgfeJedkl'zlIek. Az ngyhúzlllÍÍVÓHzl'!., vagy szen t m űvcszct. mint II

Iwve is mutu t]n, ki I'ejl'zeiten l'gyhúzi (,("Ira és egy1Júzi hasznúlut
ra alkot ó mű vószot." ]~H ('Z nngvou l'outos lllegszorítús.

A nrűvúszuek legterméHzel<'Heblt I)Jet f'orrnája, énjéu<'k leglcJ.j<,
Sl'bll k ibnn tnkoz.isn az a lkotús. Am i ko r alkot, hűnek kel l rua rud
nia önmagúhoz (;:- u valúsM~'g'al kujn-solatos allla azornélves éi
llJÓ.IIYÓ!WZ, alnloJyel a m űv«! ki nk ar 1'<,jezui. J.z egyhúzmíív('$zeti
all.o tástól azo n ha n, unu-lv !egWhlt:-zi)r a k u ltusz keretéül vagy a
ta u ít á- sl'g'l~d(':-zküz{'iil :-zolgúl, elvúl'jllk azt is, hogy tdkólete:.;
ii,·s/.!lalJgban Il'g'yun az eg-ylu'l/: Hzúllcl{'kúval és lanítúHiwul. A két
fl;le híí:-óg ],iizdl esak Ilkkor kerülheti) ,O] az i)Hszcütkö11~s, ha a
)níívl~H7" m ű vósz i Hzúndlolza hnrm o n ik usn n belesf mu! az egyhúz
,,;zúlId(],úha. Mi t aku r :IZ q~yhúz~ Az .lxtc u di":-iiségót hirdetni é:
a Ilo] k<,j·:ej, HZ üd "ii:-Hl'gre el vezl'1n i. ll~zt kel i aknru iu a művésznek

j", lJa l'gy1JÚZlllííVÓH:~di ulkotúsru vú.lla lkuz ik. 1;;:;; még hozzá úgy
l.«l l pzt akarnia, a.hog y az }<;gyhúz ukaria. Nem választhat tehát

.. Ugyanúgy, mint ahogy (IZ cg yh áz i zene SCIlI azonos :1 vallásos zenével. L. a
\"igil:;! F>SJ sz cptc mb cr i svá máb an S, S. ilkvágá Ivjt cvctcscit .
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sem az igazHág kőzvetítésre, Hem a tan í tasrn mús utat, mint
amelyet az Egyház a maga dosnuurundszerúhou megszabott. Ez
természetesen csak látszólag- nagvou szigorú mcsrszorftús, mert hi
szen az Egyház lelki története mindermól jobbau megmutatja.
milven páratlanul változatos megoldúsi lehetőségel vannak ar.
említett két alapvető feladatnak, a dogmák úttal megszabott kere
teken belül is. I~z az alkalmuzkodás {~s az Egyház szándékaiba
való bclesimulús azonban elengedhetetlen feltétele tlZ egyházmű

vészeti alkotásnak. Talán nem is kell k ü lűn huuvsú lvozni, hogy
ez távolról sem zárja ki, hogy egy művószuck a vallással és a
vallásos tárgyakkal kapcsolatban élményei. legyenek ,;s azokat al
kotásokban közölje. Művészi szclllpontból Hagyot és eredetit i"
alkothat igy, dc alkotása «snk akkor lesz e';yhúzTllíív{~szet, ars
sacra, ha a fenti f'oltctcleknek Illeg'felel.

Amikor képzőművészetről beszélünk, a kif'e.iezóssel az (~pítij

művészetet, festészetet és szohrúsza tot szoktu k somruúsan ősxz«

fogni. Valójában azonban egyetlen köziis vonúsuk az, hogy m i nd
CL három ti szemünk közvetítésével lép tuda tun kba. Látnunk kcli
ahhoz, hogy élvezhessük, nuuruukévá tellessiik őket. Azonkívü!
igen gyakran -- az egvházművészet területén majdnem mindig 
együtt jelennek meg, tehát bizonyos kölcsönhatásban állnak egy
mással és együtt harmonikus egészet kell alkotniuk. Ezen túl
menően azonban mínd eszközcikben. mind esztétikai hatásukball
annyira különböznek egymástól, hogy szűkscgesnek látszik kü
lőn-külön tárgyalni őket.

A három közül az ópitőművészet az, amelynek ter-ületén ;1

"beavatoUakon" túl a nagy közönség is tudomásul vette és elfo
gadta az újat, a "modernet". Ez azonban korántsem jelenti azt.
hogy az egyházmíívészetnek ezen az ágán belül kialakult helyzet
tel állnánk szemben.

Az építőművészet - ha gyakorlati céljától eltekintünk
tisztán esztétikailag téralakító művészet. A szópet a tér kitölti'
sével vagy (belülről nézve) a tér lezárásával valósítja meg. :,
szép érzetét az épület arányai, az építészeti elemek harmóniúju
és ritmusa, valamint (a tőrtéuolm i stí lusokban) az egyes építé
szeti elemeken alkalmazott díszítménvek keltik bennünk. Az ópi
tőművész azonban, amikor alkot, feladatát semmiképen sem te
kintheti tisztán esztétikai nak, mert alkotása hiánytalanul meg
kell hogy feleljen a készülő épület gyakorlati céljának, figye
lembe kell vennie azonkívül azokat a technikai lehetőségeket,

amelyek az építésre Jelhasznúlt építőanyag és az alkalmazott
statikai szarkezet révén az építmény formai kialakítását meghatá
rozzák.

Ezzel a néhúny rnondattal múr fel is soroltuk azokat az ele
meket, amelyek az építészeti stílus k ialuk ításában közrejátsza
nak. A kiindulás mindenkor a funkció, amelyet az épület - a
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mi esetünkben a templom - betölteni hívatott. Ezután az építész
nek azt kell megvizsgálnia, hogy a rendelkezésére álló anyagból
ruilven szerkezettel tudja a funkciónak megfelelő feladatot meg
oldani és ennél a pontnál kezdődik a művész szerepe, aki ezeket
a gyakorlati és technikai adottságoka t harmonikus alkotásban
oldja meg. Műve akkor lesz valóban szép, esztétikai igényein
ket kielég ítő, ha ez a harmonia valóságos és az alkotás őszinte,

tehát anyagnak rnutatja azt ami anyag, szerkezetnek azt ami
szerkezet és nem mimel mást. Mert a még hozzá nem értő szem is
azonnal észreveszi - ha máskép nem, ösztönösen megérzi - ha
valamilven szerkezeti elem csak hatásvadászat kedvéért, céltalan
díszként van alkalmazva.

Elég egy rövid pillantás II történelmi stí lusokru, hog'Y felis
rueriük, hogy az alkotásnak ez az itt leírt folyamata, ha talán
Hem is tudatosan, de így ment végbe a műtörténet minden iga
zán nagyalkotásáná1. A keresztény stílusfejlődés alapjait még'
ct pogány, görög, majd római világ- rakta le. A keresztény világ
azonban nem tudta egyszeríien átvenni a pogány templomok
('~pítési módiát, mert a pOgÚJlY templom Iunkciúia egészen más
voll A pog á ny templom Hem volt a hívek összegyülekezésének és
közös istentiszteletének szinhelvc, hanem szcntélv, ahová csak a
kevés vúlasztottak léphettek be. Eílért megelégedhetett az oszlop
-orrul körülvett, egészen keskeny és kis befogadóképességű ternp
lomurrel. A katakombákból kijött keresztény világ templom
{'pítőinek azonban arról kellett gondoskodniok, hogy a kőzös is
tentisztelet sz.inhelvóül szo lg áló templom minél tágasabb, minél
nagyobb befogadóképességű legyen. Igy alakult ki a pogány vi
lág építészeti elemeinek felhasználásával az ókeresztény bazilika
tipusa, amelynek térbeli beosztása is mindenben megfelelt a val
lásgyakorlat akkori mód.iúuuk. Mikor azután a kereszténység fo
kozatosan meghódította Európát, a pogánykor emlékei - nagy
részt a népvándor-lás pusztításainak következtében is - mindiu
kúhb elhalvúnvultak megszűnt a híveknek az ókeresztény vi
lúgban kialakult két táborra (beavatottak és katechumenek) osz
tottsága, ami a bazilika-stílus kialakitásánál döntő tényező volt.
A f'elvirúazó, most már életérzésében is keresztény építőművészet

kialakította a maga sajátos. kizárólaz keresztény talajból nőtt

stílusát. A középkori templom töretlen vonalban fejlődött a kez
detben vaskos és nehézkes román templomoktól a finom csipké
zetű, szinte mindenestül az égbe repülni vágyó gótikus székesegy
húzakig. De bármennyire a középkori ember Isten felé forduló
lelkületét sugározzák is ezek a templomok, az anyaghoz és H

szarkezethez való hűség végig jellemzőjük maradt. A gótikus
katedrúlis oldalát díszítő páratlan sodrású támív-sorozat valósá
gos szerkezeti feladatot töltött be. Nélküle az égbe nyúló, vékony
osslopkötegek nem tudták volna a temp!omfedő boltozatot meg-



tur-tan i. Az ugyancsak a gót stíl usú templomokat jellemző és a te.N.
plorn belső terét három, esetleg öt hajóra osztó oszlopsor-ok szi n
tén il szerkezetből folytak. Nélkülük az építőteehnika akkori ál
lása mellett nem tudtak volna akkora belső teret áthidalni, A
kor építészei kénytelenek voltak tehát a sűrű oszlopkötegeket fi('

g ítség'ül hívni, holott az ideidis keresztény templom az, umcl v
Ul1Il az összes hívek jól látják az oltárnál leiátszódó szer-tartásokat ,
Amikor a rennissance-bau Brunelleschi nierész próbálkozása.
amelynek eredménye a firenzei dóm csodálatos kupo lája lett.
megnyitotta az útat a tágas templom-csaruokok áthíllalúsúÍloz,
feleslegessé váltak az oszlop sor-ok és az- új stílus el ir; ha.~·yta

őket.

Az azonban már messzire vezetne, ha itt most részleteklw
menő műtörténeti méltatásokba kezdenénk éR ki' óha.itanók fej
teni, miért és hogyan váltotta fel a gótikát m indeu idők le~'spiI'i

tuálisabb és a maga nemében legkialakultabb teurplomép ítószcti
stílusát a renaissance pogány emlékeket idéző világiassilg'1l. és
hogy ez a pogány világiasság hogyan lett keresztény megint, .IP
most már egészen másfajta lelkiséggel töltekezve a barokkban." .\
mi szempontukból itt csak az a fontos. hogy m iudezek a stílusok
ugyanakkor, amikor teljes mértékhen kihasználták az abban ;~

korban adott technikai lehetőségeket, eg;\,iclejíílcg hú k ifejezo i
voltak koruk lelkületének és élotórzésónok. A gótika is vagy a
barokk is spontán kivetítödésc volt egy kor v iláguézetének {'S

esztétikai magatartásának, és a ko r olyan mértékben magáé» n:\
érezte a stílust, hogy egy"zeriíen tudomúxt "em vett róla, h,)',:,'
előtte máskép is ép ítkeztek,

A barokk művészei gondolkodás nélkül barokk stílusban fl"
jezték be a félbenmurudt, vagy részben el p uszt u l t gótikus le:!I'
plomokat, vagy --- ru in t az a bóm1Í Szent István Dóm eset<'-!H' il
történt -.:.. egyszerű cn te le ruk túk iJket barokk oltúrokkal. Eszii);!)('
sem jutott. hogy ez esetleg stílustnla!lsúg, Inert nem is tudl:í:;.
hogy ők valamilyen stílusban ópítkeztek. Elsl; olvasúsru tal;lJI
meghökkentő ez a megúl lap ítás, de u továbbiakban látni fogjuk.
hogy az cgósr. probléma kulesa valahol itt van. 'I'ermészetosr-»
nem úgy érteudö ez, hogy a barokk művésze] - hogy a Pl' III I,

nál maradjunk -- nem voltak tudatosan alkotó m űvészck. ;';:\
gyon is ismerték művészetük esztdikai elemeit, tudatosan alk.rl
maxták és állandóan tovább fejlesztették azokat, A stílus-fog';doJ!l
azonban abban ar. értelemben, ahogyan Illi haszuál.iuk, i smcrr-t lt-u
volt számukra. l'}z a 19. század terméke éH iissze[ügg a törtene l
mi tudat kialakulásúval. A renaissnnce, vagy a barokk művészr-i

.. Egy neves műtörténész jellemzése sz erin t a gótika az embert és az eg é sz vi
lágot az ég felé emelte, a b a r okk pedig a menn yor sz ág ot hoz t a Ic a {ö!cre. Öss:,~·s.

sz entjelvel és felhők között röpködő angyalaival együtt.
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sem voltak egészell érzéketlenek régi korok művészetével szemben.
hiszen a renu.issauce-ot a klasszikus római építészet ihlette és
a renaissance egyik kiváló épí tésze, Vignola volt az, aki ponto
san felmérte és k ielernezte régi római (~[liiletek arúuvait, De a
régi Róma inűvészetóből ők csak a formai elemeket vették át,
alkotásaikból ugyanakkor egészen más szellern sugárzott, egy más
kol' lelkülete nyomta azokra bélyezét. A gótikát pedig elavult, az
iivékénél alacsonyabbrendű barbár m űvészetuek tartották, érzé
ketlenül mentek el mellette.

A történeti és azzal párhuzamosan a művészettörténeti tudat
kialakulásával azonban valami egészen új jelent meg az emberi
szellem történetében. A 19. század az analizi s százada lett, II .tudós
(~l'\ művészettörténész egyszeriben távlatból kezdte nézni a művé

szetek fejlődését és felfedezte azokat HZ összefüggéseket és tör
vényszer űsógeket, amelyek ezt a fejlődé:"t irányítoiták. Irúnyítot
ták anélkül, hogy az elmult korok niűvészei erről tudtak volna.
A művészetek iránt érdeklődő és fogékony emberi lélek számára
egyszeriben feltárult az elmult korok művészetének minden szép
sége. Egyik sem volt idegen szúruáru, mindegyikben tudott g yö
uv.irk ődni, de ezzel egyidőben valamennyi múzeumi tárggyá lett.
..\ stílus -olvasvalami lett, mint a jelmez. A templomépíttető elé
odatették az albumot, válassza ki az ízlésének legjobban megfe
Idő stílust és a műtörténeten nevelkedett építész a megrende
lésnek megfelelően szállította a román, gót vagy barokk stílusú
t e rveket, A kor, amely a régmult idők művészeti kincseinek fel
t á rásával és értókelésével hallhatatlan érdemeket. szerzett, ön
II I aga művészi szempontból meddő maradt. Sokan a mult század
ba II bekövetkezett általáno:" laicizúlódással ('S a szellemi élet sze
k u lur-izúciójával magyarázzák, hogy a templomépítés ebben II kor
hall semmi újat nem hozott. Holott a profán építkezést ugyanez a
rotrospektiv szellem jellemzi ebben a korbau. Valójában az tör
tr-nt, hogy a művészet terén bekövetkezett tudatnsodás halálos
(·,'npitst mért a művészi spontane itúsru.

Természetes azonban, hogy ez az állaput így nem mereved
hetett meg. Az épitőrnűvészeknek előbb-utóbb meg kellett érezniök
ellnek a stílus-utánzásnak alapvető haz ugságát.

Hiszen nem csak az épületek anyaga éH szcrkezete vol t már
(",éRzen más, de más volt a kor lelke is. Már Jledig egy kor lelke
éi" életérzéHe mindig dön tő tényező a templom esztetikai kiala
kításánál, De túl ezen a szemponton egy másik tényező is közre
játszott fi fejlődés új irányba terelődésénál. Emlékezünk rá, mi
lven fontos szerellet tu lajdonitottuuk a st í lus alak itásnál az anyag
nak és a szerkezl'tnek.I<Jzen a téren a vasbeton megjelenése for
radalmi változást hozott. Gondoljunk csak egyre. A Szent Péter
Dóm 43 méter átmérőjű kupoláját csak úgy lehetett átboltozni,
!log"y a kupola Iulának kezdeti vnstagsága G.rí méter és ez az irtó-'
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zatos faltömeg a kupola tetőpontján 1.:í móte rnvire keskenyedik
el. Ugyanakkor a jénai Markthalle 7;' méter átmériJjií ku polájá
nak vasbeton hé.iboltozuta mindössze 7 'pentiméter vastag.. Ez az
egy példa is elég annak a bizonyítására, hogy itt valami egllszell
új jelent meg és a technikai Iehetőségekuek PZ a szinte korlát
lanná válása esztétikailag is egészfJJl új utakat kíván..Mindeu
őssiute művésznek meg kellett éreznie menny ire fíamis és 11 stílu«
alakulás minden immanens törvényével ellfJllkezö az olyan mesr
oldás, mint amilyen például a budapesti Lehel-téri templomnúl
történt, ahol a legmodernebb vasbeton szerkezctro drótokkal VRIl

felfüggesztve a gipszből készült álboltozat, es ak azért. hogy a
templom a román stilust utánozza.

Az építészek tehát hozzáfogtak az új auvuzrnak llS új ter-hul
kai lehetőségeknek megfelelő új stílus kiulukitásűhoz, ~l úr az
elsi; próbálkozások megmutatták azonban, mi lyen nagy l'S szin
te megoldhatatlannak látszó ez a feladat. Most derült ki, lllilyell
óriási kerékkötője a spontaneitásnak a művószettörténeti tudat.
A művész érzi, hogy avkezébe adott új és szinte korlátlanul en
gedelmeskedő anyaggal és szcrkezettr.l valami ú jut kell kezdenie,
de agyában és újjaiban ott kísértenek a hosszú m űtőr téuet i stu
diumok emlékei. Menekülni akar től iik, de mi kor ('eruzájitt a pa
p i rra teszi, rajtacsípi magát, hogy elsősurban az értelmével dol
gozik, hiszen a műtörténeti analizise k a kisu.iiúbuu vannak é",
pontosan "tudja", mik a stilusalakulás Wrvényszeriiségf'i. Mi
'mást tehet ebben a szorító helyzetben, minthogy az anyaghoz
és a szerkezethez menekül. Ez a mazvarúzuta ,l "modern stílus"
-ha ugyan ilyenről már egyáltalán beszéllwtünk --- ú ey neve
zett tárgyiasságának. Az első moderu templomok esztdikai ki
alakítását kizárólag ezek a ,tárgyias szem nou tok határozzák meg'.
a funkció, amelyet be kell tölteniök és a rideg vasbeton sze rk«
zet. A történ!l!mi - leülönöseu a barokk - - stílusokban ópült teur
plornok megHzokotl aranyos pOIllIJú:júhoz kópest természetesen ri
degneg, si vúrnak tűnnek ezek a templomok. Díszf tménv eg-yáltalú
ban nincs bennük. De meg kell értenünk: a modcrn építész nem
tud díszítményt csinálni. A díszítmény m i nd iu jellegzetesen ér
zelmi, emocionális dolog. Ha valakiheu n inel' rá indítás, csak 3Z

eszével tudna díszítményeket kitalálni és ezekről első pi IIanatra
mindenki megórezné az ösainteséz h iúuyát.

Vannak, akik azt mondják, ez ueru marad ]11 indig így és hi
vatkoznak arra, hogy m inden nagy stílus ilyen puritán egysze
rüséggel kezdődött, Ma ezt még nem láthatjuk előre. De ezt a
nagy ugrást, ezt a gyökeres szakítást a történelmi reminiszcen
ciákkal meg kellett tenni. N em lehet egy modcrn v ilágvú roai ut
cán tör-ténelmi jelmezekben sétálni. Az, hogy az új utak keresé!"!'
még sok szertelenséget kitermel, emberileg és miívészileg is ért
hető. Amint hogy érthető az is, hogy itt-ott, akaratlanul. a tiirtl'-
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nelrm remiuiszceuciák is megmutatkoznak. De az elindulás meg
történt,

Talán a kelleténél kissé hosszusabban időztünk a modern
templomépítő stílus kialakulásainak uehézsógeinél, de - mint
látni fogjuk ~- ha pgósílen mús i'ol'l II ÚIJUn, a kÓllZŐlll űvészeteknek,
a mi esetünkben tehát aíl pgylJúílnlÍívl~szetllek k ót m ási k úgúban,
a festészetben ós a szo hrúszutbn n is sok tok i ntetben hasonló gyü
kere vmi a problúmú.uuk.

Az ópítóművésíleítel sze m hcn , amely m i ndr-u psuibm valami
új valósás-of teremt, a festóswt ÓS a szobrúsílat ábrúzolo m űvé

"zetek. A művész á.ltu lu k vula m i már mesrlóvő valóságot, illetve
az ó p valósúggal kapcsolatos ólmón)l-t kőzl i velünk. Már ez a
l!legfogallll:lzús is lllegnHlgyarúzza uúm i kép, m iór t júlszott a fes
tészet és a szobrús/lat hosszú időn út u lú rr-rulult s;;pl'epet az épí
tÓI;Zet. me lle tt, A figurativ ábrúznlús az el"ií i l! iíktő l kezdve ál
laudóan szcrepelt a kerosztónv m ű vóazotbeu. Már a katakombák
falain is találtak festményeket, az ókuresztónv idííkhelt pedig a
uiozuikot hnsznúlták rel a Szeutirús vagy a szeutek élet« egyes
jeleneteinek ábrázolására. A k őzópko r i templomok urú.r a freskót
is ismerték l~S uuvu nnkkot- gazdag szobl'úszati dísz i" ékített!'
iiket. {JgyalwsHk a küzépkor alakította ki a legiel legzetesebbeu
<zalo-á lis lllÍÍvl'sznti ágat, az iiV(~g'lll07aikot.

Bon n ü •• k ot azonban a kÖZl~llkol' I'igul'ativ illíívó,.,znte e pilla
nathan csak annyiban órdekel, hog'Y HZ PI~o'h;'iZllliívb;zetbC11 ruu
tatkozó Illct!,)l'n irúnvzatok ÓS az nzokat JI1{d:a,ú írúsok clőszcre

lettel h ivatk ovuuk a közópkor rCHtéHzcU'l'c ÓS szohrnszntú ru és a
m u ltbó l ezeket ("rzik legközelebbi ro kc n uk un k.

l-ligTid Uu dset világhírií regényében, a. Kris tiu Lavrunsdaí.ter
han leír ell:Y tn u uls.uro« jelenetet. "\ fiatal Kri-it in t il niegye
székhelyén (~I';Y nupru E(Jyin f'rá ter gOE(Jjuinl híl.za a/lapja és
I<:dvin felviszi a Il:ycrmc!wt a teru nkuub.ui l'elúliított állvúnvru,
amely(\]! a tomplum kifpsJósóvel roglalkozik. A képek egyikén
11 g-ycrlllek vódűszeJltje, SZl'llt Kl'i"zlilla ]Út!IHU), lábuinál az ör
dögi;t jelk(il)('zíí és a szeutot eln yel u i ak ar» súrkúnnval. A gyer
J! lel nek feltíínik l'S szúvú is teszi, hog'y a sárkánv sokkal ki
"ebb, semhogy a szentet elnvelhotuó, Nem is tudta elnyelni vá
laszo lju II ll'g'l!a~",yohh terml'szde"s6g'i~1'1 a köz{~pkol'i reHW. Hi
szen Szent Kriszt iuu I'rényei olyan Hagyok voltak, hogy ahhoz
1:ópest az önli;g' m inrlen eriHcszltése eIW,-pii!. j;;" ugyarJÍgy ma
;:'yarúzza meg egy músik kúpcu azt is, m iért olyan aránytalanul
lil'si a szeutnek a hegy felett le!legií alak.jÚJlOz kéllest a hegy
(" benne a barlang, amelyben ~zent ~nlli'. a tú rsuival eg'~'ütt me
lwdéket keresett. i .... Z igaz, hogy ök a barlangban laktak és a lH'gy·
liez képest kiesi nek érezték magukat, de ez csak azért volt, mert
alázatosak voltak. Ha tudatában lettek vo lna erényeiknek és tö
k életessógiik nek, az e!~ósz hegy úgy összezsuaorodott volna hozzá-
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juk képest, hogy mint l~gy marék homokot. a tengerbe szórhut ták
volna,

Sigrid Undset ezzel a kis jplenettel iisztiiuiisen a lényeg[m'
tapintott aunak a kérdésnek, amiről v('g,;ö fokon napjainkban a
legtöbb vita folyik. Ez a kérdés az, hog'y a le:,tő vagy a szob
rász, amikor 11 valósúgban meglévö alakokat. tújakat vagy meg
történt esemenveket úbrúzo]. vúllalkozhatik-e ana, hog) Whbct
mond el uek üuk. miut a mun nvi cgyéhkt~1l1 szo unnel h'!thatú ('S

hogy h i vatása-e a festií- VWD' s:.lOhrús:/lIlíivésznpk, hogy lelki
élményeket és szellemi igazsúgokat kÖ'l(iljilll velünk, A közéjrkor
szemlélete számára ez nem volt ]lrohlélll<l, h iszeu a kcj.zöművé

szet az eg ész k özépkur folyamán kifp.i.,zel1('n szukrú.lis jelle~ii

volt, eszközül szolg ált a hitigazságok és erldilesi tanítások ViZH

ális meg'jelen itéséhez. Ezzel a szorepóvel «suk a renaissanceball
(''S az utána következő korokban szakított, .\ !'('II;;iSHallce-tól kezd
\T vívtu ki magúnak a festészet és a szohrász.n. is az autonómiát.
S;',emeit ettől kezdve szev,ezte II földre, a f<ildi tú iuk ru t·s az cm
berekre, A renaissance festőt az ember testi mivolta és az ől

körülvevő fizikai világ érdekelte, a trauszeeudeus igazHágok iránt
kevés érzéke volt. Csak azért festett Illeg' annyi vallásos témát.
mort a megrendelők -- legnagyobbrészt p api személyek-- így
kívánták. Nem kétséges, hogy ez az untrnpoor-utr-ikus -rn űvúszet

legmagasabb és talán soha túl nem szűrnvalhnt» eS!Jl'sait érte 1'1
ebben a korbn n.

A barokk már ismét egy spi r i tu álisnbh, ég felé fordultabb
embert és emberi relációk at mu tat hl'. A ha rok k szobrászat iveu
gyakrulJ bámulatos l'okonsúgot m utut :, J"g',;rettl\'bb gMikuH s~oh
rássattul. A7. ég és föld kettős vonzásáhan t'li) s e vonzások k ö

7.ött szeuverlólyesen küzködő ember ,;"lmlik Illeg' a barokk kor
egyházi miívein és mint az Ópítészetben. úgy II festészet és szob
rúszat terén is napjainkig 1'7, volt az utolsó e!4'yházmiivészeti
kor, arn ikor valúságos éhn{~;í)' II mű vébe n h i vő IIJiívÓs7. közlésévr-I
jelenik Illeg szernűuk előtt.

Ami ezután jött, ha Inál' í'ormúbuu is. dl' hnsou ló folyamat
vrIt ahhoz, amelyet az ópitűm íivészet elsekólvcsedésébeu hpasz
taltunk. Megvúl tozott a kor, megvúl tozot.t 11 lelkiség, az coIetérZl);
is, de a művészetben --- lerrulábbis a7. egytdll'.míÍ\'észethell - - ez az
új lelkiség nem tudott jelentkezni. Nem is je!elltkezlwtett, mer t
hiányoztak belőle azok az eleven erők, az a luvatáxtudut, amely
elengedhetetlen feltétele m indun nagy a lkotúsnnk. A prl/J'!LlI fps
tészetben már a 19. szúzad k őz« pétöl jele 1\ Uwzö uj raj ta i [,:'1 il yw
tok ihletésükben t~S az emberrel t·>; a v i l.u; dolgaival lÜlp\'so!alos
állásfoglalásukkul is oly távol voltak a sznk rú li« jelle~~tiíl, h(i~.\'

az egvházművészet itt egy:-zprÍÍen letért a küí\iis útról, amelvon
addig a profán m űvészeltcl együtt haladt {'H mi ntú u ujn l li"lll

tudott k itcrmolni, konzurvá l tn llr, utolsót. II luuok kus j(.jJe~·íí!.



Kiizhen 11 p ro l'ún mű vészetben egy I'nlekes í'olvamat játszódott
jn ;'liJ"lyrúJ ri;vide/1 "It!~~' kr-ll elll!{,j;pzniink. hn nont osa n meg
akarjuk I'rtelli a rnostanábau un nyit vitatott urohlérnákat. A. kér
dúsllek itt ügy érdekes szoeiológiai oldala is jelentktlZik. Ugy:,;zól
vúu a IR. Hzúznd vógéi,~' 11 m ű vészek f'osrlulknztatásn a?: Eo,-yház
nuk b; eit:>' arúnylag'kis szú mú társadal III i rllie~'!lCk kiváltsúca
t;" pusHziója volt. Az út!ag kisember 11 m ű:..ész('tte! (':-a7.;: a tem p lum
hn n találkozott IlS amit ott látott, nem nézt« k r i t.ikus szenunel,
hanem ev,yszerííen elfog-adta szépnek. Ezt unuál könnyebben meg
tFill'tít', me rt h.irrn ilveu korhun éJt, a kornak meg-volt a maga
sajá1ps lel k isóue. amely őbenue ópppn olyan e leveucn élt és ezért
;1 kol' művészetét is lelkébő! lelkedzettnek l'l'ezte, A f'raneia 1'01'

ruda lo m után a J1agyszúmú polgúri réteg reltiiri'Hllvel a kép, a
:-zo!JOI' í'S ú ltulúbn n a mű vészeti alkotás közszükségleti cikk lett.
Az urisztok rúciu és llen](~sség helvét elf'oz luló polgárság lélekta
Iliia!.~ könnven Jtleglll:lgYHrázhatú morlo n k icsibeu HZ elődcit kezd
ft· maj mul n i. A bórkuszá.ruvák az olasz f'őúri kastélyok architek
t urúját u tú uuv t ák vukolattal pótolva a furagott köveket, és a
\H'rmük !í'vil lakások H1egteltek szobrokknl és képekkel. Ezek il

képek {·S szobrok azonhall körfllbel iil úgy viszonylottak az igazi
lIag~' lIlííví,szethpz, m i n t a bérkaszá.rnvák a'~ olasz palotákhoz, A
!ll.~ \'('s;~(,tpk pial'ún olyanok .ielo nt«k llltlg tömeg-es mecénásként.
nk ik nok SPIIl műértői felkészültsége. se m ll11yag'j lel1eWsége nem
vnít a rún y Im n az ambició] lik kal.

NPJII k ívúujuk rész.leteiben kővet.ni ezt a fdlót!ílsi f'olvamatot.
.\lár ni'. edd iz elmondottuk is elcg-ell(l()pk a nn ak a helyzetnek
Jlll"n·ilú~dt{u.;úhoz, amely szükségkílpen n ruűvészet úgynevezett
'.'df"úg,úhoz vezetet t. A l!), század, s(it még az !lilt kiivetií néhány
l"dizul j s m űvúszeti téren a szétesés századn lett. Míg a régebbi
k o rok buu e<r,yhúzlllíívészet, profán IIIÜvéf';',C t és műélvezés - leg
,,';'tlJlJi:- esztét.ikailug - (~gyvel'etííek vojtnk ílS természetes összhang
i-, vo lt közöttük. most útjaik szétváltak egymástól. Az cgyházmií
\'{',,\/(d heu az akndérn izm us ílH a g iccs harauódzott cl, a nagykőzőn

,,('u: ';-lt"se 11J(><!,TPke<!t a naturalizmusnúl, II profán művészet pedig,
";';Ii;;bhis abban n részÍ'lwn, amely nem akart mezulk udni a ki
iddklilt közízléHsel, a k isszámú "beavatottak" magúnügye lett.
(Ily,,!! ,íelellHí~gg'('l á l lu n k itt szembell, umelvre eg,YHzerüell nincs
liirt"'Hdllli u nulóz iu. l~:s II IIIűvésze! m iu dcnk or ruegvnl t egY8égé
Ld, p s:d,t(",(,sp okozzll a )pg'tiihh v itát és 1'ó1reílrtési.

g'r(lJ ,l 1)( n t o n vi,sw kell térniillk",'olltio!atsUI'UII'; kiinduló
;)f)J\tjúhoz. Il Nif.!,l'id l:ll(bpt ,ielClwtének kaucsá.n felvetett kérdés
lJez, ~'Jl"\'PZ('~PS(l[\. lHI7~'Y Ili' úhrúzu!ó IllÜVIlSZet - h~g'yell az kép,
moza ik. ii\p;~'restJil("Il'y vu-rv szuhor vá llulkozhuí.ik-e tisztilll vi
zn;'tli,'an nvm lIlegl'og!JIl1l') vu lósúgok és uzokknl kapr-solatos él
Illlny"k kiizll'sl'l'e. A k üiöuböző izuiusok kezdcménvezői. akik
lIKY1UÚg'," Illint II !!i',t!el'i1 {pítl'sZet p!sií Útliil'iJi, 'a maguk mű-



vészeti területén szintén átélték a m űvó-szettőrfóuet.i tudut rab
ságából szabadulni akarás gyötrelmeit, jól áe:r.ték, hogy a kúrdés
re csak igennel lehet válaszolni. Hel vescn láttúk azt is, hof,'7 az
akadémizmusban és naturalizmusban megTokedt míívészet nom
«sak hogy meddő, de alapvető míív{·s:r.i szúnll{ohdlall is ]l'lIiyatlá:,.j
jelent az elmult korok nrűvészetóvel szemben. E kezdemúuyezéaek
között Rak volt a tuhó és szel·t<~IC1I. h~'('ll~!:~akrHll iel:g'('tj t ú l heli'
nük az intellektuális elem. amit az is hizo n y i L, hog~ a !dilönbiiz<Í
modern művészeti irányok képvise lő i kii:r.iil soku n 1a rtottúk s:r.iik~

ségesnek. hogy a maguk művószetóuck igazol;\s;"r" elllli'·ldet dol·
gozzanak ki és azt írásban is ml1g'llwg'Y<lI·úzi\úk. s ('Z ,nég a
jóhiszem ű m űúlvozőben is -~ gyallú1 kell. Mort a i'(,,'·;j{)llPk <li:

eesetjével, a szobrúsznuk II v{1siíjéVlo) kel l l. iv ivn in il mag;' i!~'aziil,

De ismételjük, ha szép szúnnnul akadtak i", a d ivutt n l "llnl'dó kez
deményezések. ez seunniheu S0!1l iga/,olja ;17. nk;:di"I:ii:élllll>' cluta
,:ító bírálatát, amely a k lusszik u» eliídiikl'(' valú hi va tkozáss«!
hangzott el. Az a novellisztikus uatural izuiu s ugyanis. ;lI11l'ly a
legutóbbi időkiz' a;" egyhili:rníí,,{'s7.elh"ll i,; llral 1

( \ )( L'l vot l, St'lllllli
képen sem tekintheti Jllngút akár a j'PI;ni:-:s;:'li"l.'. nkúr a iJ;tl"okk
tradiciók folytatójának -- Inóg Ita rúiu k i!;ndkozi 1,,: j". Illert eSll)

egymás mel ló kell tell Ili egy ignzi ha rok k ",:-; c;."~'. mo ndj uk a sz;;
zadforduló túján készül t ilYl'1l kla,;szicizúl,') 0ItÚl"d'1p"j ""; azouuu l
szembetűnik az utóbbinak laliu6sú~'::I. ki)i:i)n,'-l~!!:l':-;:,("g('. l{>1('ktel('IlSl'~

ge. az előbbinek szárnvuló leud ii iotúvo l ;;;:l'l)l!Ji'IJ.
Az igazi IWgy festészet {'l; az i;..::azi i1a\~:' SZOhi'Ú";,,11 mi ndi ..,,·

többet adott, mint a vizuúlisun megragadlta(ót. Tiihl,t't i,,; kellett
adnia, mert m{~g az egyszeríí port.r« is ('sid, akko!' j,',. lJ,l hiHS7,abb
nézés után egy;.;zerre «suk l11dtel telik Ille;;' l's Ill'Ill (~,.;nk azt uio nrl
ja el, milyenek voltak az (:Ii) alak nrr-vuuúxa i , hauciu j;ij::yptíti
az egész egyéniséget, arnelvet u n nak idciéu H7. ld il I'lllbenli'k mm,
csak arcvonásni, hanem hes7.t,.uje, tHldej tl':;e i {·s l'g{~s;r, l,i<OZgÚSH
is elárultak. Az áhrázuló m űvószeu-k azo uba u III{'~'" ('IllIl,] jiibl)\"('
iR vállalkozhatnak. Az ember turlutvilúau tel vt- ",101 oi:.'IOI MlJll'
nyakkel és benyomásokkal. amelyek a lu-n il ü n k rej li; {1 ..; a ill i nket
körülvevő kozmosz csodálatos össze i'iigg{':-;I'i t riig'zí t i k, (,:s 1'\ h-hot-»
képzelni iguzibb feladatot a mű v{~sr. szú lllúra, III i111 uzt, !lOgy ö.
akiben sokkal intenzivebb ur. életérzr'~s. Iliint a tiihl,i 1'111!),~rlJl'lI.

a maga művószctónek e;.;zkiir.pivel tllda!o:-;íts<I lu-n n iiu l.rt ,,/.,'ket az
élményeket és benyomásokat.

Bennünket, akik a kónzőunivószctek tl'n"H .it'lt'1I1kpzil 1'1 ,i :~ezuf'

ményezéseket az egyházrnűvészet szeutpo ntjúbúl nézzük. kiiliiljll
sen közelről érint ez a prohlómu, h iszeu il Illi k('],(lsr.t{·ny {deU'j'!":'
sünk különösen nagy mértékben vau út Illeg á tszővv« traIlS:WPII'
dens elemekkel és ezek a transzcendens d('lllel, é!'l) Illy va!t"l,.;;-ig-lI
sak számunkra, mint a fizikai világ v izuúl isau llIegrugadhuio
képei. De próbáljuk egy példún bemutatni moudun ivu lon kut. ['~g~
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stuttgarti cemplom plébánosa meg- akarta. festeni egyébkéut uro
<lern stílusú temploma. számúra Duns Scotust, a nagy kőzépkori

gondolkozót, aki unuukide.ión ebben a vúrosban lIIűködöU. Hogyan
oldotta volna meg ezt az akadémikus i'estő! Nyilván alapos titi;
ténoti kutatúsokba mólvedt volna, hogy megállapítsa, milyen SÚt

hású ruhát hordhattak Duns Scotus és tanítvúnvai, milyenek
voltak annakidején az asztalok és székek, és aztán festett voln a egy
tipikusan szent arcú, javakorabeli középkori szcrzetest, akit kü
lőnböző festői pózokban úhítntos arccal ülnek körül tanítványai.
Az egész kép uugyon tetszctő» és korhű is lett volna, csak éu
pen Duns Scotusról és arról. hog;y mi t jrlent ií számunkra ma,
uern mondott volna scuun it. A ruodern festő a valúsúgban ege
-zen máskéj. oldotta meg a feladatot. Néhány egész egyszerű vo'
n ássa! szilúrd tartású cg')'etlell alakot helyezett a kép középpont
jába, átható szellemiséget sugárzó tekintettel. A kép nem torz,
nom is stilizált, de ugyanakkor nem is naturalisztikus. Nem ah
han az irányban indítja kópzeletünket, hogy rui lyen lehetett eg)
kőzópkor i egyetemi tanár, hanem azt. sZllggerúlja, hogy az eJll
beri szellemnek egy olyan időtlen jelenségével állunk szemben.
ilki épp úgy a miénk, mint a maga korúé volt, épp úgy mondau i
valója van a mi számu nkra is, mint a magu kora számára vo i l.

Természetesen a modern egyházmüvészet.nek sem sikor-ül t m i n
den alkotása ilyen szcrencséscn. És it.t most emlékeztetniink k('11
il tanulmánvunk elején az. egyházmüvészettel kapcsolatban [eláll i
t.ott követelményre. Nem kétséges, hogy az aránylag fiutal 111(l

dern egyhúzművószet nem egy alkotása nem á llja még ki ezt l'

:-.úgOrlÍ mér téket, Dc a mu ltbun sem úllta ki mindiu. Michc].
angelo .ló Pásztor szobra épp oly távol van a kerusz teny tn
(latban élii Kt-isztus-k óutől, minf Germaine Hiellier-nek az Assy-i
kápolnúból egyházi i ntézkedéssel eltávolított tulszimbolizáló fe
születe. A modern egvházművészet művclői köziiI még szép szám
mal akadnak olvanok, akiket «su pán vu llúsuuk esztétikai elemei
fogtak meg és ezeket az esztétikai elemeket sokszor olyan iiSSZt'
f'űg'gésekben látják, amelyek nem Ielelnek meg keresztény hívií
szemléletének. Sokszor ez a f'orrása a velük szemben jelentkező

e lutasítáenak.
Van uzo nbuu egy másik forrása is ÓS befe;il'zésül erről is ke ll

IlIég néhány szót szól n i. EgyhúzlllíívÓR7,etiinknek még a történelmi
stílusokat utánzó templomok nál és a festészetben és szobrászatbau
még fel-felbukkanó álkonzervati v ukadémizruusáuál is nagyob]:
haja a giccs méctéktelen elharapódzása. A templomainkban talál
ható Mária-szobrok, Szent Antal-szobrok, Pieta-k és keresztúti
képek többsége ebbe a csoportba tartozik. Talán jószándékú
mesteremberek keze alól kerültek ki, hogy azután százszámr<l
sokszorosítsák őket, de a művészethez semmi közük. És függetle
n ű] attól, hogy a száz év óta félrenevelt közízlés megszekta-e őket,
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II templomban már azért sem volna helv iik, mert méltatlanok az
Isten húzúhoz és nhhoz, akit úbrázo luak. 'I'ud juk , hog'y a híd).
aki a templomban a Szűzany» szobru előf.t imádkozik, elsősorban

ne m azért ment oda, hogv művészi élményben legyen része és a
szebor csak szirnbólum, emlékeztető számáru. De ha li csak át
lav,os jó ízléssel biró ernber egyszer leülne ilyen szeborr-al szem
heu és megpróbálná nézni, elmélyedne benne és hatni hagyuá nw
Kára, néhány perc múlvu megdöbbenne azon a laposságon él, ki
i'ejezéstelenségen, ami egy-egy ilyen szeborból árad. És akkor
,gyszeriben úgy órezné, hogy egyenesen bántó a Megváltó Any
júval szemben ez az ábrázolás.

i.:s ennek kapcsán még egyet. Festllléuyt. sznhrot, freskót.
iiv.>gablakot sohasem szabad egyetlen f'eliiletes pillantással el iu
tézui. A művészeti alkotást néznünk kell. mégpedig sokáig nézni.
Hozzá kell szoktatni a szernünket, hogya míívet a maga egésze
IWIl lássa, és tudatunkat ahhoz, hogy f'eun ta rtás nélkül engedje
hatni magára. Ha így- nézzük, egyszeriben sok moudanivalója
lel"7, számunkra {·s ami dsó pillantásra szokatlannak, vagy éppell
torzítottnak tünt, mélyebb értelmet nyer. Í~s az ilyen megértő

nézessel és elfogadással mi magunk is közreműködünk abban,
.un it cl mű szolgálni akar, Isten dicsőségének hirdetésében.

N EM ELÉGEDETT MEG ann.ui cnl, huny tudtunkra adju:
örök IJoldo,qságl'árja lsten !/yerme-keit; Jézus azt is közölt", ve
lünk,miúen áll ez. Az örök IJOldogsá.tf; hOllJ/vele leszünk At,vján'Jk,
l sien dicsőségében; hog;1J látjuk dicsőségét, meluben az Atya ölén
féuyeskedi.k l'ilú.ll kezdetétől fo.tfIJ(l; hogy Jézu s bennünk 1'IW

nl/ni toy jaiban s az Atyának az ő Pia iránt nJló örök ezereietc
!iiteTjcszkedik reánk .~ ufJJlanaZon ajándékokkal halmoz el min
kei ; (IZ örök boldogság tehát ismerni (IZ eflY iga~ l stent s Jézust,
nkit elküldött, mé.qpedill oly tiszta látással, azaz szemtől szem
ln jnncrni, hogy ezáltal hel.llr.eállítódik és kiteljesedik bennünk
l «!cn képe; ahollJ/(ln Szent János mond.ia: hasonlóak leszünk hoz
,; (wíltal, hOflg II maga /lOlósúflábn látjuk M.

Bossuet: AI'ilágtörténelemTiJl.
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Balanyi György

A SZENTVÉR TISZTELETÉNEK NYOiYtL\I
A MAGYAK KÖZÉPKORBAN

A XlI. [.s XIII. század vallási életúnek 1f'g'szelllbdííniílJb \"0

nása :lZ Ol tút.iszentség' központi sZl'l'epének ~'g'yrl' f'röte\.ie,;.,l,b
kidomborodása. Mióta 'I'oursi Berensrár a XI. század második 1,'
Iében kétségbe vonta Krisztus valósúgos [elenlótét a kenyér és hor
sz ínébcn, a II ittudósok nem érték be tiihhé a tévellés eg-yszel'íi k i
igazítúsával, hanem igyekeztek m inél mélvohhen behatolni al át
változás pillanatúban végbemenő folyamat inibenlétébe. Igy j uto t
tak el az átlényegülés Iogn.lmúhoz. A transsustont iatio szóval leg'
korábban István antuni plispöknól talúlkozu nk a XII. század h u
szas éveiben. A kezdő skolasztika azon llll'.legéhen ['elk;lJlla (",,,
szól tében-hosxzúhan elterjesztette, a [V. later;lTIi zsinat (1215) lll-di.o:

hivatalos műki lcjezéssó avatta a SZPl'I'IlI'Hé:.;, hÚl' IWIlI k!HS..;zikn:·;
hururzású szó t.

A dogmatikai f'ejlödéssel púrhuzrunosun nagy vúl tozúsou ment
út az Ultár iszentsógrő! alkotott közfel ['og'ús is. A vallásos köz
szellem fog{,konyahbú. lett az eucharisztikus jelenségek iránt ['8

é rdckl ődós« a kiilső burokról egyre inkúhh a beuső lónycgre (t'

rclődött át, Míg ugyanis az előző századok e1sösorban az áldo
zati Iakomút látták ös ünnepeiték az euchmisxtiában, mcstantól
kezdve m ind inkúbb a közöttünk lakozó istenség végtelen f'öusá
gének tudata lépett előtérbe. A lelkeket vnlósúggal lellyíígö7.te
Krisatus ál luudó jelenlétének s a kenvér és hor alúzuto« ';Z·íll~

alá rejtett dicsőség'énck gondolata.
Az új szomlólettel tcrmészotszorüleg együtt jár a szetlts[,g"i

szíuck iránti tisztelet rohamos ertlelkeLl{'sc.l<~gy l1!)(j ós 1208 közf
la!"toit ]Iúrisi zsinat olrendeltc a konszck rúlf ostya t\,(
mutatúsút, hogy a jelenlevő hivek m i ndnvújau láthassák ['to;
iuurdhussúk. A X rI r. szúzud elején szokúsba jött, hogy 11

hívek tömegesen kezdték k ísórni a betegekhez vitt szeutséget.
Langfon Istvilii cml torbury bíboros-érsek az 1222. óvi oxfordi
zsinat határozatából megparancsolta, hogy Urf'cl mututáskor nún
den h ivő n lázutosau boru lion tórd ro {'s ősszetet.t kezekkel (iuncti»
manibus) imúdkozzék, vagyis poutosan olyan testtnrtásbu helyez
kedjók. amilyenben a hűbéresek hűséget nskiiLltck hűbéruruiknak.

Fólszúzuddu! később X. Gerg-üly pápa (l2íl--J27(j) az egósz ke
resztóny vilúzru kiterjesztette ezt a rendelkezést.

A szentség i színek irúnti tisztelet Iokozódúsúval cgyiitt Jal'
az eucharisztikus csodák számúnak uurússzerű megnövekedése.
E csodák kőzt, ha talán nem is első, III indenesefre a leg-ismer
tehb az úg-ynevezett bolsenoi mise volt, me] y nek Ráfael ismert
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vatikáni stanzú.ia biztosított világ-hírt. A esori» állítólag 1264
ben történt. Lefolyásáról kétféle változat maradt ránk. Az egyik
szer-int - Rúfucl ezt örökítette meg- -- a misézií papnak misekőz

ben kétségei támadtak Krisztus valóságos jelenléte felől; és íme,
alighogy. elmondotta az átváltozás igéit, a konszekrúlt ostyúból
vércseppek buggyantak ki és egészen ellepték a korporálét. A
másik változat viszont ÚI-,"Y tudja, hogy a pap Ürlelmutatás után
vigyázatlanságból feldöntötte a kelyhet és hogy iurvetlenségét
leplezze, azonnal összehajtotta ti korporúlét. De hiúba; a szent
vér ostyaalakú nagy foJtok f'ormájá.ha n ál ta.lvo rt a kendőn és
állandóan ott ü; maradt.

A z esomónv hi telesség{dwz nehéz hozzúszóIni, Miruleneset.re
ellene szól, hogy IV. O1'b:1II pá.p». az Úrnap mcgiilését elrendelő

bullájában egy szóval sem emlékszik meg róla fo' hallgatása annál
feltűnőbb, mivel ahagyomúny á.ll ításu ..zerint éppen H hol ..enai
csoda adta meg elhatározásához a döntő lökést. Az sem emeli
az elbeszélés hitelességót. hogy a korabeli irodalom, még a hí
res Leuenda aurea is, mely pedig valósúg'!2,'al vadássza a csodás
eseményeket, éppoly mélyen hallgut róla, III i nt Orbán pápa bul
lája. Elsőnek (·..ak a közel kétszáz évvel kósöbb élt Szent Auto
ni nus firenzei érsek említi Chronicon. másnéven Summa histo
rialis eim ű naevter.iedelmű m uukú.iúhan. 'I'ől« vette át az orato
rianus Raynald ismert egyháztörténeti IIIűvóhe és a tudós XIV.
Benedek pápa az Úr él> a Bold. Szűz ünnepeiről írott könyvébe.
Ezzel szemben bizonyos, hogyavérfoltokkal átitatott bolsenai
korporálét ma is drágakincs gyanánt őrzik az orvietói templom
ban.

A bolsenai mise mihamar iskolát teremtett. A Xl II. és XfV..
században a katolikus világ legkülönbözőbbhelyeiről hallunk vér
ző ostyák feltűnéséről. Egyedül a német birodalom területén több
mint száz esetről van tudomásunk. Különösen Bajorország bizo
nyult ebben a tekintetben termékeny talajnak. A hajol' föld lett
az eucharisztikus csodák igazi hazája.

Hála az utóbbi évtizedek beható k ututúsuinuk, ma már uem
csak a legendák számát, hanem főbb vonásaiban kialakulásuk
médját is ismerjük. Ma már tudjuk, ho/-."Y a legendaképződés ki
induló pontja majdnem minden esethen az Oltáriszentséggel szem
ben elkövetett valamilven tiszteletlenség: ti miséző pap kételke
dése vagy valaminő, a szentség meggyalázúsára irányuló szándék
volt. Erre mintegy feleletképpen a megsértett isteni Fölség vala
milyen formában jeIét adta jelenlétének és kifejezésre juttatta,
hogya szentostvát ért bántalom egyben az ő megváltói szen
vedésének Illegújítása is. Kinyilatkoztatásának leggyakoribb mod
ja a szeritostya vérzése, máskor világ ítása és a levegőben való
lebegése; de az is meg-történt, hogy kedves gyermek vagy rózsa
képét öltötte magára A tiszteletlenség kiengesztelése rendszerint
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ünnepi körmenet formájában történt. A következő lépés majd
uern mind irr HíI volt, hogya csodálatos jelénség helyén templo
mot vagy kúpolnát építettek, melyhez azután hamarosan meg
j ndult a búcsúsok áramlása.

Voltak azonhan OlYllII esetek is, mikor a csoda egyszerűen

(',~ak Istr-u akarutának kijelentésére - - legtöbbször templom épí
tésről volt szó -- szolgúlt. Például a bajorországi Erdingben eg~'

parasztember aílílal a szándékkal akarta hazavinni a konszekrált
ostyát, hogy odahaza szerenesót hozzon házára. Útközben azonhan
az ostya valami módon kisiklott a kezéből, és hiába kapkodott
utána, sehogyan Hem tudta megfogni. Hiába bívta segítségül a
plébánost is; az is csak a levegőt verdeste. Végre megértették a
dologból, hogy Isten templomot kíván a kérdéses helyen épít
tetní. Hasonló ehhez az cinsbachi juhász esete, aki azért akarta
hazavinni a szentostvá.t, hogy ot.thou nyuzodtan imádhassa. De
az ő kezéből il' k ir-sú szutt, éH azon a helyen, abol földet ért, azon
nyomban g)-úgyí1ó erejű forrás fakadt.

Eg·i~szell kiilil]IÜR uuuak a hat aragoniainak az esete, akik
éppen úldozúshoz k(~:-;ílii!tck, mikor a mórok rújuk támadtak. Má»
mesroldús h ián yúhuu az ostyúkat tartalmuzó korporálét hirtelen
egy nagy kő alú rejtették. Mikor a gYőílJiem kivívása után visz
szatértek és akorporálét u.iból elővonták. az ostvákai vérrel át
itatva és a kendőhöz odatapadva találták.

Messze vezetne célunktól, ha teológiai szempontból is vizsgá
lat alá akurnók vonni II vérző ostyák kérdését. Erről már csak
azért sem Ichr-t szó, mi vel az esetek legtöbbjében nem rendel
kezünk annyi megb iz.hutó pozit ív adattal, amennyi a kérdés meg
nyugtató eldöntéséhez elegendő volna. AI: az álláspont, mely II

vérző ostvúkkul kapcsolutos valamennyi jelenséget a piros el
színeződóst okozó ostyagomba, az úgyneveílett micrococcus pr~od'í

giosus hatására akar visszuvezetni, sokkal egyszerűbb, semhogy
m inrlcn esetre alkalmazható lenne. Lehet, hogy egyik-másik el';et
re talá I. de kizúrólagos okként való elfogadása túlzás volna. Két
ségtelen, hogy az esetek túlnyomó részében nem egyszerűen szub
jektiv. vagyis átmeneti és csak kevesek sz.imúra látható, hanem
objektí v-reális, vagyis állandó és m indenki számára észlelhető je
lenséggel állunk szemben. Legalább a középkori ember így látta
és így ítélte meg a dolgot. Amit e részben szemére vethetünk, az
talán a ke llő mértéktar tás hiánya volt. Külöuösen a XV. századra
áll ez a megállapítás. Az élet rohamos laicizálódása és az evilági
érdekekhez való gürcsös hozzátupadús ugyanis egyre inkább a
küIRiJ;;égek1'e: a szcnvodálvos búcsúhajhászásra, ereklyegyüjtésre
és nem utolsó sorban búcsú.iárásru tolta át a vallási élet súly
pontját. A bensüség és az igazi szívbeii áhítat helyébe nagvon
sok embernél a külső formák kultusza lépett. Ennek volt egyik
tünete az euchar-isztikus esodák számának rnesterséges megduz-
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zasztása i s, Az }<}g-yház általában elnézéssel szernlólte a dolgok

fejlödését. De a százud k őzepén innét már egyházi részről is hang
zottak el bíráló és helytelenítő huugok. Különösen a . kitűnő
Cusa Miklós bíboros kelt ki élesen a túlzások és visszaélések: 01
len a brandenburgi wilsnaoki esetből kifolyólag.

Bármiként itéljük meg azonban a vérző osty ák, illetve a SZ0I1t
vér csodáit, bizonyos, hog-y nem kis mértékben járultak hozzá az
Oltáriszentség tiszteletének növeléséhez é:.; az átléllyegülés dosr
májának köztudattá emeléséhez. Ennyi ben történeti szerepet től

tottek be a szeutaégi kultusz kifejlődésében.

Az eucharisztia fokozott tiszteletéből nemzetünk is dereka
san kivette a részét. Magyarország egyik középpontja volt az
európai szentvérkultusznak. Eddig ismert adataink alapján lt'g"

alább hat, esetleg nyolc szentvérereklye tiszteletet tudjuk megú.lla
pitani. A rendelkezésünkre álló adatok azonban nagvou szűksza

vúak és mozaikszerűek: éppen csak arra elegendők, hogy segÍí./,\(;
gükkel megállapítsuk a kultusz Iennf'orgúsát, dc már a csod;,',
mibenlétére s keletkezésük idejére és köriilményeire nézve bi
zonytalanságban hagynak bennünket.

A magyarországi szentvérereklvék közül legkevesebbet a
szegediről tudunk. Mindössze Mátyás kirúlv éii II. Ulászló korú
nak híres nópszóuoku, Laskai Osvút toxz róla említést Gemma
fidei című beszódgyüjtemenyében : "Napjainklwll is számos tem
plomban őriznek vérző ostyát, így példúul a bátai apátságban.
Kassán, nemkülönben Szegeden." Ezen futólag odavetett meg'jegv
zésen túl a szegedi ereklye említésével sehol másutt nern talál
kozunk.

A garamszentbenedeki ereklyét, egy kendő parúnyi részecské
jét, mely egészen át van itatva az 1jr Jézus vérétől, nem, sorol
hatjuk a szeros értelemben vett szentvórereklyék közé, mive!
eucharisztikus eredete nem igazolható. Az ereklyét különbcu ll.
Pál pápa ajándékozta Mátyás királynak, ak i viszont a szent
benedeki apátnak kedveskedett vele. Mi ótu az apátság- elenyé
szett, a ruhadarabkát a helybeli nlóbúniutemplombun őrzik.

A kétségtelenül eucharisztikus eredetű magya ro rxzúsr! szentvór
ereklyék kőzűl Iegrégibbnek a lws_~ait tekinthetjük. l<~gyetlen hi
teles említést IX. Bonifác 1402. március l-én kelt búesúlevclóbou
találjuk, melvet a dóm. akkor még folyamatban levő építésénpk
siettetésere és befejezésére bocsátott ki. A levélből megtudiuk ,
hogy az ópülő templom legfőbb kincse nagy ieli, óta az Cr .JéZIl:,
dicsőséges vérerck lvé.ie volt (in qtut gloriosus su n.q ni« Dennini
nostri Jesu Christi alongis retroaciis tem.norttnis miraculoee est
inoenius), malyhez feltünően nag-y szú.mmal zarándokoltak nCIll-.

csak hívők, hanem hitetlenek is, főlcg- románok és rutének (ut pote
Olachorum et Ruthenorum.) s mely csodáival már addig számo,",
hitetlen megtérését eszközölte. A búcsúlevél sem az ereklye mi-



hen lótúr«, sem liet1ig kclerkezósónck idejére, illetve körfilrnéuvairc
Id'zve IH'1lI ad souun iucruű l'Iig'azítúst. J\f0g' nrúuylae lezértóko
sebb beml();t lIagy idöro való utalús. Ehhól ugynn is joggal k ő

\·ptkeztpt/ll't,iiik. hogy az (..,t'k]~'(' III;il' júval n clórn ("pítéK{'nek mc~"

kt'zd(;s(~ Pliitt IIIPgvolt l'K {tltalillloK tisztéldheIl állott, 'I'alú n igaza
nu! /)jvald Kornél uu.k, aki sze ri n t a Kznnhól' eredetileg a ,1ÚllOS
reud ű lovagok v.u-beli ispo túlvtcmplomáu ak rntett kincse vol t.ús
ou nó t került út az épiitö új dómba. Husnn lóuu valószínűnek kell
dl'ugadnlllll, Di va ld azon megitllapitúsút is, hogya. nagyhír.ű

«rck lve, i llr-t ve a hozzúja iiziinlő zarándokok gazdag adományai
uélk ii I II kassai jlo!gú!'ok sohnscru mnríck volna olyan Iényes
"zentegy húz {'lii téKélw rogn i. nini nőre a középkor cgész folyamán
('g'y('\le~1 1't'lvid{'ki városunk 'Will merúKzelt vul lalkozni.

A mesxz« J'ii1diin hires ereklye további sorsúról semmi biztosat
nem tudunk. 'I'isztcleto lllegsziíné,,{'u('k idej{'re és okaira. nézve
egyaránt teljes bizonvtuluusárrbau vagyunk. Ha azonban szabad
Inús erekivék tiir1{'net<ihől ana!ogiús következtetéKt vonnunk. nagy
\,;tlószínüséggel úllIthn tjuk, hog-y a sze nt vér k n ltuszúnuk 1(a"súII
is a terjedő lritúj ítús vetett véget.

Nem sokkal lehet Iiutulubb a kassaiuál v n vurusdmegyci
Ludbrea várúbuu őrzött szeutvérercklve, melynek történeiéről

Széesi 'I'nmús vusmegvni Iő ispúnnak X. Leó púpúhoz (1513--1320)
in tézet.t l'ol yumodvúnyúból értesül iiuk, Az érdekes írásból .1IIeg
tudjuk, hogy vagy száz cszteudővel előbb (vagyis a XV. század
elejl'J)) elJ;Y pap III i séjén, a ki kételkedett az útl éli yeg'űlós valósá
gúban, a kehelyben levő bor csodálatcs múdou valóságos vérré
változott. A hu lúl ru rémiilt pap nem uierte tovább folytatni a
m isót, és hogy a csodának m inden uvoiuát el tün tesse, a kelyhet
goudosan elrejtette. 'I'itkút csak hulúlos ágyim árulta el. Ekkor
a szcutvért díszes moustruuciába r()~dalt üvesrcsében helyezték el
és azonnul útudtúk a hívők tiszteletének. Szécsi 'I'amás úgy gon
dolta. hogy a szentvér tisztelete még sokkal jobban növekednék.
ha a Szentszék hivatalosan kivizsgúlná az ügyet és a vizsgálat
kedvező kimenetele eseton bizonyos napokra búcsút engedélvezne
a templom látogatóinak. Kerte, huladóktulanul kűldienek ki biz
toxokat, és ezek vizsgillata alapjún Úrnapjárn. 'I'amús apostol és
Szcnt Ilona ÜllIll'jll'l'l' hin!eKKen az eg'yh;',z búcsút ruindazokuak,
akik ti. szent vó rt meglátogatják s töredelmes szívvel megbánják
éK llleg-gyólljúk hűur-ike t, A Mcd ivi-pápu készsége"en hajolt is a
buzgó mugyu.r kérésére.

A niohácsi vész UUlII Szlavonia. mclyhez akkor Varasdmegve
is Kzúmított, l~gYl'e jobban beh-kerű lt a lijrök harcok zónájába.
Kőuuyen elkópzelhető tehát, hogy az általános félelem és rett<.'
g{~s napjaiban a szcu í.vúr kul tuszuj s elu ludt, sőt esetleg maga. az
creklve iH elkallúdott.

Míg- a kassui ós Indln-eg-i creklvék történetét csak egy-egy
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véletlenü l f'on nmurudt adat 1'{'IIYl"]H'd t udiu k auuv i rn-nu-u uv iro
megvi lágf tan i , a bátaira vonuf.koz.ó lasr a vii-4wllylag ért{,kcs adu tnk
egész sora áll rende lkezésü»k r--. A !I'gkorúbhít 'I'u I'ÚCÚ J ítnoi-4
króníká.iúban OIVaSi'Hlk. lj~z ehnond.ia, hog'~' Garai .Iáno» uzora i \
bán, a nagy Mik lós nádor-i S]lÚ II {'dnsi;"('i-4C, 1415 uug uszt tilO havában
l\faróti .I áuos macsói {~s Ci-411POI' Púl sz lavou iai hím túrsas{lgúhaJl
vó rr s harcba nlcgynde1t HeT'voja IJOSJlyúk Uíúr (;s suulu to i hm'eeg'
bosnyúk-tőr-ők hadúvnl. Az ütköze! eselvció:; követkoztéhen a ma
gyar sereg vereségével és rnegf'utamodásúval v{·gzödött.Menekii
lés közben mind a három vezér az cllensésr kezebe került, A Sú
lyosan sebesült Garait roppant súlyos vashilincsekkcl megrakva
tömlöcbe zárták, A fogoly fogadást tett. hogy kiswhadlllúsa es(
tén első dolga lesz a bil11li kngY!le!y Vél'U]'ckly(';awZ Z111'ÚlHloko] Ili,
Mikor néhány év múlva visszanvor to szabadságát. első útját
csakugyan Bútúra vet/c {.;; hil i ncsci t "UrlIlIk f;S M('~válj{mk leg
drágább v{·dnwk d jf'sííség{'rc {-s I'ogadúsú lia k 1I\!'!~'vúl tú,.,ú,'a ott
hagyta a mouostorhau".

Tinódi Lantos ~el)llstY{'J1 /',si.llJl1o/lfl klní/if h' csúxzúrnak krrj
nikája eimű h isto riú« únekóhe n vag-y 11Iú"l't'oJszúzllddul később iKY
verselte meg ez eseményt:

.JÓ Garn i .JÚIIOS bÚ;l fOg'lylyú nsók,
Nagy kegyetlen f'ogsúghun ö tartaték,
Végre a tömlöcből k imcuek ödók,
Istentül szabadságu Illegauatl'k.

() sidsóggel Bútúra II IP II t vala,
Melv vasakkal őt megvasazták vala,
A szent vórnélnzt mind ott hllg'yta vala,
Ö miá szabadult -- azt vúli vala.

Garai .Iános esetéből nv il vúuvu ló, hogya bátai ereklyének
1415-hen már O1'Sz{Ig'OS h ír« volt; II lóg' a bosnvúk 11Pgyck közt is
tudtak és beszéltek róla. Ebből joggal következtethetjük. hogy
az ereklyével kapcsolutos escfhllak júval előbb, legalább 20-2;')
évvel korúbban kellett törtánu io. Alignu járuuk messze az igar.
ságtól, ha a bátai kegyhely keletkezését a XlV. század végére
tesszük.

A vitéz főúr fogadalma éR zarúndoklúsu, úgy lút....zik, még
nagyobb lendületet adott az ereklye tiszteletének. IV.•Jenő pápa
másfélévtizeddel később, 14:34 junuú r 21c{'n kiudott búcsúlevele
már teljes '·irágr.úsban illU tatja. A nevezetes ok írathan \lIO anis
így olva ~,'Uk :

"Krísztusban sz er ete tt fiunk, Zs ig mon d róniai csa sz á r folyamoovanyaban elénk
tárta, hogy a hencésreu d hir to k ában levő b:'ltai mono st or re mploruúbun Kr isz tu s

Urunknak az Oltáriszentségből k iö mlő n:oé(lI~tcs vér ét t:s a sz e ntc knck egwne mctv

:i"iS



ereklyéit őrzik és Ilogy ezeket az ereklyéket i dő r ő-l-i dő r e a nérnek nyilvanosan is
rncg mu tatjá k. Ilyen alkalmakkor tcr músz etcscn tllL'g"sz.íml,'íll1atntt"ln nép so ka ság szokott

össz evcr ő dni. Mi tch.lt , hogya lrivők a nCVC-':L't! t c mpluut lf1togatásara annál jobban
f c lb uzdu lj an ak s a szentvért és a többi ereklyét annál nagvobf áhitattal fonják kö-
rül, rninc l több búcsúval és btinbnc sán a t ta l érzik nW:l.ul.;at elhalmozva, rnin daz ok-
nak, akik Urn npj á n a l<tt~ytemf1lolllot felkeresik, az ereklyék f elmutatusánat jelen
va nn ak s bűneiket űsz in tc bát1[lt~rll IJJcgbflnj{t!< és llleggytüJj;ík, im ezcnn el a min
denható Ist cn kcgydml'hüJ, úgyszintén Sz en t Pétcr és P;U apo.__ to lok tek int elveböl tiz é v i

es t íz sz er negyvennapi búcsút eng('u('IYl'zlink."

A bátai ereklye tehúK a vérző ostyák csoportjába tartozott. Ez
tlpnj] ki Ransu no Péter lucern i piispök szuvu ibó! il', aki püspöksége
előtt m i nt Ferdinúnd nápolyi kirúlv követe több esztendőt (147!í
1478) tiiJtiitt IVlng'Yal'oI'Kzúg'(~1lPS így az itteni vixzorryokrúl meglehe
tösen tájékozott volt. A d ip lnm a tn-pű sphk JfOiJ.1Jal'Orszúg riniid
történe.fe (Epitome lleru.m. Hun.aarícurum) című könyvében töb
bek köz! ezt írja: "Búta k icsiny [alu ugyan, de mégis előkelő

helyet !'ogla! el hellc{~s monoatoru m ia.tt, mely mcssze földiiu
híres u ma f'eltíínií «sodu révóu. hogy 11 szentoxtvúban Krisztus
\',"['e testének kis n;szecsk(Uél'el Cl/yütf látható, m iu t ezt sok szem
tanú á ll ít.ia." Báta idővel valósúzos nemzeti szcntély lett.

A templom legfőbb pártfosrói és leg-hi)kezübb mceónásai a
Hunyadiak: maga Hunyndi .Iános, feleKége, fiai és unokája, Kor
vin Jállos voltak. EgéH'l: vagyonra rug, amit a Huuvadiak három
emberöltő leforgása alatt dl'úgaanyagú él' díszesmivíi ruhákban a
kegvtemnlornuak ajándekoz tuk. A:I: ajillldékok' közt. talán legmeg
hatöbb Huuvadi Lászlóé- közvetlenül kivégzése előtt, tempore
suae mori i«, egy arannyal útS'l:ütt bÚl'H()lJY miseruhút küldetett,
bizonvárn nzzul a g oudo lnttu l, hogy halúla után abban moudja
nak majd érte gyúszllliHét. ElJIwk a Jel tűnő vonzódúsnak mélvebb
okát üdún Hunyadi .Iúnosnuk Báta kiiZüJéiJtln kivívott első diadala
fölött érzett húlújáhan kell keresn iiuk.

Báta még a rnoháosi kutasz trúf'n előestéjen is leglátogatottabb
búcsú.iáróhelyeink közt szerepel t. ll. Ulászló és II. Lajos egyaránt
személyesen is le róttu hódol atu adój út a szentvérereklvs előtt.

Báthori András, a k irúlyi nuszúdosok kapitánya, 1521-ben fi törö
kök ellen indultában szintén mcgállauodutt Bátán, ahol "megje
lent a m i Ur-u uk .JÓ'l:US Kl'iKZtus vórc", IL Lajos királyunk vég
zetes moháesi had.iáruta során Bátán tartotta utolsó állomását.
Seregével együtt itt járult utoljára gyónáshoz és szentáldozáshoz,

A mohácsi csata után a török csapatok közeledésének hírére
a nicnostor lakói elmenekültek és a szeut ereklyét a templomi
kincHekkel együtt ideiglenesen Gvőrszeutmártonba,illetve Pannon
halmára mentettók. Mikor azonban meggyőződtek róla, hogy a
törökök, legalúhb egyelőre nem szúndók oznak befészkelni magu
kat, óvatosan visszalopakodtuk elhagyott otthonukba. A zarán
dok Jatok, ha szűk ített keretek közt is. ujból megindultak. Huszár

579



Kálmán soproni polgár 1528-hall kelt vógrcudclotébeu hátu i í.;[

rándoklatra kötelezte fiút. Az 153!.l-hell váratlanul beküvctkczo t t
újahb török támadás azonhan végleg JIIegf,ziintette a kegvhelv.-t.
Aleauder .Ieronios pápai követ l:J:l!'. jú l iu s ~(i-i keletlel ezt j,,
gyezte be naplójába: "Sbaruellatitúl hallom, hogya törökök hi
zonyes Búta nevű várost közel tízezer lakosúval felprédálták. Eb
ben a városbau nagy hire volt Krisztua csodúlatos vérének."

.Ióval nehezebb annak a szentvórcreklvénck tőrtónetún eliga
zodnunk, arnelviknek említésével II. Pál púpának 1470 június 2:{
án kelt megbízó levelében talúlkozunkvElmoudja, hogy egy győ/,

erJyházmcf/./jei pap Ur íelmutatás közben, milcor éppen a bor ko n
szekrálásához készült, megdöbbenve vette észre, hogya kouszek
rált ostván vórcsőppek, összesen k ilenc, mututkoznak. Ez a várat
lan jelenség annyira kihozta sodrábúl, hogy zavarában még- a
mise folytatásúról is megfoledkozott. Ehelyett kifordult az oltár
tól és izgatott szavakban elmondotta hallgatóinak a vele történt
dolgot. Erre természetesen miridenki az oltárhoz tódult és szen t
ámulattal szern lélte az ostván gyöngyöző vcrcsöppeket, Majd a
pap ismét visszatért a félbemaradt szerit cselekmény folvtatásúhoz,
Mise végeztével a szentostvát korporúléba görtgyiilve gondosan
elzúda az o ltúrszekrényben.

A osodú.latoa esemónynek természetesen hamarosan híre f'u
tott az egész környéken. A közeli Monyorókerék földcsu ra, EI
dert-neh Bertold, korúbban Mátyás kiridy hadvezére is tudomást
szerzett róla s elhatározta, hogy az ereklyét bánni áron hatal
múba keríti. A dolog' megértésére tud nuuk kell, hogy a közép
kori ember szemében egy-egy kiemekedöbb ereklye megbecsül
hetetlen kincset jelentett, melynek megszerzésM'rt még nyilt erű-

.szaktól sem riadt vissza. Azonfölül Bertold 'úr nemcsak kiizéjl
kori ember, hanem hatalmaskodó oligarcha is volt. Fegyven's
emberei élén rútőrt a templomra és a szentostvát két udvari káp
Iánjával monyorókeréki várába vitette.

Az esetből országos botrány kerekedett. Csupor Demeter gyí).
ri püspök hiúbu próbálta békésen «lin tézn i a dolgot: nem ma
radt más mcgoldás, mint a Szentszék elé vinni az ügyet. II. Púl
pápa Csupor püspök kérésére az esztergom i érseket és a veszprém i
püspököt bízta meg az ügy k ivizsgúlúaávul. A megindult viz>'
gidat eredményét nem ismerjük. A gyiíri eg'yhúzllwgye teriilctcu
abban az időbon két szcntvérereklyét is tiszteltek: a györit L~S H

vasvárit. Felvetődik tehát a kérdés, hogy az Elderbach által pl
rabolt csodás ostya azonosítható-e ezek valamelyikével, vagy pe
dig mind a kettőtől független harmadikat kell benne látnunk.

A győri ereklyével való azonosf túsuak súlyos akadályai van
nak. Igy m iudjárt a nagy korkülönbség. A györi kegyhely ugyani"
Bertold úr mcrónvleto idején már régóta orKzágos hírben és te
kintélyben állott. Egészen valószínűtlen, hogy a rakoncátlan oli-
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gareha egy évtizedek óta surun látogatott és a köztudatba mé
lven bezv ökerezett ereklyét el merészelt volna rabolni; és hozzá
[WIll holmi falusi templomhól, hanem az erős győri püspökvárból.
Ellenben egy még alig ismert s a vidék áhítatába még át nem
ment ereklyével rninden kockázat nélkül megtehette ezt.

A domonkosok 11(lSl'úri tomplomúban őrzött szentvérereklye
sokkal közelebb esett Bertold kezeűgyéhez, mint a győri; csakhogy
TI. Pál pápa kifejezetten jilébánia.templomró l beszél, s nem a do
111onkOFiOk Szent Keresztről nevezett templomáról: - a két erek
lye tehát nem lehet azonos.

}1~ vasvár-i ereklye legrégibb említését VI. Sándor pápának
1500 június 27-én kibocsátott búcsúhirdető levelében kell látnunk.
A híres reneszánszpápa elmondja, hogy a vasvári testvérek a tö
rökök ismételt betűrősei következtében olyan szegénységre ju
tottak. hogy a maguk emberségéből sem megrongálódott templo
mukat. sem pedig házukat kitataroztatni nem tudják. Erre való
tekintettel tehát rn indazoknak a híveknek, akik Urnanián, Szerit
Domonkos napján, Szentkereszt felmagasztaltatása ünnepén és
Miridcnszentek naujún az el;;{í vecxernyútő! a másodikig bezárólag
bűnbánó lélekkel megjelennek az ereklye előtt, tizenötévi és tizen
ötször negyvennapi búcsút engedélyez.

Innét kezdve egy emberöltőn át S«rn III i sem zavarta a vas
vári ereklye tiszteletét. Kőszcg 1532. évi ostroma alkalmával aztán
az ereklyét mcgl'elelő erős fedezet oltalma alatt az erős győri

"úrba szállftottá.k. Utánu már csak szórványos híreink vannak
róla.

A masryurorszúz! szentvórcrek lyók kőz.iil il pócs iről csak vélet
len űl, 'I'orrian i Joachim 14~], augusztus 2H-éIl kelt loveléból ér
tesű liiuk : ez különös kegyként megengedte it pócsi kolostor per
jeléJ!ek és atyáinak, hogy a konvent szcntólyóben őrzött szeritvér
lfIegt<'killtésh'e k ivétulescn asszonyokat is beenrredjenok, dc egyben
kiiidezte őket, hogy m inél előbh fogjanak hozzá a kűlön szentvér
kápolna megépftéséhez.

Mohács után vérző ostyaink sorra eltüutek , talán measemmi
sűltek, talán elpusztították őket, Kétségtelen, hogy a török dúlás
mellett a terjedő rel'orrnáció ereklveellenes szelleme is erősen

közrohatett a szentvórkultusz Iennturtűsúhoz és élesztéséhez
sxükség'es hangulat lelohasztásában.

A kultuszra vonatkozó elszórt adatok m iudouesct.re amellett
szólnak, hogy középkori hitéletünk bensőséges, áhítat és változa
tosság' dolgában egy hujszállal Hem maradt mögötte a Nyugat
Jeghaladottahb nomzetciónek.
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~YARI NAPOK

r r t a G e r l e i .1 ú z s l' [

r.
Vasúti állomás úttal.
A sorompót már leengodtók. A kis perr-ou iues, veri ,I nap. A

bakter egy utolsót tárcsázik, hangja kihallatszik a fülkéből:

- Igenis! Köszöuöm.
Pimpegő csengés, a visszaakasztott kagyló hangja.
Berkó kilép a kűszőhre, hóna alatt piros zászlócska, Ebben

a pillanatball fehér füstgomolyag tűnik fel a kukoricás föliitt.
-- a mozdouy fekete bogú.rkóut felkúszik 11 tújra. Berkó bakuncsa
szaporán igyekszik a lámpavas mellé. Kihúzza magát, s mikor a,
hatalmas mozdony rágördül az ő síneire, arca megmerevedik: egy
percre visszatér rá gyermekkorának ijedt döbbenete.

Meaérkezett a 9 óra 25-ös.

Péter leszáll. bőröndjével ellópdel a bakter mellett.
- Adjon Isten! Berkó bácsi.
Minden úgy vár rá, miut tavaly, tavalyelőtt (~S minden évocn,

Fejét alig kell fölernelnie, hogy a falu novére pillantson, mely a
paradicsomi boldogság, a vnkúció, a viz {'s a nnp í'cn y elemeiből

állt össze: Sárvízi.
Harminc évvel ezelőtt nem állt meg itt a vonat. Húsz évvel

ezelőtt megállt, de mivel váró termet nem látott, egy gondolatur
tétovázott. aztán tovább indult. Egyszer aztán az emberek két
kivénhedt vagont láttak az árokszélen, odusodorta az idő. Olda
lukat csakhamar gazdagon ellepte a gaz, áttört a repedéseken é,..
megtelepedett a szögletekbeu: valahonnan két pad is került. Mi
ként a zátonyra Jutott hajókball is egykettőre berendezkednek
a halak és mcszatok.

Most egy napnak ki tett új váróterem támaszkodik a bakterház
falának. Ajtaját tegnap óta nem nyitották ki. Átfol'l'ósodott le
vegője makacsul őrzi a tegnapi utasok szagú],

Péter benvit. Berkó fölengedi a sormnpót, aztán a váróterem
küszbére áll.

- Ménkű csapjon ebbe a tnelegbe l Kilenckor már úgy izzad
az ember, miut egy ló.

Leveszi hivatali sapkáját, kendőjével megtörli vörösrefiítt
homlokát.

- Kánikula - toldja meg Péter.
- Meggyüttél nyaralni. Hát apádj - Együtt verekedték végig

a háborút.
Megvan.
Hányad ik osztált végezted?
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JIo,.,t érdt,.,égi,,;telll.
ll.ujhu, akkor 1I1Úr úr \'agy..\,,;tÚIl JJll'g most l,., Imp akan.. v.

le nui!
A buktcrszobúb.ru siirgcló (·sPlll-;'dés. Berkó átuicgv, intézke

dik. Hosszú csend. Asztalúhoz ül, köhint néha; ír vagy számol.
.\ szolgálat szo lgú lu!.. Nem jiillL't vÍ,.,sza a vúla:-;z(;rt.

De Úg'Y si ues válusz.
Péter l(~íll, szciuheu a I(~gypiswkkal borított nuptú rru.l ; valaki

iu okús figurát rajzo lt 1929 utolsó sZúllljeg-,V cbő]. Meuuyi csend és
bók e vall egy elfelejtett falusi vúro tcrembeu! Az áttört í'alou
- uyilúsúbuu egy vusk úlyhu szün tclen a télre g'ollc101 ,-~ ha.l
la tsz ik Berk ó f'uliurújúnuk lihegése. Lassuu lllL'gtülti ez! 11 ue
g·yeuórát.

A lóré késik, a Iul u niessze vall.
"Aztáll még- ruoxt is pap ukat-sz leu n iI" Tavaly lllég úgy

érozto, h.ivutúsa vall, Ul' azóta csak függetleu szegéllységre és SZH

iJaus(lg-ra vagy ik. F{·! m iudcuk itot, aki a szalmusúgút kéri. Lútta
Pest. nvo mo rút , egy tehetnt lcu társndul m i reud viil'l'eszkedését, H

vú l t oz ás ru VÚI·('l!, elt\~v(·lyedb,l't. f;s m i udeu ütt k iszolgú.l tu.tottsú.g',
Jeaiú:r,ó l'iig'g'l'S", Áidozat lehet ne a:r, ellgt~(lellllcss{~g ol tárán, de
1I(,1ll tudja el h i un i, hogy Isü-uuek üri)m(' tulnek olyan áldozat
ball, JIl('/y tét/en hekllyug\'ÚS igazsúgai l~S tiil'télle!('lll!JeJl vajúdó
tervei cls ikkasztúsúbu. Lehe tet.len, bogy I steu akarata legyen HZ

önzők uralma, a kénvelemben óo; elö itólotck ben í'u ldoklók uterev
"ége. Ki kell szabudítuui« Jllugúl ebből a társadalomból, nem
szabad árú Im bocsátkoznia ezen az Ol'szúgos ra bszolgnvúsúrou! ::-;
ekkor. szo mo rú, k ilútústulun téli nu pukou, ru ikor neu: tudta. hova
incutse ulag-út. egysZü]'(,stlk luegl'sup(a a :-;arvíz melletti rétek és
széuuboglyú k llleleg' lehellete, mi ut a tisztu :-;zeg{'llység ós sza
badsúg üzen de.

A várútuleiu e)őt1 valaki elmegy. Az i(lősehh Viczk y-fiú. Ke
l'ékpú1'jút nekitúllla:-;z!ja a W'l'l'OIl oszioi',:uak. Apja mellet t ö CI

malom vezctlíje. Kétszúz hold fekszik 1Il;;L,iíitii k. Naphosszat ott
úll II malom dohogó zajában, urcáu, vúl lá n. sző rős karján Iisz.tpo r .
Most koekás tcrdnudrúgban, súoles, unyá ny i mellévci úgy feszít,
akár egy elkallódott tenor-istu. Vékony l"IJ'HI1YOlTU hegyes k is
(illa fölé haj lik, Száju is ki esi uy, k exk cn y és z á rt,

Beszól a bukterhoz ;
- Bcrkó búcsi, mikor llH'gy LL pósla! -- Majd beljebb lóp.

halkabbra fogja rt szót.: - Holnap kora n·ggel behozhatja a bú
zúját. Dc kettőnk közt marndjon !

Berkó fel tápászkod.ik 1I1O(':-;kos usztalu mcllől, csak vastag'
hüvelykújja marad a szélén. Arcának ba rna agvagtálán aluszé
konyság. De mihelvat megérti, m iről van sz», hosszúszálú szem
öldöke felsíIulad, -~ egysílerre nyakig órzi magát a cinkosság-

;-;83



ban. Dehát mit tegyen ~ Örletési engedélve nine», elrejtett búzúja
meg ott rohad udvara végében a kukoricaszár alatt.

- És mennyi megy ki belőle7
- Legyen nyugod t, öreg, JH'Jll !';';H)JOlI! L«! ;)laga I s jóljár.
- Mégis.
- Harmincöt.
Berkó számol. Két vonat közt múr számtalanszor meghánvta

vetette a dolgot, de nem akarja mutatui, hogy örül az üzletnek.
PÁter mindsnt hallott.
Akkor lép ki, mikor Viczky Imre kerékpúr-jához nyúl. A fe

ketéző malmos elfehéredik. Pokolba k ívúnja ezt a pesti fickót.
Tavaly csúnyán összerugták a patkót valami úr- paraszt-kérdés
bell ..

Az állomás mögütt felzajdulnak a lőresínek. Az ;iJzvél' most
fordul az uradalom tejeskannáival az akácok alá. Alig várja,
hogy kisebesedett fülét a hűvös lombba mártsa s megszabaduljon
a rátapadt bögölyök hadától.

II.

Vasárnap délután a Sárviz partja tele van szórva fü rdő

zőkkel. A zsilip akár egy hástva, mely ellenáll a víznek. A vég
telen rét zöldjében sötét buggyanúsok és karcsú lángok a fák.

Péter kerékpárja felszalad II h idra. Először néz szét idén a
parton.

Ez az a rét, ezek azok a szénaboglvák ...
A f'iúk már integotnek. Ott van Handi, egy nyugdíjas pesti

rendőr fia; jövőre érettségizik, kérvényezi a karpaszományt, 1e
szolg álja a két évet, aztán két lilbhal ugrik a rendőrtiszti ál
lásba, melvet apja készített elő neki harminckétéves dícséretes
szolsrálatával. Ott van Kelemen Lali, a kocsmúros fia, sápadt.
szőke fiú; abbahagyta Fehérvúrott a gimnúzi uruot, mnst apja iucl
lett haszontalankodik. S egy m i rulegv iküknó! idöschh fiú. Asztulos
Feri. a falu egyetlen szabójának segéd.ie. Komoly, lassú beszé
dű, de nem engedi ki kezéből a kezdeményezést.

- Gyerünk a zsilip alá -- k iú.ltja.
A hézagos gerendák kőzött négy méterről sugárzik a v íz,

vastag zöld nyaka olvan, mint egy teugeri sárkányé. A robaj
elnyom minden hangot. Feri megy elől, nyomában Péter é3 It

többiek. Megkerülik a zuhogót ott, ahol lassan visszafelé folyik
a viz~. part un-uton. Hátukat a zsilip gcrendúinak szegzik, úgy
lépnek a zuhany alá.

-- Haháóó ... Prühühüüű... Búúú!
A sodrás egymásután· kapja el öket lúbukról és lök i maga

előtt a eementen II kövek felé.
Vigyázz, It kövek! ...
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De a köveken túl elcsendesül a víz, fölötte egy horog me
rr-nz. Músik végéil Bonkáló kűntortuuító hadonászik.

- Fiúk, az ebadó.iát! Elzavarjátok ahalaimat!.
De már oda is sikoltottak a horog alá és vidáman néznek f01

a kántorru,
- Az ebadóját! - kiáltja nevetve Bonkáló, m íg kczetnvujtva

sorra felránt ja őket a meredek parton. - Legalább halászlét llSi

nálhatnák belőletek.

Leül egy kőre, kinyitja kukacosdobozút és új csalétket tesz a
horogra, Túlvan a hatvanon; háta hajlott, arca barázdált, haja,
bajusza. deres, de szeme vidám, még mindig friss életerőről be
szél. Csak fürdőruhában látni, hogy öreg. A ineztelen öregség
szomorú, .

Féléve temette el a feleségét. De alig "árja a gyászév letel
tét, -- el akarja venni a cselédlánvukat, a szép, lusta Marleát
A lány már nem fiatal az egész falu mégis botránkozik rajtuk.
Ezért-e, vagy mert már, rendesen részegen ment föl orgnnálui.
Bonkálót két hónapja leváltották a kántori állásról.

A fiúk érdeklődve állják körül. Nem a horog érdekli őket,

azon ahaIon jártatják kajánul szemüket, mely a szép Marica
horgára akadt.

Bonkáló urat senkisem érti meg. Rajong' a gyermekekért, de
felesége elcignrettázta a hangját, elpocsékolta az idejét, - elsik
kasztotta. életükből valahogy a gyermeket is. Pedig mindent el
végzett helyette. Télcn-nyúron korán kelt, hogy megetesse a
csirkéket és kacsákat, mielőtt a felesége fölébred. Az asszonyt
csak nyolc után lehetett látni. hangosan tett-vett, de csak félkéz
zel, - a másikban cigaretta füstölt.

Bonkáló úr ma boldog: Marica gyermeket vár. Csak az a
kár. hogy nem tarthatják meg az esküvőt a gyermek születése
előtt.

A. horog elkészült, a fiúk továbbállunk. Bonkáló Péter után
szól:

Nem beszéltél a Viezky Irnrével t Az előbb keresett.
Arra mutat, ahol egy kisebb társaság hasal a fűben egy fa

á rnvékúban.
A Viezkvek túrsuságu kül ön fiinlik, kiílőu heverészik, külön

örül a víznek és a nap í'ón ynok. De nem efo'szer rajtakapni őket,

hogy némán, irígyen nézik a tőbbickot. Akuratlanul is elvágvéd
nak rncster-sógesen tenyésztett, zárt v i l.urukhó l. Sononvay refor
mátus ig'azgatóék. a háróók csúuvácsk ájn, Baha és egy idegen
szőke lány mel lctt ott van az elmaradhatatlan Csorvássv Katín
ka. Apja uyugdíjas örnagy. anyja is nyugalomba vonult már:
i'l'la(lta a músí'élóvf.izcdes harcot Katinkáfa férjhezadúsáért. Endre,
a fiatalahbik Viczky-Ii ú vörös hajúval olyan közöttük, ruint egy
itleges Iáng. Dadog. Ez az egyetlen megindítú rajta. Különben
elkénveztetett és rátarti.



- Sz-sz-szervusz -- mondia Péternek.
Pónilovát leckéztuti. Az úllatoktól IS "!"ÚI'j<l, hOh~' SZ"ll\(,d

jenek azért, mert őt szolgálhatják.
Imre fölkel, Póter elé megy, ueru l' II g'l'di a tál'sasú,~'hoz, Kii

ze] lép, hogy senkise hallja:
-- Ugye a multkor nem hallottál semmit.
Nagylelkűségre szúmít. Púte r hullgu.t. Aztú n a mu lm o-, SZ,'

mébe néz:
'- Nem emlékszem semmire.
- Köszönöm, szúru itottmn rúd - luulurj a gyorsan 11I1i"l'. Ki

tüntetést osztogat, nem veszi ószr«, hogy nem kel l Sl'1l k i nuk , AzULII
fennhangon: -- Arról van szó, hogy sz ínrlurnbot ukaru uk ron dez
ni. Egy kis nyári szórakozás ... Neked is jó lesz. H('súdd Illeg- <I

barútaiddal ! Szereplőkre vall szii.lüiégünk,
- Milyeu célra rendezitek'l
Imre egy pillanatra megakad.
- A reforrnátus templom juvúru. Hellll"Il'i11, nem uk rulúlv.
A református iskola szoruszéds.urúhan IllÚ l' vagy t íz l'sztend,'

je lerakták a tomplom alapját. DCl'ékig~dlllak a I'u ln k, d,' V11"

tagon henűtto a gaz, min thu feledtetni ukn ruá. iujórt akadt Illeg'
az építkezés...Kevés volt a péllziik" Illolldják. de "(ln mús mu
gyarázat is. A tény Illa nui r ,'sak n n nvi, ;'ogy uz n lnpuk mögül1
teniszpálya áJI. Soponvuyué jú tsz i k l'<ljta a hnrút.uó i vr-I (;,.; 1\("

hány fiatalemher-rcl : m indcn óvhr-n mások s m iud ij; <IZ il veu
dégei.

Kerek, fekete arca niost il; kiizölllLiis u l'ig-Hrl'1túja l'iixt.je mö
gött. Férje mel lctte hasal, még" fl'k\·tébh m i n t ii, t nlú.n sZ"lllém'k
móly tüze miatt. Ez a (úz azouhau Inál' <'sak befet,'· ("g. Kopasz
fejét a Jű fölé ejti, nom II("Z l'e!, ele nvi lvá u vn ló, hogy ,IZ eg'{',;
színdarab az Ő gondolata.

- Eliz, bemutatom a barútuukat-- niond.ia Lm re l'ogheg~

ről, felséges töbhesben. Aztán ('sívösell l'{,lel' fel{'; -- Hog-y is
hívnakt .

Nem tudja ruegtagud n i a torruószctét.: m i udenk i t IlWg'IlIUl' l',
megaláz egy váratlan szóval.

Eliz nem áll fel, «suk meleg', bútor kis kl'z{,t adja muxo lvog va.
- Úgy vártuk már maaát! _.. niond.iu. - Hzerepliík uólk ül

semmit sem kezdhetünk.
Nagy barna p i llá.i elegendő árnY{'ko1 "dnek sz('mére, hogy

fejét egy kissé el f'ord ítva a fiú szelllMH' lIózzen. Egész lénye vá
rakozó, szemében valami egéBzcn halk kiinyiirgés;.;el, hog-y szóra
koztassa, szeresse már valaki.

A parti füzek alól hosszú úrnvak l'cJlsZllak a vízre.
Már csuk a legfiatalabbak Iürdouek. ('{'Ü'r a h íd ró l nézi őh1.

Izmaiban a víz lágy hűyiissége. Ar"H -pil'O";; olyan, m i n t egy
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g-yümöks, - - megtelt nupf'éunyel. Szeme issza a hanyatló délután
ar{wyúban úszó rétet. Távolabb egy szónásszekér indul. mögötte
egy ember összegercblvé»i az elmaradt szálakat. A fiúk mosf h'
nek fel a h id ru.

-- Mit nézel rajta? Nem láttállllég szénÍlsszekeret? -- kérdi
Bandi.

-- Milveu jó lehet ezeken a retekeu élni, kaszálu i, szénÍtt Ior
gatni, esíí előtt bOg'lyába ruku i, az í.áu szekérre, a pajtáha.

Asztalos 'Feri összehúzza szeműldökét, a rétet kémleli. Beesii
letes a rca Illeg feszül:

- Ewk a döbörkei urasúg cselédei. Vasárnap is hajtják őket.

Péter lni~g mondan i akar valamit, de a többiek indulnak.
Feri Il,Z ('Irc húg, g('pe l'lknállhatatlanul vouj.. maga után a ki"
esapalot a kontutó felé.

III.
Határ.
Az ég, akár egy poriyvu. F'űllesztő alatta a levegő. Egyik sal'

k át egy túvoli jegenye tartja, a másik kettőt a sárvízi tom
plorn kerosztie és a I'Mszíiasi uruság víztornyn. A negyedik sii
téte n csüng a földre. Eső készülődik.

A kerékpár meginog a porbau. Péter beletupos. A hatúrnvi
esendben hallani a kerekekről lepergő por neszét.

A fecskék alacsonyan rcpű.lnck, át-átvillaunak az úton, [,
kerék előtL Valahol fe)11I pacsirta l'úria llIllgát az ,;gbe, dalll
meg visszur-sordul vizu-zu l a f'őldrc.

Ezek a földek vallnak legmesszebb a l'al u to l. A :l.ichy-grófok
osztották ki cselédeik között még a tízes években. 'I'ar'jún Andrús
tíz holdat kapott. De mire Ietőt-lesztette, meghalt és itthagyolt
eg:y llirosarcú kis özvegyet. két leánnyal. A nagyobbik Pestre ke
rült, a. kisebbik az anyja lllelleit maradi. A rozoga ház lassan
ujjászilletett, Cementgyűrfis kút került uz udvarra, szűrke pala
a tetőre, padló az előszóbába. Aztán köves lett a konyha, fehér
csempés a tűzhely. A nyitott kéményt befalazták s a falon mex
jelentek a. minták.

Az utolsó években azonban elfáradtak.
- Sok a munka -- mondogut.ia 'I'arjúu néni. -- Nem birjuk

már ketten. Meg'rokkanunk. Nekem a lábam meg a szivem, 'I'erus
nak meg a dereka. Vóna csak eg:r férfiember a háznál! De Isten
így akarta.

Hite olyan egyszerű és erős, mint az ősanváké, Akármilyen
nagy munka van. ha megszólal délben és este a harang, egy
percre mcsrá.ll és lehajtott fővel csendben imádkozik. Egy percre
II osend is imádkozik körülötte,



~erékpáron fölegyenesedve már látni őket.

Fésű .József bácsi. a feles II fc'ligrakott szpkónm áll. Lőrinc'

fia kévéket adogat.
- Segíteni jöttem -- kiáltja a kocsira Péter.
Ez az utolsó szekér. Ha eső előtt nem viszik haza. beázik az

asztag és várhatnak a csépléssel.
A feles maga elé böki a villát és eltörli bajuszát készülődő

szavai elől:

- Nagyanyád küldőtt'l Annak is az Isten súgta meg.
-- Meg a józan esze. Odanb:zen,'llOg'y l'{'sziiliídik!
Fölöttük még süt a nap, de észak l'cl«, 1<1:-;l"u1I készüfődve. kék

felhők acélosodnak.
- Jó, hogy jöttél - mondia Lőrin« ~··edvet1enül. . - Mezrún

IIult a vállam. Nem végeztünk volna.
Esetlen, nyakigláb kamasz az apja csuvm-os esze nélkiil. Nem

'szeret' a gazdaságbun dolgozni, nem Iustusásrhól. hanem mert.
nem tudja miért, tele van a feje gondolatckknl. Rennni sem jó
neki ahogy van. És nem tudja tartani a szú;iát.

József bácsi izzad. a fiúk villája műkődik. A kévék egymás
után szállnak a magasba. Míkor az utolsó is fiilkf'riiJ. Péter fel
kiált:

- Kész.
Az öreg huncutul kinevet sörtéi közül:
- De bele is izzadt ám a József bácsi feneke!
Lőrinc feldobja a kötelet, apja elkapja éR a másik végén

Ienyujtja, Péter belecsimpaszkodik és Lörineeel együtt a hátsó
rúdhoz köti. Feldobják az öregnek az ostort és a gyepJöt, s 1.1

lesüllyedt kerekek nyikorogva megindulnak.
Péter még marad. A föld végére megy. A dÚR akácok egy

szerre új képre nyitják a szemét. Rét közepén magas élősövénv

nyel zárt kastély. Csak két tornyocskája látszik a hatalmas dísz
feny~k között. Körülötte cselédházak. ösvénvok és egy fasor. Ép
pen egy ember megy alatta. kitöltveidiínként a fák világos
közét. Fa, mely lombját végigviszi az úton. Aztán kilép a fasor
hól és lombjavesztetten megy tovább.

Péter leül; háta mögött mind apróbbra töredezik a szekér
zaja. Egyszere meglepi a vágy: egy ilyen csondes kastély leve
gőjében élni, megtelni a tágas, barátságos szobák hangulatával.
zongoraszóval, vágyódó, tiszta dalamokkal.

Megrezzen... Mintha ezt várná, amióta itt ül. A kastélyból
egy bricska fordul a faluba vezető dűlőre. Ketten ülnek ben
ne. A levegő remeg körülöttük. s mögöttük párától bágyadt az
ég. Talán ő az ... Csak két világos foltot lát: a ruhájaL. a haja
szőkesége~ ...

A bricska elporzik; pora sokáig áll fehéren az út fölött. De



az aruuy ló rozstúblúkban sokáig bell ucri UI.(' };/iz szemének érett
iuosolygúsa. '

Míg kel'ókllúrjúra kap, hirtelen, m in t elől,b a vágy, belevág'
hűtlensógc, A szabudsúg-ot oda tudná udu i Elizért~ -- a l'iíg-get
len szegénységet a kastély örökrezárt nvugulmáértt ...

A határ elsötétedik.
A kastély fölött már fenyeget a vihar. El-elmordul az ég',

miuthu fenn üres Iuzsnukot rúznánuk, a szegl'llyek Iazsnakút,
Péter hazafelé kerekez. Keze a kormánvou: néhúny lég'y rajta

utazik vissza a í'uluba az istállók és konyhák nielegébe.
A "Zölu Béka" uugy tormében, hátul az udvurban, napok óta

ég este a villany. A terem közepére pupozott száradó búzát lá
nyok éH fiúk kerülgetik. '

Megkezdődtek a próbák.
A szcreplögúrdu nugyszúmú. Imre rundező, Endre súg ó. EI iz

guztlag úrilány, Bandi kapitány, Katinka méltóságosasszonv.
Mirulenk i t előléptettek, csak Asztalos Feri marad szabólegén y.
Péter konferál és d ísz.letez. A magyai-táncot Barnabás kíséri, a
bogárdi re í'ormútus kántor, Pirosképű. szőke fi Ú, tavaly helyez
ték Bogúrdru. Magyal' nótákat és slúgerokat szeréz. Próba után
saját szerzeraényeire tan ítja a társaságut, vagy foxokat játszik
s akkor tízig folyik a táuc.

A kották közül előkerül egy Mozart-rlarub is, két hegedűn',

- HívjiLtok át az új kántortokat - indítványozza Barnabás,
- Nem jön az ide - moudja hidegen Imre. De enged a nú-

gatásnak, átmegy a szomszédba.
Soltész Gábor nógyéve tanit a közsl'guen, de csuk kút hú

napja kántor, mióta Bonkálót leszavazták. Az idősebb lányoknak
három év után is megdobban a szivűk, ha róla hallanak. Hullá
mos haja, rnclcg, barna szeme és hegedűje meghódította őket: De
amióta meg-házasodott, hegedtije hallgat. Pedig a falu legszebb
lányát vette ej, Hódits uradalmi gépész Leukáját. Az öreg meg
szedte magát a oselédekcn, de ez nem volt neki elég: cséplőgépet

vett, hogya falu népét is lefölözze. Lányállak villát építtetett rt

falu közepéu, a község legszebb házát, -- csak két embernek
börtön. Mi ndonk i tudja, hogy rosszul élnek.

- ng~' látszik, nem akar átjönni.
- Nehezen niozdul el hazulról.
- U-r-röi:itelli m-m-tuugút előttünk --- rnond.ia gúnyosan Endre.
Végre azonhan nyílik az ajtó s Irnre maga előtt tuszkol iu

Soltészt, Alig van túl a harmincon, mégis mintha elrepült volna
fölötte az idő. Elnyűtt, zsírosnyakú kabátja, kopott hegedűtokja,
esett háta, szernüvege valami közeli szomorúság áporodott levegő

jét árasztja. Hajába már fehér szálakat húzott az őszülés. '
- És ezért adott az öreg Hódíts egy luzottdisznót a Bonkáló

nénak.
589



Bonkálóné boronálta őket össze. Soltész négy lány közt habo
zott, de Bonkalónó értett hozzá, hogyan tegye féltékennyé. 'I'ulai- .
don asszonyi győzelmének tartotta a Iérjf'ogúst, s úgy örült, mint
ha a vőlegény őt vitte volna nászra, Az esküvő napján azonban,
mikor a hatalmas urasági pajtában folyt a tánc, valaki kihívatta
a meunvnsszonyt a kapuba él" addig csókoluutta könuvtől nedves
arcát, míg az a}Jja vissza nem kergette :I:/; ura mellé. Bonkálóné
(~saJldú.ia "olt. ('gy péesi liú. ak i rcj So ltósz t I'llIUdHlllny{' tette, Azt áu
a fiatalok lu-k iil t őz tek a h.iz hu, lk a IIIPllY\'I'skól,e lllinilia k i luu«
ördög hujt vo lnu : olyan oszelőseu kezdte rúzui börtöne rúcsa i t,
hogy férje belefehéredett. De összeszorította fogát és hallgatott.
Hallgat azóta is.

-- Régen játszottam 1I1Úr- moudia IHw"úuatk('rő moso llyu l
és álla alá igazítja a hegedűt.

Mindenki. hallgat.
A két hegedű szava egyrnúsbu fonódik, mint a megértő pú rok

suttogása. A lányok vidám, gondtalan szeme elmélyül. Imre ki
néz az ablakon. Bandi észrevétlen játszik Kárász Zsófi, a leg
jobb táncos hajával, míg a lány meg nem unja fl kezére nem
üt. De olyan gyengéden, s oly mosollyal, hogy inkább jutalmaz,
mint büntet. Endre nem illik a társaságba: ezt ú~y fejezi ki,
hogy az egyetlen nem falubeli lánnval foglalkozik. Eliz elé ül
és hosszan, kutatva a szemébe néz. De a lány nem viszonozza, 
lesüti szép tekintetét, egészen úgy, miut Péter az ablaknál.

A zene tiszta hullámai mintha egymás felé sodornák őket.

Eliz megáll és vár. Jönnie kell az úton, a fák alatt! De Péter
késik. Eltévedt vagy továbbmentl De a hullámok áradásában
nem lehet megállni. Péter már érzi, hogy nem tud megmaradni
a fö.ldi dolgoknál. Itt kell hagynia mindent, El iz szépsógét, me
leg, bátor kis kézszorítását is ... De merre megy I Maga sem tud
ja, - messzebb, magasabbra, ahol csak lelki ismerete lesz a vigasza.
Elszakad a szeretettől, Eliz szemétól. de va jjon vár-e rá valahol
egy nagyobb Szeretetl ... .

Eliz felnéz, de nem találkozik Péter szemével. f~rzi, ez a
perc elrabolta tőle. Úgy tetszik, feszülten figyel valamire. Le
eresztett pi ilúja alatt szeme ég, dc ha réemclné, megfagyna tő

le. Eliz elfordítja a fejét, szemében kialszik egy sug ár, s arca
is elsötétül hirtelen, mint egy magányos ház, melyet rövidzárlat
ért.

A terem végében halkan nyílik az ajtó: Andorka főjegyző a
feleségével. Elizért jönnek. Andorka arcán bosszankodás, hogy
tisztelnie kell a hegedűszót, s nem állíthatja magát tüstént, har
sányan a társaság kőzepébe. Nagydarab hústorony. Gyér haját
hátrafésüli. puffadt arcán egyetlen értelemre vallókjfejezés: én
vagyok a főjegyzötök. Csaknem minden héten végigviszik a köz-
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"l'g h intaján ;1 falun - tökrészegen, ahogy a kocsis rátalál a
szőUíkhen. I'~z a heti szcmleútja.

-"- Brávó, brúvó '- k iú.ltjn vógül llS h;wya'gul összeveri a
tl'nyerd. - ]1~j, de szomorúan vigadnak!

Dp karjúlluk egy hirtelen mozdu latával szava is felcsattan:
Bort ide, hort! Az egész túnmsúgnak! -- Rendel, intézke

dik, az t á n, m ikor a bort Ie lszo lgú ltá k : - Igyunk! Szervusz, Ci
cám '

]\;PIII ez ilia az első pohara. ]'elesóge a borba mártja színtelen
ajkát: karcsú asszony, ardlll a kih ül t szerctet Fáradtságu. Nem
szó], he leu nt a veszekedésbe. Nem érti, hogyan lehetett erre az
ember r(' nyolo t~vig esztcleu ií l féltl'keIlY. 'I'alún büszkeségből, ta
lún ],öJlölllbiit;SóglJiH Hem uvz senk i re, ('sak Imrét tünteti ki egy
bágvad t moxollyul. .

'- .Jőjjün, Lruro ._- mondia neki. - Kisúrjen haza miuket
Elizzpl!

A sötét udvarhól zu vu ros hang-ok bukuak be az ablakon. Va-
laki behajol, s m ikor a főjeg-yzőt meglú tja, leveszi a kalapját:

- Fö.iczyzö úr, u eSt~JlJögóp levágta a Csikér Mihály lábát.
Dühhellt ('sülld.
- A keserves mi ndcusógit - kiáltja Andorka. - Persze, mort

éjfélig is do lgoznánuk, hogy a másik el ne egye előlük. Telhe
tetlen paraszt ja! lIol van az az ember"?

- Ide hoztuk az udvarba.
~- Ide az udvarba! Miúrt nem a sziuuadru? Ki vagyok én,

Poncius Pilútu«, hogy hozzám jöttöld
- Orvosért a hintót. ..
Anrlorku kimegy, maga után rántja az ajtót; förtelmesen ká

rornkod i k. Odakiun uégy eniber leteszi a sarog'Iyát, melyen a se
hesűl t í'eksz ik. Tompu jajg-atása úg-y fogy, ahogy a vére. Mö
götte vustug, sötét cs ik húzódik a második háztól, ahol a baj
tör tént.

- Kisvártutra Andorka viaszatúr és rekedlen megkérdi:
-- Ki ért az elsősegélyhez.I

.~ Gvere l -- mondja Asztalos Feri Péternek, s ti két fiú
,;útlallul kisiet.

And ork a ti néma társasúghoz fordul:
A felle egye Illeg-! Nem elrontottak az esténkct!

v.

A "Zöld Béka" és a templom szembenáll ogymással. A kocsma
ajtajúból éppen ti templomkőzh« lútui, ruelynck két fasora úgy
turtja ujjai közt a templomot, rn int egy cserigős dobozt. Tízkor
iu ajd egy kissé fölemeli, hogy a csengők megszólaljanak.

A torony órája hárornnegyedet mutat, Mikor a nagymutató
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a. tízesre Ól', egyszerre kinyílik a kocsma ajtaja Ól' egy hattagil
társaság lép ki rajta. Csupa borissza Ól' templorukerü lő. Boukúl«
tanító úr és cirhborái. Leöntötték múr jócskán a vusúruup dél
előtt korai melegét,

Végigmennek a Iu so ro u, egyenesen a Jt'lllplolllba. Hc rkó, III ill t
il hátvéd. uóhúny Iópósre elmarad, szeme tétovúu iucre IIg' pi roslo
orra fölött. Aztán ő is fölmegy a kÓI'U61'a, s mielőtt Soltósz röl
mehetne, elreteszeli az ajtót és odaáll őrnek,

A plébános már az oltárnál van, mikor a sekrestye felől iuez
érkezik Andorka a feleségével ós Elizzel. A szcutélvbcn van a
helyük.

Velük útolleuheu Csorvússv uó ül Ka(illkúv;l!. Az (Jl'Ilagy nem
jár misére. Miutha csak ezt gyúszolnú, Csorvássvné tiszta feketé
ben jár. Csak látni kell, amint feketeharisnyús, vékony lúbá t
maga elé rakosgatja járás közben. Nemcsak mozdulatu i , gondola
tai is tele vannak szörszúlhasogató kiesillyesst!gekkel. Kópzeletét,
keresztül-kasul járták már il férges gontlo\atok. Mindelliitt testi
és lelki azonnyet szimatol. lS mivel szaglása k il'inouru lt, ltleg' is
találja - másokban. Meuthutetlcu eset.

Péter a sekrestyében áll. Csak eg)' kissé kellene elruozdulniu.
hogy Elizt lássa, ápolt'haiát, aranyórás kis csuklóját. Mily mesz
sze van Eliz a szegénységtől! De m i az, a szegt~JlYl;ég? Egyszerre
nem érti, hogyan ürülhetett ki ilyen hirtelen ez a szú. }1~bben

a percben úgy érzi, hogy képzelődés, öncélú játék az egész. 11~gy('

dül marad értelmetlen úldozutávul, ha nem talál oltárt neki.
Félni kezd: sivatagi csönd, éjtszakúnyi siitótsóg környékezi. CSÖlI
desen letérdel, állát mellére szegz], imúdkozik,

A plébános kifordul és í'elolvussu az cvungóliuuiot. .\Z Öröm
hír gyarló hangon verdesi a levegőt.

Sárvíz.inek nincs szerelJcsóje papjai val. .Jó papok, de rossz
szónokok, A plébános Illég ucrn üreg', de idegcssége egósi,en meg'
töri; hatvanévesnek látszik. Gön'sösen bclckapuszkodik a m ise
ruha nyakának kivágásúbu, szeme az idegességtől kidülled és egy
helyre mercd, bal térde pedig ('gé;.;z beszéd a lut.t erő;.;en reszket.
A sekrestyében Pűlhös, a niészúros f'cuuhunjrou k ijcleut.i :

- Nem való ez már }llóhánosnak. Ha lJeteg, vál tsák le!
Az öreg sekrestyes odahajol a mészúros szö rös f'ü!t'hez t'S a

beavatottak huugj án suttogja:
- Lcvúl tuuúk, él! mondom neked. de ha nines kivel. Kevó-.

a pap.
Pétert mintha szívenütnék. De az üté I; helye csodálatoskép

nem fáj, inkább mintha csak utat nyitna valakinuk, aki mt'g'
nem érkezett meg.
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"Ha a ti ig'Hz,búg'!ok l'el ű l ur-ru iuú lja az, írústudóket éb fari
zl'usokói, ur-ui mcn tek IH) a. menu yek orszázábu.. ,"

A ti' igazsúg-lok .. , A pla)únoi; körüluez de a rúcsou túl
('sak azokat I;'ltja, akiknek Ígazbúga uri ud is; le lu lm ú l í a az írús
t ud ók l'b Iurizcu sok ig'az,búgút. Az l)gYbZ"l'il 1I1',p iti vau : gHzdúk,
fii!dllMkiill pal'abz,lok, ('spll'dPl" Csak azok ni ur-seuek itt, ak ik no k
a mai evungúl i um kemény szava szól. De m i t ib monda na uckik!
Nem vouná-e örökre magára haragjukat? A kegyúl'd; a báróét,
aki lr-núz i ; a kópvisclőút, hisz úgy nyerte meg a népet, hogy bú
nyújából követ adot! a Szell! István Otthon építéséhez. A Viczkv
ek pedig nll'g a döbörkoi uraság - kálvinistúk,

A ti igaz,súgtok a nép irúut", Hájuk vun bízva a név igaz
sága, de ők elsikkasztják az Örömhírt, ruegcsúf'ol.iúk Krisztust,
szégymIiw döntik az egyházai. Nem 1II1)llIwk be a mcnnyek 01'

szúgálw, de azokat sem engedik boiutn i, akik m iuttu k élnek em
bertelen sorban s megtelik szjvük clégedetleuséggel, zúgolódással
és istcukároinláseu.l. .. ",Jaj nektek, tiírústudók és farizeusok,
mert eljön a nap, inikor mond.iátok a hegyeimek: Szakadjatok
rúnk! -- dc senki scm könyörül rajtatok!"

Mily örömmel kiáltanú cl Jézus átkát ruegcsúfolói fölött, 
dc nincsenek jelen, Van fülük a hallásra, de nem hozzak ide,
Keresztények - Evangélium nélkül. A .főjegyző'/ Úgy visszhan
g'ozn11. el torz ítvu szavait, akár egy üres boroshordó. Csorvássvnóf
Aldozúsa i m ind inkúhb belesodorják őrihitt lllegigazultságába. Visz
szateszi hát kis tarsolyába ezeket a régi igéke!, melyek még ma
is égetik. Már megérkezésekor magúval hozta öket,- nyugdíjú
ba is magúval viszi. Nehéz lesz tőle a pog'gyászu ...

Elmoudja igénytelen beszédét és folytatja a misét,
Andorka az egész beszéd alatt a padon nyugtatja kezét, fe

jét lehorgasztja és a pad alá néz. Otthon is ül így az ember,
pohár mellett. Urf'olmutatáskor sem mozrlul. Egy légy száll ar.
arcáru, onnan az orrára, majd homlokáru. ElhessmIti, aztún bel
sózsebébe nyúl, zsebkendűt húz, elő ÓS gyengéden Icitatja vele
gyöngyöző homlokát. Megadja magát ezeknek a parasztokkal kö
zös kcllernetlenséueknek, dc érezteti vel iik, hogy az, ií bőre érzé
kenyehh a lógycsipésrc, a veríték pediz uem illik a Tiomlokúra.

A nagymisének vége. A harangok sz iute maguktól szólalnak
meg a hőségben. A fasorhan eg'yrnús felé hajolnak a kendők:

- Mi történt, hogy Bonkáló énekel.tf
- Azzal a boros hangjával.ó
- Nem engedték föl Soltész tanító 1oImt. Ott állt mise végéig

a kórus ajtujábun.
Ejej, ebbül baj lesz.

A fasor végén a falu népe kettészakad s végigsiet az útor,
a nap verése alatt. Az emberek bebú iuak elsötétített szobáikba és
hekanuluzzúk forró levesiiket.
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De a sekrestvénél izgatott csoportosulás van.
Nagysokára nyílik az ajtó, az emberek megmozdulnak. Meg

j~lenik a plébános. niögötte Soltész. Egy p i ll an at.ig tétováznak.
aztán a plébános kilép, a kántor pedig vissznhúzód ik. A téglúzott
kis átjáró mindössze néhány lúpés, Ráiuk se néz, a papkert fa
lába vágott ajtóhoz siet. Keze idegcsen niotoz a reteszelt. -- valak i
bedrótozta,

Háta mögött egy részeg hang Ielsivit:
- Kést a sziv ihe l
- J1Jlhallguss! -- torkol.iúk le a többiek. Hcrk ó belekarol és

távolabb vonszolja. Pogáu Berci nem úll ullr-n : olyan. mint egy
villámütőtt,

A plébános úgy ismeri, mi II t gyermekót. Már az iskolában
sem birta legyőzui szorutete és t ürolmc. Az.tún elvett egy gyüngc
lányt, halálra gyötörte, míg végül itt maradt egy úrvával. K é t
szer nientette meg a~ életét; anuyi t ivott, hogy a púl inka mejr
gyulladt 11 gyomrában. Sajút kocHijún iLOI:atott nok i OI'VOHt. A gye
reket el kellett veuui WIl'. Tavaly in tóz.te cl az iigyet UL'. árva
székkel. Anyai örökségét a gyerekre íratta, H Pogán Berci egy
napon arra ébredt, hogy egymaga maradt í'enekcdő természetével.

A plébúuos megfordul, szr-móbeu szánalom. Eléjiik Iep, de ek
kor már többen köréje gyűlnek. Péter mellette áll; ott van Fésű

József bácsi is a fiával.
Mi t akarnak ~

A csoport közelebb húzódik.
- Csak a kántort... Hogy Houká ló DUHi búcsi maradjon a

kántor. Követeljük l
J ózsef bácsi arca hirfelon k igy ullud, közéjük ]{~jl.

- Eriggyetek haza! U{·sr.cgek· vagytok. A testület válasatott.
mi dógotok velei Lórlujjutok, míg lJdi:l~vel vagyunkl

Míg apja vitázik, Lőrine a plébá.nos mög ó ker iil éli \~Hedi

a zú.rról a drótot. Póter a plébánoshoz hajol:
- A k isaj tú!
A p lóbúuo« végignéz il \('~;:'ekediík;il\. l\1úr egyik ser. fi,;yel

rá. Megfordul l'S otthugvia őket. Átmegy Péterrel az udvaron la

a kútnál goudolkozva meg-áll.
- Mit gondolsz, - mond.ia -, tudnak ezek móg egészséKe

sen gyűlölni'! Gyülölni a bűn t, a jogtalanságot és szolgaságot l
A kút vályúiúbu ebben a pillanatban esik egy katicabogár.

.Kicsi szárnya pöttynyi crnvőt nyit a vízre, -- Hz-állni próbál,
de belefárad ÓH féloldal<t billen.

A plébános lehajol, ujjú t a vízbe rnártja, a bogárka alá esúsz
tatja és kiemeli. Aztán a napra tartju, H mikor megszárad, át
nakbocsátja.

Máskor ideges ajkán mosoly játszik, Péterhez fordul:
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-- Látod, ha nem tartóztatnak fel a kisajtónál. előbb me
gyiiuk el a vályú mcllett és senki sem menti meg ezt a sze
gé-uy kis katicát a pusztulástól.

VI.

A szulrna pora vastagon kúszik a gyümölcsfák felett. Csak a
Ják orma Iá tsz ik ki belőle kékesen. A gabona illata keveredik
henne az emberi verejték szagával.

A eséplést befejezték.
A traktor most húzza vógig a cséplőgépet az udvaron. Han

g'~'a, rnelv szúnyogot cipel. A diófa ága meg-reccsen, hórukk-ok
hallatszanak. A cséjilők nekifeszítik vállukat a gép oldalának,
hogy a magas hídra segítsék. Arcukat belepte a homály, szavuk
('sak ennyi:

J óccakát l

A kouvhúban 'I'arián néni vacsorát ad a gépésznek és a fe
lesnek. A sültszalonna szaga kiárad a nyitott ajtón. .

- Csak mondd meg, Lajos, te tudod a legjobban - mond.ia
.1 ózsef bácsi. Keneactteti magát Hódítssal.

- Ügy van, ón is mondom - feleli a gépész, A feles előre

tolt szűk arcába néz, melyben a bajusz alatt megmaradt két met
szőfogat barnára pácotta a dohány.

Isznak egyet vacsora előtt. Hódits két kövér ujjával átfogja
g'yöngéden a pohár oldalát, kezén a szőrök töve eltelt olajjal.
.\mióta nem titok, hogy egyetlen leánya házassáaa boldogtalan,
ruindenütt ingerlő tekinteteket lát. Úgy érzi, mindazok - az
llgész falu -, akiken megszedto magát, elégtételt vesznek rajta
s f'ók te lrm iil gyönyörködnek kudancában. A kövér kis ember hall
g'atag lett, megtört, már csak lézeng : sűrű szemöldőke mügül
g-yanakodva Iiu-kószi az ernberek u rr-át. Fésü szószuporítása föl ..
IIwJegÍ1i; szeme kibújik odvából és sápadtan, de huncutul csillog'.

- Igy· van bizony -- erősíti .Iózsef bácsi. -_o Amióta én va
gTok a Bábi néni Ielese, minden évben jobb a termése.

Tarján néni eléjük teszi a petrczselvmes krumplit, az ara
nvosra sült, begirízdelt szalonnát és nevetve zsörtölődik:

-o NOHa, ós alaposon !
-- AlapoHon. ,. Magúnak a laposon is olyan termés kűne,

mint a dOlllbon.-- Szájúhoz emeli a poharat. - Nézze, ez itt
ráesik a dombra. oszt lecsúszik a laposra. Igy van az eső is. Ahun
sok az eső, ott jó a rét, de gyönge a gabona, hát!

- Hát, hát, magúnak minden csak hát, De mikor mondtam,
hogy ott mélyebben köll forgatni.

- O, Szűzmár iám, mi mindent ki akar csikarni abbul a gyö
~züs f'öldbül!
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- Gyösző» a maga f'ejchúb.iu, H"; igen. l'~lső főd a határba.
- Hinnye, galambom öreganyúm, micsoda v í n, házsúrtus

öregasszony lett magábul! Mit ueui tesz az emberrel a v inség !
Hódits szemöldőke magasan, hangját k iureszti : ú gy nevet.

hogy aranyfogai kilátszanak.
- Együnk - kiáltja. - Ránk romlik ez a fájntos szalonna.
Ott a kés a tányér mellett, Je azzal nem menni semmire.
A két ember előveszi bicskáját, beleböki II szu.loun ábu, szel a

habfehér kenyérből, aztán jólmegérdemelt fa.latozásba kezd.

Az udvarban csöndes beszélgetés folyik. Péter áll a kapnban
Lőrinccel és Mérges Antallal, a cséplőgép etetőjével.

Ebben az órában legszomorúbb az est. A nup már elhagyta il

földet, a csillagok még nem ütöttek sátrat az égen. 1{;gyszíII ü
homályba fullad minden,

- Elkötöttem a térde fölött - mesúli csöndesen Péler. -
De sok vért vesztett, - csupa vér lett a kezünk. SzegLllY Mi húlv,
csak meg ne haljon!

- Az - mondja rá Mérges Antal. Cigarettát pödör. SLÍU<lZ,
szótlan paraszt. Arcát barna keményfából Iurugták. Rágyu.i l. Sii
tét szeme hidegen villan a világra. lsten a megmondhatója, mi a
véleménye róla. Szótlansága rnozg ó mél ységeket takar. Sen k i
sem tudja, hányadán áll vele, s ha xzól neki, hogyan váluszol.

- 'I'avaly Hódíts masinúján, idén aNagyokén - uioridja ke-o
serűen Lőrinc a kapubúlványuak támaszkodva. - Azok sc is
mernek Istent.

- Villany nélkirl nem volna szabad csópclni.
- Késő este is cséplünk, mégse tart ki az eleség - niond.ia

Mérges Antal. - Június elejitül már köszönömre eszünk. Az asz
szony meg most várja az ötödik gyereket.

Szavai, mint a dobra hulló borxószernok. Pöröl a soi-ssul.
- Valahun hiba van - állapítja meg sötúten Lőrinc, s bele

vörösödik a bosszúságba. hogy évei nem adnak elegendő súlyt
szavainak. - 'I'udom is, hogy hun.

Olyan a músik mellett, mint ogy ügyetlen utánzat.
- Nagyot mondtál - szegzi le Mérgos Antal.
- Ott van a baj, hogy a parusz.t egyre több lesz, a főd meg'

nem szaporodik.
- A szegénység a legnagyobb átok.
Péter szeme kitágul, már nemesuk őket látja, hanem három

millió földnélkülit, kifosztottan. elkeseredetten. Szót várnak, dp
senki sem szól nekik. Mintha számukra elapadt volna az isteni
igazság válasza is. Mert senki sem él érf.ük, Szive egyszerre fáj
dalmas sajgással telik meg, kinyílik ismét az a seb, melyet az öre~

sekrestvés szava nyomán valaki ejtett rajta; vádat érez, minthu
miatta késlekednek a Szó, miatta apadt volna el a válasz, mert
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vonakodik az Lguzsúg' eszköze lenni. Múlyet lélekzik; lelke mintha
valami nagyot fogadna magában, kitágul, aztán megnyugszik. Va
lami ucfcjcződött bcnne. A végtelen 'egészen betölti.

Mérges Antal eldobja cigarettáját és tagoltan mondia:
- Majd megszaporodik a főd, ha megosztjuk. Vagyunk hozzá

ölögeu,
Szemében kaszák villannak, éllel a kastélyok felé.

Az est lehűl. A három ember fölött kitarkul az ég kendője:
HŰVöH hálót bont a szél, végighúzza a fákon, fészkére tereli az
eltévedt madarakat.

Az ezernyi csillag végtelen békét szór a nyugtalan emberi
sz ivekre.

VII.

A templom könuyű reggeli fényben fürdik. A torony körűl

mukulátlun kéksóg. A fákról vadgalamb búgása hallik és vere
hek élénk csevegése. Jdőukiut, nem tudni honnan, füttyent egy
rigó. A torony kereHztjét húlús Iccskék szegik körül.

A hársak koronain mély nyugalom. Az ég alig lélekzik.
Sehol senki. Nyáron a plébános korán misézik, Csak a sek- '

restye van nyitva; az öreg sekrestyes leteríti az oltárt, a szekré
uyek kulcsát ráfordítja. Mikor miuden kész, ujjára akasztja a
m isekaucsókat, térdethajt, kikoeog és a hűvös falak közé zárja
a csendet.

A kertben, gyiunölesí'ái közt reggeli setúját végzi a plébános.
'rar koponyájún meg-megcsillan a nap fén~-e. Péter mellette lép
del.

-- Szóvul szabudságodTúltcd, igen, a szabadságod - ismétli,
hugy megtalálja a legjobb választ. - Pedig az Evangélium öröm
hír, - szabadságot hoz ... , szabadulást a bűntől és a tévedéstől.

1>1' ... - Főlemeli ujjút, hogy Péter közbcszólását megakadályoz
za. -- De ezt az Evangéliumot emberek csomagolják és emberek
osztják ki ...

- Tele hibákkal és előítéletekkel.

- Igen, tele emberi hibáva1... Dc m iért csodálkozol ezen 7 A
h ússal egy ült Illeg' kell VOI III i a csontot és a papírt is. Ez nem
lehet másként, számolni kelJ az emberekkel. .. Csak az a fájdal
ilIUS, hogy évpeh bennünk olyan sok az ember-i, a természetes
pedig rni a természetfölötti világ hirnökei vagyunk, az Örömhí;
>;úrÚrai ... S ha kevés bennünk a természetfölötti, elveszünk a ter
lId·szeteHben. Mert egyedül a természetfölötti . ember tud föléje
emelkedni saját ünzésének, osztálya és előítéletei korlátainak ...
De ezért mindegyikünk maga felelős, mindenki maga ... Roppant
felelősség!

Míg- a kifejezésért küzd, homlokáll megfeszül a bőr, szája lá-
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zasan remeg. Péter még nem Iáttu i lyenuek. Aggodalom és itta
sult szeretet, keserű vád és földöntúli megbocsátás tusakodik az
arcán. Félti az Evang'éliumot azoktól, akik· hirdetik, vallják, de
nem értik meg, s maris leborul Lsten megfoghatatlan akarati!
előtt, mely így választott, hogy irgalma beteljék.

- Itt csak egy orvosság van: szeutuek leuni l. .. De ez nehéz,
- nagyon nehéz. Több szentre van szükség, akkor több lesz köz-
tünk az Evangélium szabadságúból. ., Mert it szeutek nem korlá
toltak. - csak mi vagyunk ~zok.

A torony órája felet üt. A tauitolukús kérucuyóu kelepel ui
kezdenek a gúlyúk. Bonkáló már az udvuruu vuu, -- csirkéket
etet. Péter kifordul az útra. A "Zöld Béka" redőnycit mégneill
engedték fel. A "Hódits-villa" ablakai tárvu: az egyikcn egy ta
karos szőke asszony rongyot rúz ki: 801 téi'izJll', kora reggeltől s ii
rög-Iorogvhogy meg ue kel ljeu álluiu. De csuk magára gondol t'"
a lakásra. Szüntelen urunkúval zsibbaszt.iu magában a boldogság
vágyát, s kínos tisztasúggal kárpótolja magát aszerelemért.

Péter ehnegy a községháza előlt,-- a zárt zsaluk mögött Eliz
még alszik. .

Nincs tisztább öröm, m in t loereszkedni II békés úton. A niuu
ka verejtéke még- nem lepte el a falut, s a nup nem tette kiuzó vú
a levegőt. A villanypóznát útuvulábo.lju a Iéuy s a fehérre meszelt
kilométerkőbenmisem oly természetes, miut a ferdesége. Az árnyé
kok még oly könnyűek, hogy ru iudun tuluu f'ől lebhennek léptei
előtt.

A létezés mély csendje ömlik el nunelenou. Hangtalan biztou
ság, ruely Péter lelkében összeolvad II kegyelem, II megtali!ll
élet örömével. Soha ennyire nem volt a lllagáé, - - soha ennyire
nem volt az Istené. ,

Papírt vesz és leül a Iugasba. Megírja k órvóuyét a szemiuú
rmmba,

A pula te tő felett pipál a kémény; Tarjún néni már begy uj
tott a reggelihez. A f'űst kékeu kanyarog az égre, mint öreg SZI

vének áldozata, melyet elfogadott az Ur. Leghőbb vágya, hogy
unokája pap legyen.

A nap a falu fölé emelkedik, - berugyogja a plébános kert
jét és Berldl síneit, a Sárvíz par tjút és az új kazl akat, a házak
tetejét és az alattuk összekúszúlódott sorsokat, iniut a Miuden t
Mozgató akaratának jóságos szándúka a megvúl to tt teremtést.
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SZEMLE
HALAL, AMEL Y ÉLET

,'.,'ellOl scm /;'/jiOI! a halál O!'.lj(f,!

centrális hef.lll't.milli rI /;I'I'I'S2
téll.llsr;if!n'/I. II is," oz Ul.tú rixrv n!»
séll!JCn a? l stenember h alálánal:
drámai érzésnulús)« [eszii! állan
dóan. 1Ife;t azul án: I/I'm tu.d u.nl,
eu» if rll'ij:dr;/I//I't s«: JU el.iuuul
ko: n i anétt: i; I, liOif/l .Jralálunk
')rlÍ,Í'í-"t ne: cmlcael ncnl«. A IOJil
I'a scn: Iwjtlwtjuk lí.'f/l /düllj,e:.
IUJifH ;/ tJd.'és IIJ/lli/a/oml/wl IÍI'O
dó esflw.rrlilils.:'rJ I'r;ilén ntl'il JI('

kellene lu.lla uunl: a !c'll'k/wTau.'l
riadt neiri: l·erh:N. MillI/w csak
I'lkiiliiiciil!.il'illk j1afl(!SZOS ja jszu
/'fl j .•: c!!lfIlku!,) sikolJ/o h ullan-s
IdkiiJlk!J(' OUIII;/ t úlrol! /~'s II

Halc.t t al. I'stéNI'e! ke.zrlödií i,'li

cemlicr /';::'a nciulh « csak lélek.
jrirlÍsoki""il le un c Iei!'. A n.uirlcos
"s!,;!J('u (I /lH'TtHú!.' 1f/l'lei/r!Jl'i/
rtro]: ltujolncsk: közel lioeeánk,
akik len n lJihl'lInek! Az I'I1//r'
«set IUlJ/.llulataifl. az eJI:Ij(L~ze!

//(/IJ/./I)(l1/ na.rI/JlJii.i/ eleién, II hll
t.n nutncrü oj«: nt i nden űt l, ,J~J.

.u úl.i}; ('1//'1'1.' a ritá.a nu}: alakja"
tl . Kor. 7, .'JJ) -- kiállja S.Z!' II I
,oIH. Halál, clm.úlá«. I'n;tjr;sze! ez
is. dl' olurtn halá], amel.'f r' I e l,

.-1':: ('!fHluiz li!lIriliújríllr(k zse·
I/iális llliil'r;szell' Irá mulutos ala
l-.:ítókész.w'iJllel vetíti elénk a ha
lálba 'valr) (;let szent hitét. A
II II lottak zsolozsl/tá}áll ak kezde
IÚII minden beoezeté« r;s eW!.:é
s::ílr;s nél/,iíl ezzel a I:im!rerssei
hív}a iissec Lsten inuuláxára o
,rf;tjIÍS;:; /OTnpO IlOn,rlu.lalá/mn
sz('nrlcl',ff6kef: "He,ocm, cui 011/
u ut 1-: I:Iw!! Vel/ill' adoreiu u.sl
- Akineli niin.dcne]: élnek, o
Királ/ll imád n i jfjjjell'k!" ill iJII
h a csak (I Leltámadás an,rJ./J1lllÍ
nak kiír/szlll'a lll/ú/ana lJele (I

;,zil'('kb!'. f~'s mnikor a temetőben

jánuik, ukkor o "t('rl'a vi 1'('1/-

I iurn-rro}, az élő Ic földjéről éne
r..el. Nem is csoda, h i«: fl, lialot
(ok misdébő/ csendül ki az Úr
S,W i-a: "Aki bennem h isz, még
lr« mealialt is, élni ioo:" (Ján.
II, .'!!i)

A sín! szem azt niondia: ha
uu: A /ral/tolást halló fiil azt
II/OI/dja: halál! Aszeretteitől

mcalosztott szí /' azt mond.ia:
luilúl ' A hit pedi,l/ azt leullti«:
élet! Diadalmae . J~'lel! "Szem
uctn tátt.a, [ii! nem hallotta, em
her ,~'zi;lJébe föl nem halolt, ami
ket l st en készílelJ azoknak, akik
öl szerel ik" (f. Kor. 2, 9) Nem
t tul u nlc Iuit /wzzriNrui sehoJl.ij
scm a sironiúli életliez, mert a
tralottak élete "cl van reitoc
Krisz! ussal az Istenben" (]{ ol. 8,
:1) Az l.st en trít/lOtallauslÍr;ának
,;,' [e!J'o.f/lw/atlai'!slÍ.IIánrrk köntö·
-'/' hurut ráiuk, min: 11./10,11,1}

Júi,ci us dicsősé.oéte is. De elJ
lil':;, az isteu] reitekben élik IIZ

(5 el.núltu zol! élet iiket, ".4 le hi
rcui ncl, dde, Llrnm, cl nem 1)(;'

f elik, csak mct) náll.az! k" (lialaf.
ta]: J,j'l'fáciri}a). De cz a meyvál
tozoi t élet nemcsak alJllól áll,
/tOl/H a lélek ki.lép a testből; há·
1/1'111 azt is [elerui, //OllY "mind·
u;lJá}an fedetlen arccal seemlél
vén az (r I' diesősP,(fét, UllYanazon
l:éimui s,wí fogunk áfuáltozni di
esőséyriíl dicsöséilre, az ÚT lel,
ke állal." (ll. ]{or. 3, 18)

lialatta ink élete tehát el/Y
nuüu áirúltoeás, az átváltozás
nak 1Iliw/l'rt lf.IJüll;l/Ül'üségével és
lI,1/ii/reluél'cl c.rJ!J iitt. Ami őke!
e[változtalja, az a núndig újabli
o/rlrtli"(jf meYl1yi/atlwzó isteni vi
láy, 'I' mindill friss élmények/.c t

slfI.crfll'pő f orr1ulatoldwl relÍ,Í'uk
rí1'l(mlá isleni szel'('!et. Ez a? Ő

,í trrílf o.zás/l" il,lJön jJ(jrüsége. Vi·

599



»zon! a tit.kainal: [eltúrásúlran
fáradlwlallan s «zerctet ének ta
lálékon y.wí .'Iá Im n után ozhottüla II

Istenség «zin« elölt «ernrn.inck
tűnik fel «zűk (Js korlátolt na
lá]uk és etf(jl nálile l}yijtrelmes·
sé lJOldo,l/ságllk (5S ez gilu}t
emészl6 tiizel benniink

Ez a lJ:lIÖnilörűsé.q aztán IIZ
iuazi _,ljlolwlijJszis I'alnlis ki
n.uilal Icoztatú«! MC,oki!!).!'í',; ..«
kinyi.latkoztatás Lelk-it, ltDolI át
(a dics6séll Atu iá! ) liIr'qi.-;in.'r
]ék" (Ef. l, 18) és mcoísmerick
"Krisztu» tit tuu: (E,r. 3, -1),
"Kriszlus j'elfouhatat'llI' flIlZ-
da.qságát" (Ej'. 4, 8), "mel.1f szá
zadok 15S nemeedékek ola el rolt
reiioe" (Kol. 1,26), "melyct seu
ki sem ismert czelll'ilá.llj'ejedel
mei kiizii!' tl . Kol. 2, 8), amcliI
titok .sicm. más, mint az, hOfJ.lJ
K riszt u.s bennetolc von"

j;;s a .IJ.1lermckké j'ouadás Lel
ke (Róm. 8, 15), IIk i a szol,l/líl)()/
nút (Ga]: 4, 17) alkotott S meg
adta tudnunk, '/OUy .sno«! /StCII
fiai.I'almuuk" (I. Ján. 3, 2), luir
"még nem liilll ki, hOllY mi lc
seiink" (u. o.i.: meri itt c föl
dön csulc "sza rakbo. nem foglal
haló sólwjtúsoklwl" (Róm. 8, 2fi!
imú.dl.oeot ! bcnniink, odaál el
hUII}Jt]aink/Jól [elezahiuiuit ki
últásslt! mondatio.: "AIJlw!
Atyánk!" «ua. 4, 6) "Js hallják
mindaeo n dolaokat, amikről az
Ur az IItolsó rocsorán mondott a
lanit1'áll:lJaillak: "Még sok mon
danioolom rolsut nektek, de
most ncm l'aU.l/lok h.ozeá ef (511
erősek." (Ján. ](j, 12) Amilucn.
foklia fl .. eröseIJl)(~k" Icsznel«,
oiuan {oktwu h all.iál: az Úrtol
(( "soki1/ondIlYli!'allít." "~'s ki
llilőzné elsoroln i a j'öl.w5ucsnél
/ölsI5,1/eselJIJ i .II(Izságokat, (Ilii i ket
(IZ Or nllír itt II fiildöu 1//C,l/
adott h í !'ei 111'1.', dc mnikcf ((zuk
amayuk leljes !'II/ó:irílwn fel/Or/
ni lu5plelenek !'ol! (Ik, amikn!'!..
azonbofl részesei 1'15 alwr:ia tell-

íJ/'U

ni őket: "Akarom, ho!!.IJ ah ol é II

rotiuol« {jk is velem. leJntenek,
IWl/.IJ lússú]: az 15n dicsősél/emel."

(.JÚII. 17, 'ui
jlI ind il/ meorcndiiitcn. fOl/om le

e,lnJ-C,lnl ijrel) embernek NI!!Y
ass'wil/lllak a «zemét, ki/Jől az
imént J1/(5.u alil/ lehetett ért el
me» I'áloszt kicsiholni, akinel..
ismeretei az iirel/sé.lJtől és IJete,ll
SI'!!föl ali,ll l'ilál/osalJlulk, mi 1/ t
l'f/,lJ j)ríkllúlós ZIll/; hánat.« ali«
liHJII uiint' eutt kixerlvrni) kÖ/lI/.If
cseini; szeretete ped i,ll csak el/Y
1/(/.11.1/0/1 réa! emléknek átsuh a
násúr« emlékeztet, Cs most, hosiu
fl h alúllsan kisealnulult l' Midi
keret.cl: kiiziil, lell.«! reseleette
WI)lJ iutllicilíf kop l st enrűl, mint
a le,l/nul/.IJoIJIJ hitfnr!lís tiulomú
II/}!I l'aJ/.IJ misetiku» e ITol/(((/f0
t ásu, I"S 'mel/il/(tulnal.. benne o
«zerct ct füz{ol/jflJ/wi.·

])1' éinicn e hiioen iimli) ist en]
det fwúl'{uláso Iiir i szét a 11511'1.'
szűkrc «zabott földies keretei!
I'S I'Z okozza azokal a mondlut
tollau JllJötrclmelwt. Pilozófusa
ink I'S kiiltöink [á idalmas katar
zisai 1/fI1Níny bctckinté«! enaed
nek abh«, amit Seen! Pál nyil
lan is "srí//fl:ilozás" (Il. Kor. ;J.
2) kiiz« pet! monsl: .Foluiszlco
d u.nk. a teher miatt, mil'el nem
a.zi akariulc, uoo» lC'I'elközfcs
«iinl«, lumem, hO,lnJ {etöltöztes
siiu k; lW,I/Ü azt, anu halandó, 1'1
/I.lJelje oz det." (Il. o. 4. 'V.) Saj
núliu]: clreszteui l' [ijldi életitu
kel, s IJe1111 C elkI5j)zeféscinkel,
el'cdnu;II/leinket. FJz a .Leretlcűz

telés" o terhes, ezt /Icm akar
[uk: I"S 111'111 lcimin.julc,

illI' JI li uir« nem okariuk 15S nem
kí/)(Íilj"dl~ a '1{j1W'JIJ il/llzsál/ be
tiirr"'~15t cd.d il/ i «zi! k kCTctwi/l klJe!
TiilJb mint nél/.lfs.ZÚZ éve lud]lIk,
1/0.11.11 a nap nem kel {el és lIem
/I.lJlIgs,zik ll'. ne meri /lalnJon ter
hcs 'I'olna az eddi!!i szólwsznú
ll"tlíl elió'ui, mell sajllálnánk fl
Jlap!.;cUNwz (5 S lIoplelnentéhe?:



/iízíjr/ű pOI'likus úrzrsrillkcl,
rerse] II 1.'1'1, d al.ainlcat, lriJ'r.irzl~

scinlcet áfkiillrni, azért lcmon
d u.nl: az i!!(/,zsá!! lne!!1'lIlásitásá
"'íl, P.·,fiy annal: is IJ;'zon,1jlÍra.
ílIe.lJ letu-tue találni II kij'e,jrzl;
Sl;t is, pI)(;zisét is. l~,~ lia il.llell
- - !t O.lJ.lJ rí.lJ.1J mo nd j uk - 'Jií
riiul.re 111"/1/ mcnű i!!azslÍfl ke
rcset iil r it, le ennuir« kednicuk rl
1(11 1'1111 (;s ej'önkiht [elii! áll, ak
ImI' 111 i t kell I'n'zniök clh u nut
Joillkllllk az isten! élet «zine
1"ÖIt. J1finö /01'11 II lat nak kell /JC
ál/u i uondokozásunklran; miflrá
jiilllll'l,' arra, !tOfJ.lJ "ami moaa»
do 10.1; «z emuerek efött, utála
l o» IiZ l si en. szcnH~/Jen!" (LIII.'.
ra. 15) JfikclI kell nekik: átmen
niiik; 1IIIIiy rfl/l Szent Pal trj'
Illl'szl'les,w'!!ére/ mondiák: "Ami
II.!Jrl'e,Ws.llem nolt , ad ·1'('sztc.w'.II-
ue]: itdtcrn Kri.sel u.sért, Söt·
Ili inde nt 'I'esztes(~l/nek tartok Jé
ZI/S Krlret u snul«, az én U ram
nak uu ndcn! [eliilmúls) ismerete
niiul], IIl.'ih t mrn den! szcmét
uek telci nlelc, csak!to.lJ.iJ Kriezt.u»
leY.lJl'I1 II u,IJeresél/em.." (Fil. :J,
7, H.) Sem 'oilúlJ.fJ/1űWlctlJöl és
értddll!/(IIJás1)()l; h iszcn ép)Jell
Seen! I'úl 11II11.1lsríl,ljozza, !tO!!.!J II

t ere ml nu:1I,IIek lel ismerh r fiS I' fl

li 01'11 ozztÍ k .J»! r II ihök erejN r's
i",tel1,w;l/('t" (Rám. l, 20); és ('P
);1'11 íj IIZ, Ilki "dicsö,w;!!rsllek"
fII'/'I'" i (II. Kor. 8, 7) a l,: ill/1 i
Lailcozí at á« alllcsotl.,lj1l1J/J [ormá
ját, oz ()szöret,w'fJef. JII(;l/is
('II<'I'!Jil,l/s(f/l k(;Jiri,~eli, (I OfJJ}
"Ilf'Ili tliesösél/es.,. ensiel« (f{Tisz
Ltcs nal«} t úl árudú lliesös(;ye mi
ul l, J/rl'f h a ol,lj dieúJ,w;yes, ami
I1IIÍ ta II dr), sokkaI d ieSÖS(IJCsdlll,
ami rnarnda nd á," (II. ]{01'. :J, /11,
11), .1 .I/IJöfrl'lemllck liliI/D i iize
i/N 1.'1'/1 e/l//criilniiiJ..: IIZ Ol.lllltl
"r!iesös(I/lk-"lIl'k is,mikkel II

II.lJlÍrsJwlmíri ül/l'rz('f szo/;III nw
.I/lÍf hiriilvenni mé.ll II 'I'alfási
életlll'lI is? A kl'.I//Jelem szine
I'I6ff !torlí fiinf d C.lI.lI 8,zelll

Pálnak IIZ önérzete? Hal'alaki,
akkor ö teft és «zenredeit Krisz
tuséri. l~s Im'.lJis rnll.llát "idd
lennek" (I. J(or. 15, 8), "cserép
edérumcl:" (II. J(or. 4, 7) nere
ei. És ezt boldogan tettr
mint nunuli«: .,OTÜml'st dicsek
«zem cTötlenségeimnl.l'l. hO!lY
Krisztu« ereie lakozzék ben
nem" (ll. Kor. 12, 9) De hom;
ez az iiriime I'lmhen mily aust
relmct 'is jelentett neki, muiat
,jll ae, ho.l/Y az Lsten. akaral-a
eWtt (hll(IJi.m mrghajló Pál, há
romSZOT szánja Tá magát arra,
hoo» t est ebe adott és az őt ar
culvel'ö "füuis" (ll. KOT. 12, 7,
8.) lIÍvozflltásáért oz Úrhoz
imádlcozzék, MáskaT meg igy
panaszkodik: "Módfelett me.l/
terheltett.iink, crűnlciin felül, úgy
hO.lI/Jmé.l, élrfiinkrtis mequn
ua.: (ll. Kor. 1, 8)

Il/IIZ, IwmJmindezek a füldi
szenrodéSI·t.:rc vo II atleoznak el
s6S0riJIIII, de ieizik, hO.lm minii
t isetulúson kell a telkeknek ái
esniiik. Kercsetes Szent János
ka hel/Jell.is mond.ia, boos II

tisztitlíhel}J és e j'üld seenoedé
sci lénJj(lIükben ú,l//Janozok;
azokkul a "zen oedésekkel kell ott
tisziuln! amiket Lsten kegyel
mébcn töké/etesbülö lelkeknek
Ut l(,1I1I kel! elezenoedniök.
Am';lllllO.lJ.iJllllfríúlln el is szen
oedt élc. Aquinói Szent Tamás
('(hl if} uránozhaiailanul alkotta
mea a kirlJJilatkoztatás teoláaiai
rendszerét, és mégi.s halála elölt
egy elracadtat.á« után 'igy nyi.
Latleozik Utkárjának élete nafj,l/
műoérol: Amiket miil'tunk,
(',WI k pe/YI'a! Lisieux! Rzen!
'I'rrézn el: nyi/ván bűntelen é«
erénirckben .IIa,zdalJ élete saját
IIU/l/II elIJft (IJm,lJinl semrni.~nek
fú nt fel, h OinJ utOlNIÍ két rsz
tellllejl'/wn a kéfséY/J(wsés érzé
SI;Oel í,:el1rff rcttenetes kiizdel
me!<et ri 1'llÍa, De a le.ll tö lJ Imé/
offl'an 1/0k a 1!'Nfi szenvedések,

üUL



amikel mint Leltiszi S.ZCllt
{{amil nlP[Jfo(tplmazlrl ---- .Jst.eu
'l-r.qalmassaYIl1 -nak IICI'C<:IIC1.'.
HOflY csak l/(~!l(ill)/ra utal.iuul«:
Szent K amil nesnroen élliq hor
dozza lábának n.l/iU sclHH. A
miseiika Duktora: Kereszt es
Szeu! Jiiuo« iit !/nw/Jes sctu-l
hordoz; (t. lourdesi fJ.IJrJl/,lJilrJ [or
rást me!Jn:tlifrJ Szell! Hernodat.t
szörll.l/ü /orkasfál.l/oyot,

Amikor Assziszi Secnt Ferenc
a leYfJ.IJiJn.l/örüséuc,w!blJ elraqad
totasabon 1nc!I/apasz{aljo l st c n
túláradó szeretetét, akkor kapja
tagjaira a fájr/allt/J1S schlrclst«:
ket; amikor pediy clJlI;y//aloU

A KIS ÚT

,wí!fálllln I!{J.IJ al/,lJwll jiill ('S he,lle
díí:krc1l'i,IJaszta!}a, fl menn uc;
mclrídia az . ls/el/,w'l/ ,I1.l/ijll.'ljjríí
,~I',lJd. dc (!I.l/bell I'SZI'CSZI':itű fríj
d al.mat {~H'Ztl'f meo !'elc.

Amil fl ,~zellleh' il ! l/Ie,IJdtcl..,
azl la paszlal:iríkme!/ !wlotl:iu
il/k culcuil., NI'l!icslllo' lest iil, hlil
'IIII'!/, hal/em ut in dcn földies,w'.II,
!J.IJ'lri,í,wí.l1 l' s Mi Ilii ssél/o fi'01/1/a I
.idk t.ch át a u/I'q/w/ris[ fdjdalolll
ba II, dc e!/.I/re bd rchlu:» árad be·
II~jiik I/.Z /Íj élct: csndú« t.itk.a i
nak j'eltárulrísál'al ('snumnyci
.IJ.1Jiil/!Jiir"//e/': öziinl'/'ci, Halál az,
amel.l/ su«!

B (' I ! II II G p I l t· r t

,.Isten nem tánl<l5ztl\at ben\lem iIlt:gY;llósit\l<lt?Il\~~n

vagyakat; tc 11 át ha kicsiny, ha tiirpl' vag yo k is, v,jgYOG-
l.a turn , vá g yódno m kell urra , ilOl.!.Y sz cn t l'~gy<.:k ... El k c l l

rnagaJHlIt visc ln cru s'I.:lliltalan !(~1\01L'tl;,:n"':l'~L'fI\I1lL'1 ....·~yütt.
Je mín.denkcpp cn a lllL:nnyurslúglJil kell [utnum ; bizt(j:-),
egyenes és r ö vid utat fognk tc ha t ke r cSil ld ...

List..u x i Sz e ut Ten:'"!

E!/.IJ ki« családi 1)('1'1,(1['/)((1' allculmú ca! ,'.Z·('II/.("lIIre I'eil'fll' 1/

testvérem: mire való nálad ((" narNJ lelJ"; del, Hem lúl cnu, !tO!I ..i
különb lenné! másoknál! --- Narn/on meurendüot! ez a mondú»
mert - iga.z. Elmélkedem, ,Q,1/ónok, úldozoí«, jj/lrlle.!J/((y(fd!Í,~1 fJ/Jl/.h l '

rolok -- és 'igazán nem ltitom, horn) kii.:::efefJ!J len né]: IC isI'I'11
hez és hogy illo.zlÍn lialadtam roll/O " .iríIJIIII,

L Amikor NómPÍorszúdlHH
meg-l~]lített{~k az ebií óriási
autóatrádókat --- uyíleg-yellt,,;ell,
m inden iissZf'ii tközós i és pg'yéh
veszedelmek lehetőség'ét k izár
va -, azt puuaszoltúk a sot'f'ő

rök. hogy semm i feladatuk nin
csen, csak nyugszik a kozük a
\ olanon. a kor-si ~,;~a!;Jd ;;J,\.'~';i

tól ÓS ők csak attól ai l!c:yUíI
reszketnek, hogy cl tulú.uak
aludni a volán mcllett,

- Miért kell ettől reszkctu i,
kérdeztem. Akoesi nv ílcavr-uu
sen megy tovább nnurú tó l !
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ng'~' Ilöi\tnk r.uu, 111ill! ,'w·:
ilrii l t r«: -- Dp kt:J'PJII. húl eg'y
p i l la nat alatt lef'u t.nn a nú lvá
ról t·~ j)~SZI~zúz('>dIW u koesi ~!

l';JI j ut HZ e m her t'~z{~h(J il fen
ti ln\,(;1 olvustá n. Ig'(HI: 111'111

('c'illúll1l1k ~I'IJ)JJJi!, a kevűuk

PSil!, uYlIgSJlik a vo lú n ou.
mw!'ls: Is1<'llI'IIJ. ('~<ik el !~'-'

Hlu'djllll1 kiiz!JCll egy Ili llann tr»
SI'lll.

'1 .. 1~t('II1Jez kiizell'bh", Ec~t

III'JJJ lIlÍ'l'htdjiik mt't(~r-szalaggaL
Up lJlt',c,' t rirro nnm etriu i szám itá
~-'()kl(1l1 sem. Txto nh.-» eg'ys7.er "



magasságban vagyunk közelebb,
máskor a mélységben, cgyszer a
beusiísl'~gbc ll, másszo r a IIííség
be n, egyszer nz értelmi megis
merúsbeu. máskor az akarat ál
haÍlltossúg'ÚoUU - egyszer a ru
gyogú iolk i tisztaság'han, máskor
a bíí II búuu t omló könnveibon. Ki
tudja azt. hogy Illikor va n (~Jl

pen Jstcn közelségéhpn {os mit
tudnak elTií] m ások !

3. "HnladlJi a .ióbun !' Hog'y
az autónál murudju nk : cl tudom
gondolni, hogya kezdő lassan
veze], d,~ rui urlen nun eg'y ki~it

gyon'ahi)'1I1. Mornl.iuk Illi udeu
llaIJ l'g'y k ilornéterrol g'yol'sah
ban. 1<;;1, I:ag'y örűm szúmú ru , de
csak cgy ideig uichet így, inert
hiszr-u k iilii II heu egy év ulutt
múr a ;}(j;j k ilmuótornól tartulla
és kút I~V alatt 730-IU'tI. gr, nyil
ván k('IJtl'lclIség. A lelki éldhen
is így Van. A kiilsií. npnl ónünl,
hijz tartozó «sclek cdet i hűnők«!

egy-kettőre ]ev(~tjük. talán nwg'
k iizdü nk l'g,q>úr ross:.': szuk ús
sa I is, rru-rru ycseg'l'tjük hajla ma
inkat is. dl' aztún plériink oda.
ahol sajht természetünklwl. losr
bUII;;{)bb ("II ii ukkr-l állunl. szom
ben. Itt aztán nem segÍt semmi
más: a k""et úlluudóun rajta
tartnni a kormú.nvkcrékon és
vigyázni. vigyázni. v isrvázui.
hoev a k or-s i el 1Ie kunvnrnd
jon. Ie JJl' zuhanjon. Ri l~'n'
egés:.': életre Vii ló f'eladut,

4. Ncg:n'dikllC'k azonban úll
.ion itt pgy őszi nt« mea (~1I1pa

is. Tgen. ~'l,nll1orú. hogy m i, uk ik
1;ljiik a lelki ('letet. nem vagyunk

külüubek, És itt igaz fájdalom
mal jutnak eszembe Prohászka
szavui : "Igy járnak a bensős()g'

és mélysóg aposztatái." Nem
hitbeli uposztáziúról van itt szó,
seui erkölcsi aposztázi áról, de
it bellsú;;óggcl és ruélvségael
szemben való hűtlenségről. Az
imában nemcsak mi szóluuk Ie
tell hez, lsten is szól hozzánk.
Halkan és f iuoman. "Lógy csen
de;,;s(·gben. lsten hogyha hív.
Halkau szól ít, mint pásztorhan
gú síp. Kelj fel és indulj euac
dehueso u. Ku tvuska-v iguu, hú
ránvt-scudeseu. (Sík Sándor.)

Nem uarancsolva, nem f'enve
getve, halkan és f'inoman közli
Lstou óhajú t a magasabbra hi
vatott lélekkel. Akinek ,,t'ülei
vannak a hallásra" l)S engedel
meskedik a finom belső Hang
nak, au nuk eg'Yl'e szebben bonta
kozik ki a lelke. Aki lWJlL fi!_."}"el
a Hu rurra, - ha vállvouorratva
elhár-ítja a jó suznllatot, ha rest
vuluk i azonnal é" komolyan
megtenn i. am ire Isten csende
sen hívta. akkor elhalkul. talán
eg-észen cl is' hallgat a nag-yobb
tiikélctes:'iégre hívó hang. És ma
raduu k eg'y holvben topoaók,
éppen csuk a "bíin" ellen küz
dők. izzadva tapossuk az út S.'l

rát, lJedi,.; szúrnvalhattunk vol
na a m;I'!'asság-ok felé. "Ma, ha
rnesrhalliá.tok szavát. meg ne
keménv ítsétek sziveteket"... J<~s
akkor reánk is vouatkozhat ik
valami kevés abból. limit a kis
.Tézusr-ól tanu ltunk: "Növekedék
... Tstenll{'l. embereknél".

ÜGY EL.JEl'EK rá, kcreseténuel«, hOlJ:lj ha a mennuek orszá
lláníl hollotok, ne amaz alant való földi dall/ok módjára képzel
jei"k. ameinek éreékcinketllletik, se pedi.!1 anut múlékon.u örihnök
secriui; mcluek inkább meacsulitik, mintsem kielégíte'tl:ék képzele
tünket. Ott minden újdonatúj lesz s ahhoz hasonlót még soha
nem láttunk: N01'a lacio omnia.

Bossuet: Prédikáció miruien szeniek iinnepér>.

(i'l:;



ESZMÉK ÉS TÉNYEK
T r j n ~I j fl e I i (. s Y i II

Múz",., el,.,ő könyvének <'gyik
sokat vitatott, igen órdekr-s ré
sd'vcl fog!nlkozik !loÚCl't HUll
quetie abban a tn nu lmúnvú
han, amelyet az Eiudcs tett köz
Z!', A :32-ik fejczetrííl v au sz»,
illllely .Titkob k üzdolmút mondju
"I.

.Iúkoh, az isteni ígéret hordo
zója, miut emlékezetes. vissza
téi't szü lutésc helvérr-, Kánaán
ba, dl' fél bátviútól, Ezsautó l, s
még taj úlkozúsuk előtt meg
ak ari» png'('sztelll i. Dús aj;ÍJI(lé
kokat k üld neki szolsrá ival, íí
maga pedig, m i u tú n a gúzló uiá

sik oldnlún lriv tou súghu helyl'z
te kM fl'1l'ségét. tizenl'gy gyer
mekó! ('S uu-gru aradt vazvonút,
egyeoiil vúrja a választ a .lah
hok l'ohúl~ska partjú.n. fl ekkor
t őrtún i k, hog'y "valaki" derékon
rurradja .Ják obot, De ki ez a va
laki~ A tiimiil'sége r-Ilenóre is
bonyolult sZl'lltírHsi szöveg eJég
.!d· hizouvtulu n. A "valaki" m i n
douesctro egy férfi, Rouuuctte
~,zprillt azonban az összcfiiggó,.,
böl nem ki'-t,.,éges, hogy maga m:
Isten, a "kimondhatatlan",
mort h iszeu a "valaki" uern haj
laudó nleg'J\londmli a IIPv{d.
.,:l\tit kérdezed a uevcmet.?" ~
há r í tj» el .Iákob kívánesisácát.
At"gfelelí\cn annak a kijelentés
nek; amelyet kifejezetten .Jahv«
tesz majd Súmson atvjúnnk : "Az,
<'n l leV (>JII titok." S van l'gy még
uvornósubb mozzuuat, "Ember
!lelll lúthatja Úg'y arr-omat, hogy
<'!etlwll maradjon" -- m ond.in
majd l stc n Múzesuek. S ;J úkoh,
a m in t «sont.iait tapogatja. é]J
plm e~t nyögi mcgell)g'edetten:
.JS:t.eJlltól-szemben Iá ttam az 1,.,
tcut s mégsem vagyok halott."
Tó lzás természetesen, hogy
..s;'emtól-szemhen" látta. minii'lll
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lsten akkor is «sak elllhl~l'i
alakhan jl'lent nieg' neki. Mind
ezt ősszcvóvo azon ban --- ÚlJlI
pítjH n](~g Rouquet te -- a sze-nt
i rúsi sziivegllck nem lehet más
{·1'tl'\nll'. Illint HZ, hog-y igeni,.,
.In hvn rag111]ta meg .Iákohot, a
Hajút tercmtuiénvét, éH hi rkú
zott vele (~gé,.,z éjszaki'lIl át, ll!'
Iyesebben : jút.sznt.í.a vég-ig a
Inrkúzúsu ak ezt a jídékút. Ahe
J:y~tt hozv (wV fdl'sk/IV'd !>frV

szc]'íi)(~!1 ""hIlJ'(:kéJltel~n;I{~.< t~;;~lé
]Hl1'ÍllPrd, .Iahvr- cselhez Iolva
modik: k i fir-u m ítja .JÚkob ~sí
]li)jét. Az pm bel' azonhan nem
udjn ml'g' magát, továbhrn is
cllenfeJélw kapaszkodik, m íz vé
giil is .l nhv« kezdi kúru i :
..Eressz d. mer t feljő immár a
h ajnu l." .Iúk oh azonban. aki még
Hem li'dja tisztán, kivel van dol
ga, megérzi a szü rkülcthen az
isteni jeIImIót: Iélelmetes titkát
éH feltóielt szah: ,.Nem e reszte
lek ol, lIlig meg nem áldasz," S
ki is esikur.in ehben a .iátékhan
Iston közvetlen úldúsát. Mi Whh.
.Jahve hozzú l'űz i : ,.Ne .Iákubuak
hívjanak ezentúl. huru-m Izrael
nek: morf ha eriís voltál az T,.,
teline! szemlu-n , meuuv ivel i u
ld/hh fog,.,z gyiizedelnwskedni az
em bereken."

Igazán \Il'm esodúlkozhatnnk
rajta, ha H Szent.írús marryará
zó i gyakran zavarha jiittek e
képsoJ'ozHt előtt. Ch.aine jeles
ki)nyvéhlíl idézi Rouquettc:
"Úgy látszik, a folklór egy rú
gi t{'Jllújúvul úllnnk szernhen,
amelvet á tulakítottak és .Iákoh
ra aikultllaztak. A ](~ny. aki g-á
toJ:ja az útko lést, a hely géni
usza. ak i il g-iJzlótiírzi". Később
a hely g'{~J1iuszút azoTloHít.ották
Istcunel, El, majd Elohim né
ven s innen az elbeRzélés kiili)-



uös jellege. Még kósőbb azután
l~Hzrevettek, hog'Y vuu l~bbl'n,
ami meg ütközést kelto éH ősz

HzeférllL'letlen lHLI't1 uuuruxruu
d űscg'e vel ; akkor egy angyallal
váltották fel 1!Jlohilllot. ~z az
eset Ozeásuúl, aki már ekként
emlókezik J ákobról : ,EH férfiko
ra teíjebeu Elohimmal mérkű

zött, iueg'ruérkősött az angyal
lal és fölébe kerekedett: Lehet,
hogy ez a HzövegezéH magától
a prófétától sútfmaúk, \le az is
lehet, hogy a második sort csak
utóbb iktatták be magyarázat
kéut. Ettől kezdve azonban visz
szaáll t a-z eredeti lu'telem, a 111 i
kor még cgyá ltulúu nem voJt
szó Istenről."

Chuiuc es vele egy ütt sok ruú s
k utut ó is nyi lván fellélegzett,
ho"'Y ilyen rn ódou sikerült clhú
rít~niok a "botrányt·· - irja
Rouque tte. Pedig ha nem siet
nek auny.iru, szemct szúrhatott
volna nekik, hogy Ozeás is illeg
tartja a Genezis elleut uioudá
sos fesziiltsl~gót, hiszen nála is
valóban az Istennel viuskod i k
J ákob jóllehet akit legyőz, az
angyaL De még ha igazuk is
lenne, vagyis lm valóban egy ré
gi népköitészeti hagyomúuuyu l
állnánk szem bell, a pro bléma ak
kol' ü; uicgmurud II teljes egé
szében. i\legll1arad, mert akkor
is fel kell tcnnűuk a kén!{'st:
micrt vet.tók út s nriúr t nem lm
boztak J áhvére n lkulmuzn i a
k iilouős elueszclóst a S7.entíl'ÚH
sugulmazott szerzői't Miért hit
ték, hog'y I'Z a", aut.ik tiit'Íl~I\('t.
k isse meglehhontlwti előttiink
azt, hogy III i az éli) lsten. s iu i
ért Ilelll kiiHzöhiilték ki ezt az
l'pizódot, mi nt móltutlaut UJ II lak
11 .Tahvénak nwgasrelldíísógóhl'z,
aki előtt arr-uukut is lr.takar.iuk "
Végtóre is nem feledkezhetiink
meg- u ri-ól -- fig'yc1Tnezh-t Ho
uquette -, hogy a Hibl iu noru
az cg-zegéziH kcdvéórt adatot t,

hauem hogya vullúsru tu n it.so n
mi ndu uuy iunk ut, azokat is, ak ik
nem szöveg'tudósok.

Am nl~zziik, mi lvon Inpt.!.'oldíh
ra jut maga a szerzó. Houlluettt>
abból indu l ki, hogy a Bíbí iiI

elbeszélései a Szentlélek tá
musztottu vallási tanasztalá st
továbbít ják számuukra. azt a
í'okozntos, de f'ejlődésóhen is
egvuzon val lúxi tapasztalúst,
amely által egy kis szemita nhl
felfedezte é" megismerte az éli) ,
Istent. Múr most éppen a .T:'l
kob k ii zde lm éről szúl« furcsa
elbeszélés uz egy ik csomópont ja
eu nek a tapusxtulúsnak, moud
hatni, egyik kulcsu a bihliai hi
nyi la tkOJlÜItúsuak. Mert uern ke
vesebb a célzata, m int az, hogy
II kőzóppoutjába nyisson uuna k
a m ísztériuinuuk, arnelvet AIJ
ruhám, Izsák és .l ákoh Isteue
jelent. Hogy ezt igaútball meg
értsük -- mond.ia Rouquettc -'-,
össze kell hasonl ítanunk Pluto n
I stenót és a júkobi tusa j Htell('t.

Platon Istene olyan, amilyet a
magúrahagyott emberi Hzellenl
a legmagasabb terrnószetcs eró
fesz ítóssel ruag'n elé állít. ]';Jlt'\JI
Istell t az ember csodál ha t j H, si) l
kell is, hogy csodálja, szerethe
ti is, m.int egy fiinségeH mű ro
mekut, de (,JI az Lsten az i) egye
diilvalóságá!Jan, magasrendűsé
g'éuen és önclég'ségcs voltáhan
ilwgkiizelithetetlell marad az em
j/er számú ru. :BJlképzeihetet1ell
folt psnék ezen a görög Iste
llen, ha órdeklődnék az einber
iránt, s még elképzelhetetlem' l ,1)
folt, ha lesútllna az ourbcr sz i n
vonalára. 'Nlcrőhen más a zsidó
lsten. Nem kélHéges, ó az "Eg;-
szen Más", a ,,'L'I'elnenduJlI" éH a
"Fasl'inans", De ugyanuklwl'
ru intha el sem szakadhatna .. IZ

embertől. Bizonvos, ahhoz, hogy
létezzók, scm m i szükség'e a L-
remtméuvére, de Hl indeu úg'Y
folyik, m i ntha nem lehetne HU'g
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uélk ülo. Szinte ki van fe~zítve

a magasrendűsége és a törté
netben való jelenléte között,

l:<J7,t a feszültséget fejezik ki a
naivul emberi képek: a Gouez.is
első Iejezetcinek Istene heszedi
magának a zsengét az ember
kertjéből. Vagy a szóbaulorgó
nagyszerű kép arról az Lstenről,

aki derékon kapja tcrem tmé
nvét, eijútssza vele a viaskodás
játékát és magával egyeulő fél
ként bánik veJe. Csupa HziJWH
kép egy gyermekkorút élő uóp
számára, amely még maga i s
csak képekben tud beszélni. De
ne essünk tévedésbe - folytat
ja Rouquetto -, ez a naiv kó
pesbeszéd Isten mélysóges uieg
tapasztalását fejezi ki, amit ls
ten kui-izruatikus felfedezésének
is nevezhetünk. Az Ósziive1sóg
nek ezeket a .nagy "littúit", Hll
ga1Jnazott tollnokait a legmaga
sabb keresstény m iszfikuso khoz
hasonlíthatjuk. Semmi kótség
.azonban, hogy ők még ezeknél
a miszt.ikusoknál i s közelebb ju
tottak Lst.cu m isztóriumúhoz.
Mindannviszor pedig siettek va
lamit órló~ünkre iH ndui elmond
hatatlan óiméuveikből. S ahogy
a mi urisz t ikusainknuk, nekik ü;
szimhól nmokhoz ÓH képekhez kl>]
lett f'o lvumod niuk, hogy tupasz
talásaiknak legalább a nuurvú.t
kifejezhesHék a m i sze:~(IlY'·H.
nyelvünkön H meglútásaiknt va
Iamelvest a 1\1 i va kondok-szcmc
inkhe~ mérjék. .J1Jz vonatkozik
ana a kiJlyilatko7,tatúKra. iR,
amely Jahvét, az ]<JgÓRZl~1l M(lst
akkén t ÚU ít ja elen k, auu II t
egyenlő Iólként kezeli é;" lle~'~~
kon kapja az embert, ukit saját
képére és hasonlóságúrn alko
tott.

Antropomorfizmus! A7, is--
feleli Houquette --, de sok kal
inkább: előkészítés. Eljő'ugyan
is a nap, amikor beteljesedik az
idő, s Isten az ember alakját öl-

eCil

ti nuurúr». .1 {~ZIlH Krisztusbau,
az emberré lett Istenben, Jahve
megT:lgadja a;r, ernber i természe
tet, mi Wbh, hel(\ie kültözik, fel
keni a;r,t i"Í!'lIség{~vel, egyenlővé
teszi lllag'út a;r, eurberrel, akit ez
úl ta.l l'rlcmel a;r, istenült életre.
.Iézus Kr i sztu« úlur« lIliigiitt 
mourlotta Luther -- a .Iúkohhal
küzdö .Iah vc llngyala. A formu
la n e rn por.tos, dl~ a jelend Y1i

Ióbuu .l Í'í:llS K riszf.u st h i rrl-t i
meg.

.l ákoh k iizrl«] lllének Istene lp
gyilzetett. HahHwlgakéllt semmi
sítette Illeg magát, meri mon
dan i SZPllt Púl a keres;r,trcfeszi
tett Krisxtusrúl. I~cg-yf);r,öt.t és
gyengl~ a Miudcuható. Mi l,;;vpl
kez.ik ehbií\G! Mindl1lwkeWtt az
..- fejti ki ]{OIl(J uette v->, ho:·'y
hogy Tsto u, noha scm m i sziil",{·
ge rú, az ember helY!'H'(~Hét {'S
hozzújárulúsát slil'geti i:,:"z!'s te
remtett m űvr-i hez. Mer! tiszteli
azt a tercllltrn{·nyét. akinek sza
badsúg» Irizenvos mértékl~en

rf'szvMf'l a t!'relllUí szuhadság
han. 'I'őrvónv« I~Z llZ isteni 'l1.'l

·g'atartú.sJlak II Hibl iú ba n. A t isz-
telet még s;r,l'lIlheiíinóhh. m i n t
Tsh'n szel'pt(·je a hiíniis irú nt.
Vu lóbun, Isten úgy tekint az
«mhcrru, m i n t mu nkutú.rsáru.
Még a ü'1'l'lllt{'snél is mórlot b
l ált Adúlll !',wbad kiizn'lIlííl{i;,F~

sére.: ö adott nevet az (~SHZ(~S úl
Iutok nuk, auie lyek olőtt« felvo
u nl í ak, lH'i'cj('zve ízv létrchivű

su kn.t a ml'vkiiliilJ11iiztetésiikktd
(·s a róluk szcrzot.t ümwrettd. A
k i nv i ln tk ozlu tú xun.k ós az embe
l'iH{~g bol11u,!!:p;útevósénck művé
IlPZ i" el kel let t hagynia. Abra
húru ajkú.t a ..Legyml"-Ilek, .urni
kol' az ils:'. patriarka a ma.ra
nusry hizodul máhnn fiát IzR{~kot

iH kós;r, volt ú.ldozutu l hozni, Fl
egyenesen "ürült 1111lrÓHzHé~dí" a
kép, amely II mondott tiirvényt
.Iúkob kúzrlelmóhen ér7.ékelteti:
a m indenhutó lsten, aki nyilván



erüsebb, hogy k ibon takozzék az
ember szor ításúból, terem tmé-
nyét kérleli, engedje távozni.
Mindcz azutún a l('glllagasahlJ
"Legyi'll"-lwz fokozódik, ahhoz a
í'élénk, de iI:ljl'sen szabad "lgCll,
;!l;arolll"-hoz, u me llye l az Asz
,."ony az ('lIi1)(:1' :-izabatl elhatú!'o
/,úsúllak jweHétjét teszi rú Isten
Il'rveire, Krisz t us ped ig, amikor

- ('sodúlato~ el lcu truoudú skó n t
arra tanít m iu ko t: kéri ük Is

il'llt, hajL-ia végTe az ő isteni
ukarutát, az imu út jú.n voltuké
pen u.ibó l (;s ujhúl ilPiktatja a
m i júvúhag'yúslllllwt Istell H111II

kújúnak J1wnetébe. "Ilallathlll"
i IIlúdsúg ez, de nag;von is iissz
iJallgban van a bibliai ba,ó'o
n.ún nyu]. umclv s/'('l'int Iutou
valúlJHII 'I\l\lllkalún;a g-yall:'lllt
i;ezp] i az ellJlJed. lstell !JIiudeu
Jwtósúgúnak (ís az c m hor g,yell
g-l,sóg-{mek tüneruéuves dialekti
kája tehút az, amí" ,/úkob gyö
zelmúbon tükröződik. -Iuhvót
azonba Il IllÚS mórlnn is !egyözi
ill, ember: HZ i rú ntu uk vu ló
::c;;'det útjÚ'l. ,\ k ön y őrú lc

tf~sség' és a g·yöllg'{~d:·d~g" H7.
ig az,<I,t;'O,.,,, (I '.': r;;j{. kel'ckedik
[denb"lI. úgy ali ilYi1'<I, hogy

ru i n t S:'('lIt Púl dndo(('va
kiejti a sz in tr- llle~djotn'lnki)z(:\'

tú szót "lwllóziKlm", Illeg
S('flII11isii!('sl,,· viszi IsteIII: ur
r:: :1 1:('n's%I1'(', nhol az ,',Iii 1,,
lel!, ilOgy ltllOg'vúlisoll m i n ke]. ;1
bűn.is emhcvre l eg-yiitt v \;:.::i g'(';;.,,-

, Icksz i a hu.lá l tajJilK/'talúsút, Ncui
\'jI,ÚY, hogy Isü'nlwk ('zI a ve
1'l'~Í'I,·{,t, :1 III1;\y , a mi g-yiízel
m űn k «xak a Golgota fényében
'-'rlhdjLik 11)(0;.:', dn az is hizo
IIYOS, hogy ez a l'én y vr-t v i lú
~ossúg-ot ill, ngél.;z ()SZÖVl'tKPg-rC
is, arra az l'jlizóura is, anwlyd
1,(J!Iloktérho úl l ított nn k.

Nem is ]olwt kútel kcduünk vi h
kIn - írja Rouquett« --, ho~y

.Iáknh tiirtóltojóvel a k i nv ilut
'iozb:tús egyik \':,;oll\úpolltjúhoz

értünk. Ekkor adiu Isten azt az
uj nevet, amely feltárja az epi
zód jelentését az eg'ész történet
HZÚ ruá ra: uz Izrael neveL"Ne
Jákobnak hívjanak ezentúl, ha
nelll l zrueluek, mor t erőa voltál
Istennel szemben és győzedel

rueskcd n i fogsz az emberek fi)
WtL" }1'ig-yelcrureméltó, hogy Is
ten az üdvtürtónct mindon nagy
Iortlu lújahan maga nevezi ej
vagy jelöli meg' új névvel ter
vének végrehajtóit: Ádám, Ab-,
ruhám, .Iúuos, J ÓZUS, Póter",
J ézus imádandó neve utan Iz
raeló a legsúlyosabb, Izrael a
Genezis szerin t annyi t jelent,
mint "erös Istenilel szemben",
vagyis: "Isten Iegyözűje". Erde
kei;- je~~'zi Illeg Houquette -,
hogy milyen sokan ti!takoztak
ez ellen a multban, Miudenké
pen oda szerették volna magya
rázni il szót, hogy "Isten a gyó
ző". Pedig a Biblia szővege fél
r~érthetl'ÍlenPS a hagvomúnv is
kitartott me llette. S móltán, mert
elóbb .Iúk ohha n, utóbb ,J6zusbun,
a;·:i ve] a~ "új l zruu l" következ ik
ej, az l'mber igenis lsten erejl;
nek eriíss('g'e, lsten gyiíz(',lmélld;,

.l'gy(íztesl' I"it; a bú II iersiízú.ie,
agyiiliijet ll'g'yűúíje, a halál le
g-yözóje, ;lZ isteu i igazsÚgoRGúg
leg-yüziijlJ --, ahogy a Biblia
lIl(lI!dja il IlW,~'a surrul ruazot t
nyclvóuek is11'1Ii mcrészsógével:
Isten leg-yiizííje.

•
"N{~gy fal {ll' eg-y hovcró.' gk

ként jelll'lllzi Jijr.rl lllauihe a:.!
új lakásberendezési stf lus lé
nyegót. A dolog- természete ma
g-yarúzza, hogy Mauthe írá
sábnn. amely a TVort und
Wnhrhcit rÍ'szóre készült, vall
nak olyan állítások vagy meg

á llupítúeok is, amelyek CSUp{Úl
az ottani viszonyokra érvénye
sek, dc ez a körülmény csak
fokozhat.ja elemzéseinek érde-

M~7



keHségét. Mi példúul egl'Hzl~ll
más okokat tuduú uk l'elhm,lli "
lakúsuerentlez{'H által iULOS egy
szerűsödésere, úrn unuút J'lgYI'
rerureru e I to lJb, üogy 1\la II t h«,
amikor a teuYl'ziíkl't kvt cs i , eIH\)
sorban az osz iuei s méglJlÍ\alHJ
az auyag i bizonvtalansag érzé
sére utal, amely az ő társadal
mi formáik között uralkodik.
Az ern berek nicgszoktúk, hugy
bármikor és uj ból és uj ból Ilya
k ukba szakudhut a m uuku Illol li:ü
liség, ami el leu a szociúl is biz
tesitás seui nyujtja azt a vé
delrnet, amely elkerülhotövé
teuuó az add ig' sze rzet.t ingóHÚ
gok clvesztogetósét. A kereset
utódjának és üSl;zegéllek úllaudó
hullámzása azonbau egYllwga
il; arra készteti a lIolgozókat,
hogy életük vágányát itleigII'
nosnek tekintsék. Ez a bizon v tn
lanság és ideiglenesség nyomja
rá azután bélyegét a st.ilusokrn,
irodalomban és niűvószctbon

épp úgy, ruin t az épLtéHzethe.1l
vagyalakús hercmlezésóbeu.

De bárlllilyen hátteret f'essüuk
is mög éje, II tény iuiudenesetre
az, hogy a belső kiképzés, POIl

tosabban: "a bútorok é" huron
dezési tárgyak eloszlása a la k ó

térben", az utóbbi évtizedekben
teljesen megvú l tozo t.t. Az idiíHze
rű Iakúsnak az II tiszta ti pu sa,
amelyből már kiszűrték a m u lt
hagyománvait, sokkal közelehh
áll a japán tipushoz, lllint a ki
Ieucveue« lovek l'urólJai vagy
amerikai tipusához. Megsz űu tek
a ruercv barokkos cl rendezések.
Ma már num csoportosit.iák a
bútorokat a szoha köz(.ppontja,
a kerek ebetl löusztul köre, anlPly
fölött a k r-istá lycsillúr l'iigg'.
Alig ismerik WÚT' az ebed lőre,

hálóra és lakószohúru OSZUISt.

Eltűnt a "szalon", ez a ]'{~g'ehhcn
is lcgtühbszii]' órtchuettcu rep re
zentácrós szoba. akúresak pllen
tétele, a húztartási alkalmazott
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szobúja. l1Jgi'Hz hú tnrueurck hul
nak ki: a kredou«, a ZOIlR'{)l',t,
az ';l'íÚl-;i kl't1imúg-y, a diyúll~- l',",
<I "konJ]J!d" garui t.úrú k. Ife
lv ilk ro il k ir-si uv, kÖllli~'ii (.1-;
n!<ll'son~· Jl(':'ellde7:l~si t:ll',!!,',ntk
léptek, amelyek, m iut il lit'\l'l'ó
is, egyszerl'l~ tiihh céh-a hasz ná l
hatók és a szűk ös térnek a tú
gass;-lg' elönypit adjúk. S Ilii "n
laki m indcz t "mellékesnek" il i 11

Hé, auuuk méltúu feleli Ma ut h t ",

hogy talán mégsem jelent{'kt(,
Icu történl~s az, ha évszúzndo
k on út gyakorolt életszokúsok
két 1lPlllzedl·k alatt l~gyszprib('n

a fpjiik tetejére álluuk. Szerin
te abból, hogy leszedték -los <lZ

új szoba szl·I{'I·e helyezett. ál lu
Iű mpávul escrólték Ie l n kri.s
túlYI'sillúl't, könnyebb a t{'I'SZI'I11
IMet és U~rél'zés vál tozúsúru k ö

vl'tkl~ztet n i, in i II t egy Picasso
képből. NUll kisebb ez a válf o
ÚlS, m iu t az a músik, a Ille Iy r ..
.Al o is Hil'gl világított rú a késő
rÚlllai m ű i pu rbu n. A nlO(1t'I'Jl em
hernek az a huj l.unu pedig, hogy
a Il;I!~ysziilók kerek l'bédlónszta
lút a lukőszoba egyik sarkúba
tolja, nagyoll izgailIIas l'!lItl'lkt'
désekl'l~ ösztüuözhctne egy 1011
tÚl'psziellol úg'usL

Egy XVllL szúzud i I'TlI1)('1'

alig értenl; Illeg a sti lust.iszta
modorn lukúst s m iuden hizunv
nyal nem i~ érez Illo jól IIIilgIl t
heune -- Íl'ja Muu í he. Ig'ell V:l
lósz ínű viszont, hog,v egy \'ÚJi

dodó PÚH:ztOl'tiirzs tagja hama r
medmrútkozll{'k vele. Mert a
modorn lakússti lusnuk vuuuu k
nomádos vo u nxa.i : az úItala
l'ornui lt liú torok küu nv űek. ú/.O
hog'y i'ilnllli-iilg Iil'lkül le het
>;zÍlllítalli iíkd, ru inde u rósztla
rub.iuk kil'seri.JheUí s Il1)HtlLOg'~'
uo m dníga, kűnuvcu pótolhn.tó.
A dolgok ru-m jelellÍlmek torhet
hi r tokosu kru : m i n thogv nem
bonvol ul t nk, kevés l'igyehllet l'S
g-olldozúst kíyúJlnak. NI'1lJ 1"/



illl~·ng· t'lj'![,kt, ío n t o-. L:lllPIlI HZ

l.I!(Jk Sí:t"P;';l"~~'(~ l"'1ol cli'ÚJIYO,"'lSúgn,

"'S liH HZ "iiI' 1't'-I"llll{'!il'lI" SZ"11
Yl'dö m u lt szú zad ('g'Y iin's 11('
I~·is{)g'pt ~iyÚl'IHl~\. ('.:--; ~zl~g'()nyp~

uok {'l'zPlt, lila II{';~'Y ('SlIpas;: i'(,
Ill'l'l'l' nwszl'lt ral Illng'úb;,n is
,,;ú'P SZOhiJlI,lk SÚl IIIit. ./el{'iil a n
link. hog'Y "Z,'\dll'll nz új U'I'S;"
g'l'kbe'l id"igl('lll'S {.j,d l'o lv ik.
('gy <:IYIIII «iubor luk ik heli II ii k,
aki m i ndenk or ki'sz n vú líozú

sokrH {'s \ esz1 l's,"g;ei t kl\l'tíí n la
('sonYI'iI úllHjtja sZilhni, NiI!·o'
,.;zii.lpinl, HlTn (ül'pk,'dtpk. hOl~'~'

pg-ész {)!etiik.;n út (~,!2,':'-. (~s ll~'~'all

HZOil la kashu u nlill'ildhilSSHIWk.
f·~·~· (~S lI~'yn II (lZOll i ro m hukr-rt-k ~

asztal kiiri'd n s'I.ohújllk kiiz,'
p{'II, }l i v i-.zou t YI'IHÚI'I'llIk :'g'~'

ala"sol',' ll{'g:ysziig:ü <l"zhIIJd.
l",úllítjllk H szoba vu huur-lvi k
"al'k;'dla. s d{'lh"11 el,,:'dlóaszhl·
lIHk, est!' dohú nyzúasz1allla k, /p.
i'eln'{'skol' {'j,iei i':'fekn''1I~'llek

hu xz n a lj uk. Na!.':ys::iileillk szú·
lllÚl'il (l .,Inhlli" valu m i IIlPg'l'('Il

rlit hctr-tl.-r. á llu po t vul t, a Illi
sz á m u u k rn !lil 11('111 is k{'IIY'
szerülünk l'ft -. a Wbb{,-hyps!lb{,
szellellles l'iig1ijllz(~s"k sOl'ozat",
E~y idl'ig!l'lll':';l'J1 {,j dpg-{.jií

elllh"l'tipus m i udr-uknr vol t , ('.:,
])('<1ig a "k,dandol"'. aki últI!~·

1'ottn a hiztosított I{d k orlú tu.it.
hogy l'úhíZZl1 )IJ;I'~'úl 'I hi'éOil"t:!,
IHIIJ'H, Ü volt az l/Z (,Jiliwl'tiPlI';
is. aki ii:~ .. ('setn'íl-ps"ln'" ,'o/l',S
lu-u, il ,'sakll"llI IIliJllli~' lní'IY';:';'1i
,,!eJIIPkd is tal'tallllaZ(1 l'iigtiill'
z{'seldH'1I vn lód i {~I\'e:wh,t tn.lú lt.
\. ..k1Ji'Il111ol'" {.s m: ..{,Idill 1'1

Y{lt'-'·Z" rO~>aJlll(t lIPJlI esi k nH~SZ

"'ZP ('/2,'\ liI;'lstúl s Illilldk ... ttií az
id"i.!!.'ir'llps 1ipmd jlo/"'lIti, ;'.Ia flíl
l l l\111' I'n d: úi~i11ú!lall {'Ildlllíin',sz
II"k kpll 1PlIllip. 1":'11' Ilteg!"'/ll,tii
""II kalalll1os, :! kiiliillh·;',g- ki;zle
{·s a IlIIlit idi)k 1"i111il<1ora kiiílt
1;l! ú II ('sak annyi, hogy npki
{'d,'s-lwv{'s g·yijllyiil'i'lsó(~(·t olwz
n hizollyütl1lIlS;'Ig'n,J!, 11'1 az {'l"

zl",.;e. alllel\'\.ií! 11 sziilddt k a lu n
rlo r ,IIlityi iil'iillld tucr ített. Am
11I111t lllindell t('j!ijd{'snek. e n nek
m: úllapotlla]; is nWg'Yilllilak az
('Iiíll~l·i i'l'jezi be Muu tlu-,
I deig'leJl(I'~:H{'!): {~S l'()g'ti)lli{ls az
:11 kIlllllilzl.. "d ;'1" ki ,,1'1' IeU, II ek
eredruéuvei, az n lknhnuzkodá
~\('·Pt'ssóg:p ]H'clig- (IZ (~lptt~I'() 1.o } _

jess{'g'ól'úl tanúskodik. l';'~Y pil
lanb'ls az új lu kú sok uu lllPg
~.o'iízlil't orrő]. ..

Milldellllajli kenyerünk,
<I 1IH'ly 111'1, <lkko\'a hangsúlyt
adott HZ el' illl;'l<!súga, 11('1Jl is
olyan l,gysz"rií vuln m i. m i n t
.uu i lvcn n ek az ol m u lt é\'('7,)'('(I('k
/',o'l(ioltúk, Mutatja. hog'~/ ,IZ
idei év e1njéll IlJÚI' nornzctkőzi
('l'1l'k('zll'l is fW.('i,l1kozo1t n ke
lIy{·r!',,!. Oka pedig' az. hogy 11

l('/!,'újahb {,ldtalli vizsgl'!Iú(lúsol,
il kUIIY"';'1'!'l k<l!H',.,o],J!hail is
sok nl y an kérdósr« híy(:,k fel
11 fi"'velllwt allwjyeket 11 fo
g-yas;iúk {'l:dpkl'!W;1 jú jl'llll;'
ruielőbb llwg'ol<lalli. Ewkrii! a
k{']'(\{>'l'kl'iil is túj{'koílbt Illinket
a t iíl(~ JlH'g'szokot t ;]ln jlOSsúg'i!'a l
{IS yilú~·osSÚ~!.:f!:Hl ...-Iqust i no (/('
nu-lli abLa II ;] tu n n lmú u vábuu.
umolvot il kenvér fizio-!r'l/(iai vo
II<itkozúsairól 11 Vitu (' Pensicro
"z(llllúnl írt.

:\ lisíltl'l. m iut tndiu k. k ii löu
hi;zi) l'ok hu u iíriilhet,ii'lk ki a ga
bonából. Ha p{~!dúul 100 kiló bú
zúból SOl,iló l isz tr-t úllítlJllk e](í.
akkor H()'.i-os a k iőrlós. l,;z eset
heu kereken 19 k iló korpa nw
rildl\'IJII. 11IilltÚJI iíl'iés közben
kiizP! egy kiló anY1I!!,' JlOl'lik pl
i'·S IllPg'," ynszPlldúlu', A IOO'!r'-os
!.: jiíl'lés l'l'P<1nléllY{'1 integ'l'úlis.
\'it!!.'yis tp]jes lisztnpk lIevezi n
tudOlllún v. BJl11IPk iisszdútple
azollos t('l'l1l{~sz('tesPIl nHlR'ú1I.'Ik
a ga honú 1111 k iisszptó1pló'Ve!. A
kl'l·esl,e<1(.Jllli forg,domba ho,
".oit liszt\\k öss'l.e1{'teln nzollhaJ1
tii1Ihf-kl'vl'sbb{, p\tér "ttill. ('" PJ.'
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dig attól fűggően, hogy milyen
fokú volt a kiőrlésük. Utóbbi
nak változásával módosul a
lisztben levő tápláló -anyagok
aránya is. Minél magasabb pél
dául a kiőrlési százalék. annál
kevesebb a l isz tben, illetve a
kenyérben a cukor s annál töbh
viszont a zsiradék és az- össze
tett, fehérje. Igy a 100%-os ki
őrlésű teljes liszt 100 grammjá
ban 68 gramm cukrot, 1.4 gramm
zsiradékot és 10.5 gramm fehér
jét találunk, mig a 75%-os ki
őrlésű fehér lisztben 75. 1.2, il
letve 9 g rammot, Ami azonban
fontos itt, nem maga a tarta
lom, hanem az a körülmény,
hogy amikor a kiőrlési száza
lék emelkedésével növekszik a
fehérjék merinvisége, ugyanak
kor csökken azoknak emészthe
tősége, A kutatók ugyanis ar
ra a meg'állauításra jutottak,
hogy amíg a fehér kenyér fe
hér.iéinek 85%-át felszívja az
emésztési folyamat végón a bél
nválkahártyája, a teljes kenyér
fehérjéiből csupán 70% szívó
dik fel. Ennek a különös jelen
ségnek pedig az a magyaráza
ta, hogyagabonaszemek héjú-
nak emészthetetlen eellulózéda,
miután izgatja az emésztőszer

veket, meggyorsítja bennük a
táplálék áthaladását, s Cllnek
következtében az emésztőnedvek
sem tudják kifejteni teljes ha
tásukat. S -egészen természetes,
hogy a megemésztett fehérje
aránylagos csökkenése nemcsak
magának a kenyérnek fehérjé
ir-e vonatkozik, hanem mind
azoknak a táplálékoknak f'eher
jéire iE. amelyeket a kenyérrel
fogyasztunk el. Mínél barnúbh
kenyeret eszik az ember, annál
több a székletében a fehérje.
Érdekes, hogy e dolog érdemét
már régen meglátta egy f'runciu
kutató Permerd.in; aki 1794-ben
kelt b~advánYában arra figyel-
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meztette a Iranui a ulkotmáuyo
zó nemzetgvűlést, hogya korpa
belekeverésével esak a kenyér
súlvát szujror ítu núk, de nem
magút a kenyeret. Legutóhh
Snyder mutatta ki egy hires kí
sérletével, hogy 95 ki ló 95%-OlS
kiörlésű kenyérnek az ember
számára ugyanannyi a tápérté
ke, mint 7;) kiló 7;{1r -os k iór-lé
sű kenyérnek. Köznapi nyelven
kifejezve tehút a fehér kenyér
jobban emészthető, mi nt a har
na s éppen ezért gaulaságosabh
is. Hichet jeg'yzi fel, hogy 1940
44-ben, az élelmezési niegszori
tások idején azok a parasztok,
akik otthon kezdetleges módon
megőrölték eltitkolt guhoná iu
kat és az így kapott teljes
lisztből kenyeret sütöttek, az
időszak végére 2 kilótól 10 kiJó
ig vesztettek testsÍi lyukból,
szemben a városi lakosokkal,
akik ez alatt a jegyre júró hi
vatalos minöség ö kenyéren él
tek. A teljes kenyér dús cel lu
lózetartalmu ugyan is - állapít
ja meg Richet - "ellen-táplá
lék" gyanánt hat és meggátol
ja az egyébként értékes össze
tevők megfelelő hasznositását.

Hivatkozik azonhan Gemelli
egy másik kedvezőtlen mozza
natra is, arra nevezetesen. hogy
minél teljesebb II I iszto annál
több benne II növényi sav for
májában a foszfor. S itt nem az
a lényeges. hogy ezt II savat
nem tudja felszívni II hél nyál
kahártváia, hanem az, hogy ez
a sav mészelvonókéut niűködik,
vagyis lecsapódásru készteti
azokat a már feloldott iuészsó
kat amelyekre a szervezetnek
szüksége lenne. Angliábun fi
gyelték meg 1940-bel\, hygy, P
liszt kiőrlési fokának növelése
vel nárhuzamosan emelkedett az
ostoopatiás betegek száma, az
osteopatia pedig a csontre~ld
szernek az II Illeglwtegedese,



amelyet a mész hiánya vált ki.
J<~llenszerként el is rendelték
akkor, hogy a lisztbe kalcium
karhonátot koverieunk, amellyel
sernlegesiteu i lehet a növényi
xavat,

Az eddigiekből tehát az kö
vet~eznék, hogy minél fehérebb
a liszt és a kenyér, annál táplá
lóbb és egészségesebb. Ám vi
gyázzuTlk, ruer t van az éremnek
('gy nem kevésbbé fontos má
sik oldala is Ez pedig az, hogy
a kevésbbé kiszitált, tehát dur
vú hh lisztek gazdagahhak vita
m i nokhuu. Miuél alacsonvubb
fokú a k iőr lés, másként kifejez
ve: minél f'inomahh és Fehérebb
a liszt, n nuál k isehh a kenyér v i
tam i n-órtéke. Ebhől a szempont
hól a teljes, az i ntegrúl i s liszt
kétségkívül messze fölötte áll a
szokásos Liszteknek. S rnost már
hizonyára meg is értettük, hogy
a leg újabb tudományos kutatá
sok eredmén yekénf miért. lett
probléma annyi évezred után a
kenyér. Vnnn ak élettani érvek
nemesak a fehér, de a barna
kenvér mellett i s, fi ugyanúgy
vannak ellenük is. Kézenfekvő

tehát, hogy ami eszményként
kirajzolódik, az a viszonylag fe
hér kenyér, vagyis az a kenyér,
amely könnyen emészthető 1'01'
mában agahona valamennyi
fon tos elemrit tartalmazza.
Nagy kérdés azonban, hogy mi
ként juthatunk ehhez a kenyér
hez~

A gahonaszem olyan termés-
folytatja Gernel li -, amelynek
van egy külső fala vagy kórge
s van egy magvn, amely négy
részhöl ú11. Flzek a részek: a
hurok, a esi ra, a mézaásrétez és
a magfehérje. Az emberi túplál
kozás szempontjából a magf'e
hórie koménvítöje és a csira zö
mét tevő popszi nes pajzsocska a
lényeges. Ehhez kellenének még
a gabona egészében s kmönösen

a kéregben elfekvő vitaminok. A
malom technika azonban máig
sem fejlődött oda, hogy az ilyen
módon eszményi lisztet elő tud
ná áll íta n i, A modern malmok e
pillanatban úgy dolgoznak,
hogy lehető legnagyobb részben
beleviszik a lisztbe' a fehérjéket
és közepes sz.itálással megtart
ják a lisztben a vitamintartal
mú korpa bizonyos mennyisé
gét.

lJj utat nyitottak azonban
azok a kezdeményezések, ame
lyek a kenyér fiziológiai érté
kének mesterséges gazdagítását
célozzák. Maga az ötlet szinte
önként adódott azokból a kuta
tásokból. amelyeket a kenyér
fém- és vitamintartalmára vo
natkozóan végeztek. Kiderült
ugyanis, hogy amíg a teljes ke
Ilyérben 43 egység vas, 70 egy
ség réz, 60 egység El vitamin és
26 egység B2 vitamin van, ad
dig a félbarna kenyérben 30, 40,
40, illetve 17, a fehér kenyérben
pedig mindőssze 27, 25, 18, illet
ve 9 egység található. Mi volna
tehát, ha a fehér kenyér meg
csappant fém- és vitamintartal
mát kivülről, mesterségesen
próbálnők megnöveIni ~ Már
1938-ban javasolta ezt Cogwill,
1941-benpedig össze is ült egy
szakértői értekezlet, hogy ezen
az alapon egy "standard-kenye
ret" szerkesszen. Ma a mcster
sóges gazdagítás öt J}lÓdO~l tő r
ténik: 1. sót, vasat es szirrteti
kus vitamint· adnak hozzá a fe
hér liszthez; 2. a dagasztásh~z
szükséges vízben vas-sót, Bl es
pp vitamint tartalmazó tablet-·
tákat oldanak fel; 3. vasban
gmIdag és El vitaminnal telí
tett élesztőt alkalmaznak; 4. B2
vitaminos tejport 6:100 arány
han elegyítenek a liszttel; 5. a
korpát megcsiszolják és úgy
adagolják bele a fehér lisztbe.
A legáltalánosabb ezidőszerint
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az éleH:diís éH a tejporos eliá
rás,

Nehézség" azonban az - álla
pítja meg GemelIi--, hogy egy
általános, m indeuiitf beváló
mintakenyérre bajosau gondol
hatnuk, mert figyelembe kell
venni él konkrét társadalmak
eg'yéni sa.iátosságait is. Azt
például, hogy rendes tánlálékuk
milven élelmiszerekből tevődik

össze s hogy mekkora szerepet
visz ebbel! él kenyér. Mert vilá
gos, hogy más "stan<lanl-kC1Jye
ret" kell mezhonosítaui Olasz
országban, ahol a tápl álkozás i
saínvonul ~daeHony és ahol II

legfontosuhh élelmiszer maga a
kenyér, mint azokban az 01'HZÚ"
gokban, ahol a sz ínvonal sokkal
magasabb éH a kenyér csak J\Í
séröje a többi élelmiszereknek.
A mi O laszországot illeti, G-e
melli úgy véli, hogy keuyórsű

téshez a 8f:)%-os k iőrlósű lisztet
kellene használni. de ezt a l isz
tet ne úgy állítsák elő, hogy a
fehér lisztbe bizonvos mcnuvisé
gű korpát kevernek. hunein ak
ként, h ogy a teljes meuuv iség ű

korpát alaposan megcsiszolják
és kif'énvezik, Ebben az esetben
olyan kenveret. kész.íthetnének,
amely nemcsak gazdag érték ü,
de arnelletet még ízletes is és
nem izgatja a. hél nválkahár
tváit.

Ne gondoljuk azonban, hogy
a kenyér kérdését a liHzt leg
célszerűbb őrlésével és mcster
séges gazdagításával már telje
sen megoldotiuk volna. Hátra
van még az a feladat, hogy ki
'vonjuk belőle az u. n. "el1en
táplálékokat" és "ellen-vitami-
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uokut". lDz a két fogall)Jll is a
legújabb élettani kutaíások nyo
mún meriilt fel és kapott va
lóságot. A uyagokat fedezték

. fel, amelyek hatástalan itják a
táplálékokat és vitaminokat,
sőt ezen túlmenőeu nem egy
szer ártanak is az élö szerv«
zetnek. Akkor figyeltek fel er
re a Ludúsok , amikor a rOZH- és
kukoricafogy asztok betegségét,
a pel lagrú! vették v izsgú la.t alá.
A llellagTút a pp vitamin hi
ánváuak tulajdonították. Kide
riilt uznnbu n, hogy a rizs l'o
gyasztúk sohasem kapnak pel
lagrát, holott a rizs még' sze
génycbb ebben a vitamin ball,
m irit a roz» vagy a kukoricu.
Igy jöttek 1'11-- Richet érdeme
ez -, hogya rozsban és k ukori
«ábnn vall egy clIen-vitamill,
amely a pel lngrát idézi elő. S
ug'yunígy V1IUlIak ollen-túnláló
kol. és" dIeU-HÓl. is. Mint már
szól tuuk róla, a uövényi sav, a
k iu őnbőző foszforvegyületek is,
amelyek bőségesen találhatók 11
gabonáb:lll, .a mészsók elvonása
miutt m iud ilyen eUen-táplálék
gyanánt hatnak. Hasonlóan hat
a Pekete és baruu kenyérben Je
yő nagy inennyiségű ceIlulóze
IS.

l~zek a 1Il0HI. tárgyalt lezújabb
kututások -- fejezi be tanulmá
nyút Gemelli -- nem vezettek
még egyetemesen elismert ered
ményekre. Sokirányú sz ívós
munkára vau tehú t szükség,
míg az emberiség hozzájuthat
az eszményi kenyérhez. Hogy
azonban hozzá fog jutni, már
ma sem kétséges.



SZENT CECIL/A (November 22)

Róma felett a [elbomls) társadalmi, erkiilcs), és poliiikai élet
hullabűze terienuctt: Az or qiák va.d lármája fölé azonban --- mini
valami halk éteri zene -- széiteriilt már a katakombák zsongása.
Ebből rt mindent átható zsonuáshól emJ fiatal lány han,qja csen
d iil ki éjszakánként. A Caeciliusok előkelő pogány esa1ádjának
friss hnjtásn ez a lány, n katakombák előirruidkozója és előéneke

se, Tisztn szivéből csodálaio« imáN; és himnuszek fakadnak. Ahol
megjelenik, korill ocseik a keresztény hivek. Amikor maaaolkott a
i nuiit mond.i«, ('sodála/os finomsá,qqnl zeng d.allamo« hnngja s
ettől rrwf/nyuf/szanak a bátortalan ,~.zi »ek is. K eneset tudunk róla,
de az a nehány mondat, amit tündöklő életének és vértanúságának
tanúi fcljemjeztek, éppen eleget mond: "A dicsőséges szűz állandó
an keblén horr/ta Krisztus evangéliumát. Éjjel-nappal seiiniele
niil Istennel uirsaluott; hozzá fohászkodott. K ittirto karját, úgy
imádkozott az -0-1'h0.<: és szive mennsjei tűztől lángolt." Akkori
«zoká« szerint jóformán mettkérdeeése és beleegyezésc nélkül ie
lJ,Ilczték pl szülei a pogánll Vulerianussal. Az esküvőt megelőző

napok/Jan már luuuto« rol! házuk a mulatozásiól és szüntelen
muesikát.ol. Cecilia mosol;l/ogva járt-kelt a zenebona között, foly/on 
fohászkodva: Add Uram, hogy e vad muzsikdn át mindig hall
jam a Te hangod s a viláfJ szennye [elett is mi.ndig viruljon s.'ZÍ
rem.; maradjon szeplőtelen, hogy vneu ne szégyenüljek. Nászéj
szakáján bátran megoallja elhatározását vőlegónyének: testben is
tiszta akar maradni. H Of/Y ezen a :vallomáson kívül milyen pár
beszéd folyt le a pogán;1J vőlegén;1J és keresztény menynsszonya
között, senki nem tudja. Annyi /Ji.ZOrl-1I0 s, hogy másnap Volerianus
felkereste a katalcombák/mn rt kereszténuek. fejét, Orbán pápát és
meukereeetelkcdett, A vőle.qény fi1Jére - Tlburiiu.s - is hamarosan
megtér és osztozik a család természetfeletti örömében. Ez... 1IJár
nem maradh arott titokban. Almachius városparancsnok emlik
fi.szi jét, MaximusI kiildte ki, hogy fOlJia el (( fjatnlokat. A pogány
tiszt felkereste ps imábnn találta őket. A parancsnok hiába várta
vissza tisztjét, az ott maradt a Cueciiiusok: házában és buzgón
tanulni kezdte a kereszténttek imáit. A három férfi megelőzte

térifőjétoa vértanúságban. Holttestüket a Praetextatus katakombá
ban temeti el Cecilia s a fájdalom könnyein át itt boldogan
pillantja mea a maga közelgő vértanúságának dicsőségét is. 
Vannak vi.rágok, meiueknek nemcsak szine,illata, vagy formája
ejt bámulatba bennünket. Kely!tükből minih.a csodálatosan finom
zene áradna: a tisztaság muzsi.kája, melyen keresztül Isten lelke
seál. Ilyen vira'); volt Cecilia; Ezért fogadla egyik védőszentjéül

az egyházi zene.
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AZ EGYErE~\1ES ÁLL~MFÉRFI

Az "Ér". ahonnan elindult, az
a Felvidék volt, melvben az
"una eademque nobilttas" nagy
köpenyege alatt talán legerő

sebb volt a kiváltsagos rétegek
közőtti harc: ebbe a század-ele
jének forr-óságában' má r turla
tossá váló nemzetiségi j, '\z.le1-'
mek is belevegvültek. Az EJJ
ciklopádia s a f'ranc.a fnrrarla
lom szava utat talált mauának
a méhesekben s az európa i
polgárosodás fény.)től «sábítva
tömegesen indulnak világotlátni
a kis- éR középrendű emberek.

Fiatalsága egybeesika lelti:rő
század romantikájával s a fia
tal jurátusnak, ügyvédnek, kez
dő megyei politikusuuk, a ter
mészet minden kűlső kincsével
is megáldott megvci -törzsókös.
deszerényvagyonú értelmiségi
embernek először, ölAkebb pát
riájában sikerrtil áttörni H7. iR
meretlenség ködét. A "moneki
gróf" még nem ellenfele 11 mono
ki hétsz.ilvafásnak, főúri klien
sei segítik. mágnásasszonv ré
vén jut be "abl:'entium ablega
tus'f-ként az alsó táblára. Vaj
jon mikor kezdődik el csodálatos
belső átalakulásának folyama
ta? Mikor nyer benne mélvebb,
átfogóbb értelmet a század, leg
elejének szóhasználatáből úgy
szólván még egészen hiányzó fo
galmak rendje, mint "gyáripar",
"vasútépítés", "tengerhajózás",
"országgyűlési napló" s "gyors-
írás". '

A romantika s a kora-kapi ta
lizmus néha összeöllelkezik, né
ha ádáz ellensége egymásnak.
Az ősiség megfojt mínden hi
telen-alapuló, modern,' gazdasá
gi lendületet, a szó szabadságát
már csirájában bénítja a cen
zura. Kossuth kapcsolata . a
Verbőczy-világgal inkább már
csak ösztöne mélvén lappang.

fM

hisz ő az első, aki minden ken
dőzés, minden érzelgőség nélkül
intéz nyilt támadást a régi világ
elaggott, intézményei ellen 
s így kerül szembe Széchenyi
veI.

Kossuth elválik itt osztályos
társaitól s a dióták Iégköróbeu
már az első magyar szellemi
nroletariátusra támaszkodik,
vagy Ieg'alábbis formát ad po
litikai elképzeléseinek. Nem lép
heti· át - nyilván anyagi aka
dályokból -- hazája küszöbét
úey, mint Széchenyi és Wesse
lénvi, de rengeteget tanul - fo
galmakat, összefüggéseket, bele
helyezkedik ez mindvégig
csodálatos tulajdonsága marat!
~- a kor nagy szellemi s politi
kai áramlataiba, .Iamaika alkot
mánva éppúg'y érdekli, miut a
földgolyó bármely részén folyó
tudományos felfedezés. Attöri a
nyelvek korlátait: a börtönben
Shakespeare felé hajló Kossuth
alakja bevésődött nemzeti tör
ténelmünk élő emlékei közé.

Ezek a késeibb harmincas s
korai negyvenes esztendők, fér
fikora delén jár, ismeri a kor
publiciszfikáját, eligazodik a
közgazdasági fogalmak között,
mérnökökkel tárgyal a Fiume
Vukovár-i vasútépítkezések ter
vével kapcsolatban, behatol a
polgári demokráciákban kiala
kuló állami költségvetési rend
rejtélveibe. megismeri a töme
gek szervezésének alapf'orrnáit:
nincs határa, nyugtalan, fürké
sző. mindenre kiterjedő'érdek
lődésének. És ír: a korai Kos
suth már biztosan kezeli tollát:
stíhrsának tömör, robbauóerejű,

f'antáziátkorbácsoló . szépsége
már. első szerkesztői működésé

benmegnyilvánnl s fogsága
után a Pesti Napló hasábjain
kap szárnyra. S ahogy bővül



látóköre, úgy mélyűl el benne it
szociális tartalom, és itt már
nem köt paktumot a hagvomá
nyokkal: él jobbágy-botozás ké
pe a pécsi piacon. - vezércikk
formájában - minden feltétel s
minden kibúvó nélkül kiáltja
már oda a "Vádolom"-ot.

Hogy Talleyrand állámférfit
meghatározó szavával éljünk
Kossuth enciklopedikus politi
kus volt, nyilvános fellépése
kezdetétől, aki a társadalmi- és
államélet minden jelenségével
kész a legszorosabb kapcsolatot
meg-teremteni. A szakértő, szak
e-mber s szakpolitikus tipusa ak
kor kezd kialakulni az európai
fórumon, de Kossuth politikai
egyénisége az "egyeteme,s" ál
lamférfiú jellegzetességével bir.
Ez nyilvánul meg akkor, ami
kor férfikorának delén a lHtg-y,
mindent átalakító kataklizma 
őt a pénzügyminiszteri (8 Szé
chenvit a közlekedésügyi mínisz
teri) székbe repíti. Kossuth
posztja 1848 márciusától kezdve
itt sem formálódott másodiagos
szereppé, mint ahogy'ezt az első

felelős korrnúnvt kialakító meg
gondolások _ elképzelték. Mirit
nénzügvmíniszter, e leghálátla
nabb szerenkörben (semmiből

kellett megteremteni a magyal'
államiság új épületét, a kivált
ságos osztályokat is befoglaló
közteherviselés elve szerint)
szinte napok alatt magáhozlán
colja az eddig majdnem telje
sen közönvös parasztí és több
nyire idegenajkú polgári réte"
gek fantáziáját; az az ember,
aki az első magyar, modern ér
telemben vett állami költségve
tés fölé hajolva tölti éjszakáit
- másnap már elindul az áldo
zatos úton, hogy megteremtse az
elképzelése szerinti független.
szociális elemekkel telített par
lamenti demokráciát.

A pénzügyminiszter fellép a

szószékre --- ú:ioncot és a ma
gyar hadibudget első millióit
követeli. Miesoda őserő, sokrétű
ség, varázs árad belőle, min
den ábrándkép valósággá válik
keze alatt; senki sem jegyezte
fel e hetek naplószerű történe
tét, az óJ:ákat, amikor egyik ke
zével igyekszik békés, masikkal
hadigazdasági rendet teremteni,
minden feléje áramlik, mozgás
ba kell hoznia az egész magyar
forradalmi diplomácia gépeze
tét, minisztériumokat s vezérka
rokat szervez, a katonákat hoz:
zá ő toborozza össze a városok
piacain. Kossuth e teremtő hó
napjainak minden órájában va
lóban benneremeg a forradalmi
s ujraszületőország keresztmet-
szete. .

Az utókor minden évtizede
más és más Kossuthot keretezett
be képzeletébé: legtovább a sá
padt, emberfeletti hatást sugár
zó, majdnem teatrális szónok
alakja rögződött be a közvéle
ménybe, de ritkán s kevesebb
szeretettel közelitették meg az
emberibb Kossuthot, aki maga
sem meut emberi hibáktól : hi
székenységtől, rétori elragadta
tástól. féltékenységtől és hiú
ságtól - és Ilki a szabadságharc
hevében, a perc aggodalmai kö
zött, félelem és remény váltako
zó periódusaiban teremt maga
körül és sokban saját képére és
hasonlatosságára egy harcoló or
szágot, melvnek szerkezetében
már csak alap az ősök hagyo
mánya.

A romantikus kor nagy eezu
rája úgy k ívánná, hogy Kos
suthot személyében is elnvelie
a forradalom katonai katasztró
fája. Ám Kossuth nem temet-

-ke zik ebbe a képzeletbeli nem
zetsírba, utána még fél évszáza
don keresztül él. Ez nehezebbik.
dl' ',sol1álatosa II emelkedő kor
szaka e hosszú, magányos élet.·
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pályán: belső és külső rágal
maktól köriilnvaldosott, szegény
emigráns, akit a "második szont
szövetség" üldöz, eleinte csak
Európa Betegembere fogadja be.
De. ő kitör, Rodostó.iából, elkez
dődnek bámulatraméltó "tarkuló
évei" ~ már nemcsak Európa,
de az egész világ nagvrpoli tikaí
vándorútjain. :Míg Turini Reme
tévé öregszik - ragyogó értel
mével, mesteri ékesszólásával,
meggyözőerejével s a benne
lappangó potenciális erővel 
egymagában tényezőt jelent a
császárok li]urópájában. Önma
gának kancellárja, írásai az
emizrációból híven megőr-iznek

leveleket, reményeket, nagy po
litikai helyzeteket, mint amilyen
az éjszakai audiencia a harma
dik császárság párisi palotájá
ban. S ezekben az évtizedekben,
amikor a knp i talixtnus a gátnél
küli érvényesülés korszakát va
rázsolja a világ elé s Nyugat
európában az eszmék egyre hát
rább szorulnak avagyonszerzés

1·lémona möuött - egyedül, tisz
tán, Illegvesztegethetetlenül, le
kenyereehetetlenűl jil l - profil
ja egyre nemesebb veretet kap,
szava egyre mályebb, jóslatsze
rűbb, Iitozof'ikusabb. Hajlott,
öreg- és aggastváukori fejlődőse

- ahogy nyomonkövethetjük e
páratlanul szorgalmas, állandó
an a munku lázában élő ember
írásaiból - egy politikai vezér
egyéniség meanernesedésének
szinte magábanálló tükre.

Amikor-elindult, Hein nézett
olyan messze, mint Széchenyi:
uvuatuluu. lobogó. majdnem la
tinos f'antáz iú.iúva l sohasem ért
hette Illeg' Deák szűkebbresza

bott szemléletét. Benne ~It korá
ban, átélt bel öle minden percet.
sokszorosan és sokrétűen - de
világát saját képére és hasonla
tosság ára igyekezett önkényte
lenül iR átf'orrnúlu i - egy olya"
ember beJl.,() harruoniá.iúvul, aki
től a humánum egyetlen nagy s
örök gondolata sem idegen.

O. f. T.

Bossuet: /,evd A/adrone d'All)(?rtho"

DiCSÉRETET iotmali z-enf}eni, meri szeretnek; PS secreini
ioonak, mert látnak: igy mond.ia Szent A,qosfon, ,~ ez amaz örök
Allrtujának forrása, mely (IZ éfltől a földi-fl hangzik, aho,qy belénk
is kiárad a mennyorszá'l öröme, aminek hitünk és reméruriink: (l

kezdete. Ezért fiflJlelme;;let annaiseor Seeni Pál, hp,qy irr-oenrlez
nünk kell. S nem szükséfJeS, hOflY ,'z az öröm érezhető legyen;
gyakran olyan mozeanatok reitik, mcluek; érzékeink számára. fijl
fog!wtatlanok.

A ltIEGDICSÖÜLT SZENTETEK ann.uir« meg,~zépíUk /,~ten

ajándékai, hogy seinie az egész örökkévaló,wíu sem elég hozzá,
boa» moaukra ismericnek. Ez az a test, meii) efl,likor annyi gyön
f]eségben leledzett? Ez az a lélek, meiuncl: ldpesséyei oly korlá
tozottak 1iOUak'1 Nem tudják fölfor/ni, /1O.lJ.1/au lehetett képes 1'1.'
kora csodákra! Sokkol nagyobb bősé,CJ.IIel árad beléje ae öröm,
«emhoa» rendes csaiornúin haladh aina: lsten kezének kell «zú
mára utat nyUnia; az J Lelkét kell mintegy odakölcsönöznie nl;
kik úgy, nhOlJ.1/an tulajdon 'JOldor/sá,qál)((n is részelteti őket.

Bossuet: Prédikácui minden.uzeniek. ünnepére,

Felelős kiadó: Sík Sá""-c!.,!_r _
elet-nyomda Budapest, XI., Bartók Béla-út 15, - F, v.: Gaál Ferenc il(Hzgató



SZERKESZTŐI ÜZENETEK,

Bossuet püspöknek, a XVII. század e hagy főpapjának,szóno
kának, moraltstádának és írójának műveiből valók novemberi
számunk idézetei. 1627-ben született, 1704-bcll halt meg. Hajdani
székhelye, Meaux most ünnepli pappá szentelésének háromszáza
dik évfordulóját,

H. A. Dehogy teszi a napi lelkiismeretvizsgálat aggályossá az
embert. Aki a lelki életben csak egy kevéssé is haladottabb, az
lelkiismeret-vizsgálat alkalmával nem éppell csak bűnökre va
dász. Ez egyik módja cselekedeteink tudatosításának. az önisme
ret megszerzésének, a bátor önbírálatnak . és, ha szükséges, a ja
vulás, tökéletesedés megkezdésének. :VIit cselekedtem.t - helyes'
vagv helytelen volt-e ez, a cselekedetem ~ - mi volt az oka, hogy
íg~T tettem és nem amúgy~ - mi volt a szándékom ezzel vagy
azza l a cselekedettel"? - ezt naponkint megismétli az ember; így
egy-I,ét év alatt elég 'mélvre le tudunk ásni öntudat alatti vilá
gunkba és megkezdhetjük az igazán' rendszeres önnevelést. Az
ag'gályosság egészen más eredetű: betegség, amellyel orvoshoz
(eiudőre lelki orvoshoz) kell fordulni.

·Z. F. Igaza van, természet dolga is. Még az Úr .Iézus is meg
hajlik a tény előtt: "akinek fülei vannak a hallásra, hallja. meg,
és vkinek. szemei vannak a látásra ..." Bizonyos, hogy vannak
természettől pozitív' és természettől negatív lelkek. Az elsők a
készségesek. megnyíltak és befogadók, a reménykedők, vállalók,
kezdők, hitelt-adók, - eredményt elérök. Ezek tíz talentumot-öt
talentumot adnak vissza uruknak. Ésvalluuk természettől nega
tiv lelkek, akiknek szemében nem érdemes' "nem kifizetődő"
semmi. 'Tanítást, tanácsot nem fogadnak el, mert mindent job
ban tudnak; de- legjobban azt tudják. hogy úgysem fog sike-,
'rülní semmi. Szinte "az anyag tehetetlenségóbe" ütközik, aki va
lamire, rá .akarja birni őket. Mindazonáltal ami "természet dol
ga", az még nem végzet. A vasat is meg lehet hajlítani és már
ványhól csipkés szószéket lehet faragni. Természeti fogyatékos
sá~'illlUk tudatosításával. a "készségesség erényének" állandó
g'ynkor-lásával sok érdemet szerézhet az il letőv.és az Úr-Isten bi
sonyára nem tagadja meg a természetfeletti. (kegyelmi) segítsé
get attól, aki természete fogyatékosságát hősiesen leküzdeni tö-
rekszik. .. .

L. V. Ilyen egyszerűen nem lehet szembeállítani ia dolgokat.
A vallási érzelem összetett jellegű: velünk született hajlamok és
kí'pességek, első gyermekkóri emlékek, tanultság és műveltaégi
fok, valamint a figyelemnek és hűségnek az a foka, amellyel
kezdettől fogva hallgattunk, vagy nem hallgattunk a "belső hang
ra". amely' az lsten hangja számunkra- mindez egy'ütt· végül
is bizonyos dispoziciót teremt a lelkekben, amely csak az övé..
senki mással nem közős és amely az ő gondolatait és cseleke
deteit meghatározza; csak az Úr Isten maga tudja megítélni,
hogy az illető mennyiben felelős és mennyiben nemI "Enyém az
itélet." Bár a saját lelkünk állapota foglalkoztatna bennünket
legalább annyira, mint felebarátunk vélt rosszasága!
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1'. F . K ár gyermek éll ek "a n ny it heszélu i , toS azt áu vegii l is
bel e f ár a d n i". ahog y írja. Áll andó és k ővetkezetr-« h áz.irend. m in 
denki szá m á r a kötelez ő erk ölcsi töJ'\'(>nyek, t'S minél kevesebb
szemelvre sz úl ó parancs! A /o'efIneknek is vuu nak kedvtel ései.
é letform á ja , saját ízlés e . .. ne m kell f'o lv tu n d i rig úln i . De ha
az ő ér dek ében felté tl enü l szükségesnek I átu nk eg'Y parancsot,
abb ól azt án nem engedh et ií uk. I'~ z rőh'g' az eg-észe n kis ~yer
mekre áll , akit még dn's sznrántl ke ll hizonyos heidcg'ződ ésekre
uev ol Ili.

fJ. R. ~e"l kell 11't,(il"ll i l' fiúimIl ezt il vezet ésre ",dá haj
lamot, csa k gondoskodjék ró la , h010' I'leget ker üli ön ő ssze t őbh

g yerekkel. Ne álljon v éd őuugvulként mÖg'iitte, amikor a többi
ekkel játszik. Ha vuu benne ignz i vezetői képesség, akkor csak
hadd fejtse ki, értékes kélll'sség az! H a pel!ig' «suk akarhat
n áms ág, hiú ság' van benne, és n in cs k épess ég e r ú, akkor a g-~-e

rek uk rövid időn bel ü l «lint éz.ik az ü g-yet.
U. Eo A psz.it-hon nal iz ist (' g' ~' l' t l l' lI kt'zleg:yintésse l e li u t ézui leg

a lább is ug-ya n olyan ko rlú to l t s átr , m in t től e «sod ákut v ár n i. Az
ú.iabh angol irodal om ba n nagy feltíí nést ke ltett Nit/el Balch in

kouyve és a belő le készült fi lm : Onrna!Jndlrí! n em m en ekiilh etsz
fl9;){ :j . Egy f ia tal .J óle k -o rv os v-r ól s z ó], aki <I lr -Ik i is m urut essúv és
id e úli s h íva túsbnzgóság' p éldak épe éH "é~i"d j.: od :"l ig .i II t. ilogy
m Zl.j lh H'in lemond h ivat ús ától, mr-i-t ., I ' I" Ii !!!' k k :llI .:l lll' lenni eh
hez a munk ához". Ego;,-- iJet eg' ICVPl'mek. aki rúszoru l, llll;gisl'!;ak
JlE'gtal'tja a beteg' lelkek i i!!~' éllek >' 7.0 lg iLl at illHl ll. -- Ke r r-sn i, kutnt
n i. f ~ o]gú l n i éH közheu al itzutosall lstelltiíi kór ni és reudelui az
iguz] segítséget. - ennyi az, a m it a le lki orvos a hetllg' le lkek ért
tehet: de ezt -- mind a kettőt - mesr is kell ten n ie.

A . A . Higgye el. hogy teljesen eg y iitterz.iink öu ne l. amikor
--- mii. t eg yetle n orvoss ásrot - Charles Baud elr úre híres uap l ójegv
zdót id ézzük emlókezet óbe: ,:I'outes lllPS h um i l iu t.io ns on t été de
gril,-:es de Dieu." - "Minden llllogaláztatúsa illl uz Isten kezvel
lIlt'i voltak."

C. H. Ninesenek I'érl'ihoz i ll ő és f['rf iho z nem va l ó mu nk ák.
Az élet bizonvos feladatokat hoz. uvok a t Illeg ke l! olduni. A na
g yobb testi erőt igény lők tcrm észet-zor ű eu a fi:rfiak ra v árnuk, a
több ügyességet. npr óléko» fig'y plllll't igbll yliík a u őkre. De mi ért
volna szégyen, ha a ('sa l údupa viszi IHl'l'<1 II tejet VHtO' keuyeretI
S z í vm elegf t ő l átváuy ma, mikor I órf'iukat, siít kutou ákat látunk
a l. utcán, vil lu mosou, kisgvvruiekkcl kuriuknu.

Sz. Sz. A k iegyeus úlyozo tt idegze t a Ipg'lIuIO'ohh j"(ihli javak
egyike, a komoly és helyes lelki élet pedig: 11 leI!IHw y ohh-t'ok ú r en
dezője az idegi él etnek (nem célja, csak velej árója l) Akit a lel
kic;l:d exal tál ttá, a s zo r-ia liss á tpsz. :lZ vulu hol 11(' 111 j Úl' helyes úton.

IUJ ORGON1ÍK ~~~~8t:vttá;t~~~~i Rieger Ottó I
BUD AP E S T. XIV, FÜREDI,U. 41. - Telefon 297-1 '23 o R G O N ~ G II Ji R


	561-572
	572
	573-581
	582-598
	599-616
	617-618

