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SZEPLŐTELEN SZÚZANYANK

.A Szeplőtelenről vagy csak bi
zonytalan, hol homályos, hol ra
gyogó képekben beszélünk: hó
fehér, mint a galamb, fényesebb,
mint a nap, vagy seinie kiáb
rándultan halljuk: mentes volt
az áteredő bűntől. Ez pedig oly
kevés. N em lehet pusztán a bűn
tagadásával kifejezni azt, kinél
szebb nem jött a világra. Szent
séoe« Atl]ánk így foglalja össze
a dogma értelmét: .,mind a. sze
mélyes, mind az áteredő bűntől
mentes .és ő egyedül mindig a
legszorosabban egy a Fiá·val."
UJfl]stici corporis enciklika be
fejező része.)

A Szeplőtelen Fogantatás a
megváltás tökéletességében leg
teljesebb és teljességében legtö
kéletesebb diadala. I sien Fia
azért jött a világl'a, ho.aY Isten
báránya legyen és áldozata: vé
rével minden bűnt lemossom,
meri az ember számára 'vérontás
nélkül nem lehetett bűnbocsá
nat. (Hb 9, 22.) .A lemosás min
dig feltételezi a szennuet, a
bűnért való áldozat a bűnt,

Krisztusnak mindnyájunkért
lIaló halála azt, hogy senki más
ként nem lehet bűntelen. mint
Krisztus által.

A me.aváltás kegyelme. ahogy
miránk árad, feltételezi áteredő
és személjjes bűnünket. Kárho
zatra indult tömeg va.ayunk, hi
szem biin. nélkül nem is lehe
tünk: bíiniink egyidős létrejöt
tünkkel; ha Isten a magunk út
Jára engedne, ez az áteredő bű»

miatt a.múgy 1.S kárhozatra in
dult töme.a eaure kárhozottabb
lenne; mert Krisztus kegyelme
nélkül mé,a az embert, mint Pr
telmes lényt kötő természeti
törvényt sem tudná meatartani.
'nem is beszéloe a természetfö
lötti rendnek a törvényeiről,
amelyből pedig minden elesett-

ség ünk és sok elesésünk ellené
re sem esünk ki. A bocsánatos
bűnök pedig még azt sem hagy
Ják el, akit Isten kegyelme akár
hosszú időn. akár egész életén át
a súlyosaktól megőrzött. Kese
rűre húzódó szájjal és bizony
alázatos lélekkel majdnem azt
kell mondanunk. hogy az em
bernek sorsa, szinte törvénye a
bűn. N em mintha Isten olyan
törvényt hozott volna, hogy a.z
embernek bűnösnek kelljen len
nie, Isten törvénye más: a bű
nös emberre a kegyelem szét
oszlását úgy végzi, hogy senki
nek a létrejöttéhez sem kapcsol
ja a kegyelmet, nagyon kevés
embert óv meg n súlyos sze
mélyes bűntől, senkit sem egész
életén át a bocsánatos bűntől.
A megváltás minden. ember szá
mára a bűntől vnló felemelke
dés lehetősé,aét, a megigazultak
számára a súlyos bűn. elkerülé
sének a lehetőségét jelenti. de
senki számára sem a teljes bűn
telenséget ezen a földön. Ez q
mer/váltásnak ránkvonatko,zo
módja és törvénye.

A kinyilatkoztatás azonban a
megváltásnak egy má,~ módjá
ról is tud, amelyet Isten Urunk
érdemeinek a vegtelensé.aét te
kintve mindenkioel' szemben al
kolmaehatott volna - őt,szülein
ket persze kivéve -, tényleg
azonban csak az egy Szűz ese
tében alkalmazott. Krisetu» őt
ienséaesebb módon váltotta
meg: nem eltörölte biinét, ha
nem mindig tisztának akarta;
őt vérével nem lemosta, hanem
vére árán a kegye'em és üdvös
ség ruhájába öltöztette; nem
megszabadította a bűntől, hanem
me.aőrizte; nem »isszavetie az
ellensé.atől, hanem oda sem en
gedte; nem felemelte. hanem
mindig magánál tartotta.
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A megváltásnak ezt a kivált
sáao« módját jelenti a Szeplő

telen Foganta,tás. MáJria Adám
nak Istentől elszakadt családjá
ból származásával egyszerre I s
ten legkedvesebb gyermeke lett,
mert azért lett, hogy Kriszius
anyja legyen.

Mária azonban nemcsak bűn
nélkül fogantatott és nemcsak
kegyelemben fogantátott (a ket.
tő egyébként a Gondviselés je
len rendjében egy), hanem Ten
delietesének megfelelő, Lsten
iránta való ezeretetének mérté
ke ezerinti kegyelemben, azaz a
legnagyobb kegyelemben. a ke
gyelem teljességében. Máriánnk
ugyanis sohasem szánt Isten
más feladatot, mint hogy ttz I ge
édesanyja legyen, Máriát soha
sem szerette másként, mint a
Fiú édesanyját. Isten öröktő!
fogva erre rendelte és ezért kez
dettől fogva erre méltóvá tette
és így· azt akarta, hogy kegye
lemmel teljes legyen. Vagy ta
lán csak később jutott volna
eszébe Istennek, hog 11 Fia édes
anyjává, a megváltásban társá
vá tegye, voou talán csak ké
sőbb szerette meg?

A kegyelemnek ez a teljessé
ge állandóan elevenen égő sze
retettel ka,pesolta Máriát Isten
hez és így számára elgondol/w
toilammá, ezért lehetetlenné tet
te a bűnt, Istennek a megbán
tását. Vagy tudja valaki egy
szerre lángolva szereini és sú
lyosan measérteni Istenét? Már
pedig a kegyelem teljessége a
ezeretet teljessége és ezért nem
pusztán csak bűnnélküHség. ha
nem igen nagy jóság. Istennek
tetsző tökéletesség.

Ugyanígy érthető, hogy Má
ria soha még bocsánatosan scm
vétkezett: a szép ezeretei Éde."
anyja, a nagyokosságú, a hű

séggel teljes s.zű.z a legkisselJbetl
is csak Isten kedvét kere <te. ah-

(;lS

ban is hűséges akart maradni.
Ezért Istenről soha meg nem
feledkezett.

A metnudtá« azonban nekünk
nem csak bűntelenséget, még
nem is csak erényes életet, ha
nem KrísztusSI(I;t való hasonló
ságot li ozoit, (R 8, 20.) Persze,
ez nem külső hasonlóság, ha
nem ujjáseiiletés, új emberré
náui», K risztuseá formálódás.
(G 4, 19.) A ke.gyelem Krisztu:>
tagjává, szőlővesszőjévé, s,zc
rétetben Vete eaoué tesz ben
nünket. Krisziu» irántunk való
szeretete adja a mi Iránta vató
eeeretetűnket és a kettő léte
síti az egységet. Ennek a szere
tetnek pedi.q .hosszúsága 1Jan:
mikortol meddig köti az emuert
Kriszlt(sho,z; van szélessége:
mennytt fog át az ember szivé
ből, lelkéből, elméjéből és min
den erejéből; van magassága:
mennuin» emeli ki az embert ön
nwgából és mennyire emeli fel
Jézus Seinenek a gondolataihoz
és törekvéseihez; van mélysége:
mennuire i,gaz alázatban tudia
tiz emberrel önmagát elfelejtet
ni, hO.Q;II csak Krisetue éljen ben
ne (G 2, 20.) Szent Pál szerint
ez az életszentség: 'így érteni
Krisztust és így eltelni Isten
teljességével. (V. ö. E 3, 18.)

Szabad-e Krisetusnak. édes
anyja. iránti, SzűzanyánknaF
Fia iránti «zeretetében akar
csak a le,qldsebb megszorítást i~
lennünk? Kénesek vaIJyunk-e
annak a hosszll.~á[Ját, szélessé
gét, ma.aassá,qát, mélységét fel
mérni kimondani? Erre csalf
Isten képes, s Mária: ,.egyedüi
ő nott mhulut (I [efJszoroulblJa:1'l
egy a [i'iá Nil."

Mindezt jelenti a Szeplőtelen:

(J. mCI/ná/lás cwdálalossáqál, pá
ratlon f/azda,Q,wi[fát, sőt iiikéle
te,,, fe':iessélléf.

Takáe.~ József



Sík Sándor

SZENT pAL BÖLCSESÉGE
o Paule, suscipe nostra precamina,
Ut, quae replet'erit te, sapientia,
lpsa nos repleaf tua per doomatu:

(Névtelen XI. századi költő)

A keresztény emberiség sz.emltéletében Krisz.tus nemcsak a
történelemnek, hanem az egyes ember életének is középpontja.
A mindenségben elfoglalt helyzetünket lényegében az határozza
meg, hogy milven közel vagy milyen távol vagyunk az emberré
lett Istenhez, a testet öltött és ma is élő Krisstushoz. Az embe
riség számára egyszer jött el az idők teljességében, az egyes em
ber számára azonban a kegyelem szűntelen áradásában állandó
an jön: életünk értelme, hogy ezt a felénk, hozzánk jövő Krisz
tust meglássuk, befogadjuk, élni engedjük magunkban. A mi Is
ten-akarta szerepünk azonban e találkozás előkészítésében nem a
szenvedőleges várakozás, hanem a cselekvő elébemenés: Krisstus
jön felénk, mi megvünk Krisztus felé, hogy valahol, az útnak
egy Isten-akarta pontján találkozzunk. Nincs fontosabb az ember
életében, mint ez az út, amelyenelébemeg'y a feléje közeledő
isteni szeretetuek. Mi ez az ún Ki mondja meg nekünk, hogyan
jutunk Hozzá közelebb, hogyan találkozhatunk Velej

"Pál szÍ7'e: Jézus seine"

Ki-isztus Urunk végfelen emberszeretete és csodálatos ember
ismerete gondoskodott róla, hogy legyenek vezetőink. útmutató.
ink, mestereink, akik megtanítanak bennünket erre a legfonto
sabb tudományra. Apostolokat, prófétákat, tanítókat, szeriteket
li: üld szüntelenül, nagy számmal és nagy sokféleségben. hogy 'min
denk i mcgtaHIJhassa ,uzta vezetőt, aki legjobban tud az ő lel
kéhez szól ni. Ezeknek a Krisztus-rendelte útmutatóknak elseje
és legnagyobbja aza Szent Pál,akit Ö maga nevezett vátasztott
edényének, aki legelőször szólt írásban Krisstusró! (legfontosabb
levelei korábbi keletűek. mint nz Evangélium), aki legelőször vit
te el a fölfeszített Krisztus jóhírét az akkor ismert világ szé
Ié.ig, Szent Pál maga hív bennünket: "Legyetek követőim, mint
én Krisztusé !" (l Kor, ll, 1), félreérthetetlenül megmondja
nekünk: "Krisztus él bennem". (Gal 2, 20) .ós ujra meg ujra biz-"
tosít bennünket, hogy Krisztus maga tanította őt azegész Evan
géliumra. (Gall, 11). IvIikorés hogyan tör-tént ez a titokzatos
megtanítás, nem tudhatjuk. csak sejtjük, hof,"Y a damaszkuszi
út óriási élménye után, kétéves visszavonultságában; de hogy
meg-történt, nem lehet meg nem éreznie annak, aki magába fo
gadta az evangélium Kriaztusát, "PáJ szive Jézus szive" - mond
ja Aranyszájú Szent .Tános; lehet-e hitelesebb, kedvesebb, bizto
sabb útmutatónk ennél a szívnél l

Persze, aki Pált tanulmányozni kezdi, első látásra találl visz
-zru-iud egyéniségéllek ór-iási aránvaltól. teljesítményének rt törté-
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nelemben példátlan nagyságától, emberi formátumának sziute
emberfölöttire nőtt vonalaitól. Ha földrajzi konkrétsággal ma
gunk elé állít juk azt az utat, amelyet bejárt, egyedül vagy egy
két kísérővel, eszközök nélkül. védelmezök nélkül, törékeny szer
vezettel, folytonosan betegséggel küzködve, folytonos üldözések ,
félreértések, kegyetlenkedések, látszólag majdnem mindig kudar
cok közott. folytonosan prédikálva, zsinagógákban, piacokon, ma
gánházaknál, börtönökben, közben kétkézi munkájával keresve
meg kenyerét és elpusztíthatatlan frissességgel .diktálva leveleit,
melyekkel megteremti a keresztény teológiát, - akkor bizonyára
inkább a bámulat, talán a szódület fog el bennünket, mint az a
vonzás, .amely a neki való mesterhez vonzza a tanítványt. "Kí.
vül hareok, belül félelem" - így jellemzi egész élete módját (2

.Kor 7, 5), és hogy ez mit jelent a valóságban, arról némi fogalmat
ad, mikor a korintusiakhoz írva szembeállítja magát az ellene
dolgozó "hamis tes.tvérekkel" (2 Kor 11, 23-29). Ennek az óriási
életnek, ennek a kudarcról kudarera botorkáló, végül is lefejez·
tetéssel záruló életnek mérlegét így lehetne egy mondatba foglal
ni: huszonöt éves pályája elején a kereszténység egy kis palesz
tinai zsidó szekta volt, a végén: világegyház.

Ez a roppant nagyság, ez a páratlan erő azonban, - -csak
odaadó figyelemmel kell olvasnunk leveleit. hogy megérezzük -;
annyi szeretetet, finomságot, gyengédséget takar, _ hogy előbb

utóbb nemcsak bámulnunk, hanem szeretnünk is kell őt. Hallgas
suk, milyen hangon beszél híveihez. (Fil 1, 7-8; Gal 4. 19-20). A
tesszalonikaikat reményének, örömének, dicsekvése koronájának
nevezi (1 Tessz 2, 19-20), - olyan gyöngéd volt hozzájuk...mint
az anya, aki dajkálja gyermekét; úgy vonzódik hozzájuk, hogy
életét is nekik akarta adni". Nem lehet csodálni, hogy ez a sze
rétet szeretetet is kelt, A leveleit tanulmányozók nem egyszer
kifejezést adnak benvomásuknak, hogy kevés embert. talán sen
kit sem szeréttek annyian, mint őt. Lukács, Timóteus, Titus úgy
állnak mellette és úgy követik miridenhova, hogy lehetetlen meg'
nem éreznünk, mennyire magához. bűvölte őket. Megérzik és vi
szonozzák szeretetét még az efezusi pogány asiarchák is. A ga
láták ..szemüket tépetnék ki érte". A korintusiak sírnak. amikor
szemükre veti, hogy megszomorították bűneikkel. Végzetes jeru
zsálemi útja előtt könnyekig meghatóan búcsúzik az efezusi pres
biterektől (Ap. Csel. 20. 36-38).

De nemcsak ez, a gyengéd ezeretet hozza olyan közel hozzánk,
hogy szívesen sz.egőidünk tanítványául. Ez a nagy szellem, a tör
ténelemnek ez a legnaavobb alakja minduntalan megmutatja.
hogya szó legteljesebb, a testi-lelki gyarlóságokat is magában
foglaló értelmében ember. olyan, mint bármelyik közűlünk. Ez
a csodálatos hős, akit az Isten oly páratlan módon választott ki
magának, aki a harmadik égbe ragadtatott (2 Kor 12, 2), aki min
denkinél többet és nagyobbat cselekedett, éppen úgy érzi magában
az emberi szívben lakozó kettősséget, a megalázó. a lelket rabbá
tenni küzdő rosszat, mint akármelyikünk. Mikor a rómaiakhoz
szóló levélben leírja ezt a belső harcot, végül is így kiált föl:
"Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálra szánt test
től l" (Róm 7, 14-25). Úgy küzd a lelki szárazsággal. a lélekre rá
boruló szomorúsággal, a kísértéssel, mint akár a I€ggyarlóbb
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ernber (Fil 3, 11; Róm S, 26). Neki is megvolt, - nem is egyszer
-, a maga getszernáni ójszakája, úgy hogy volt perc. amikor "már
életéről is lemondott" (2 Kor 1, S':'9). Egyáltalún nem érzi magát
..szent"-nek; hanem küzdő, verejtékező embernek. aki csak jó
akaratára hagyatkozik és a Krisztus kegyelmében bízik (Fil 3,
l~l~. .

"Krisztus Jéeu» magához ragadott"

Kérdezzük meg már most ezt a nagy testvért, ezt a hasonlít
haratlen szellemóriást, aki ugyanakkor nekünk való útmutató
is: mire tanít, merre mutatja az utat Krisztushozi Természetesen
nem lehet itt célunk Szent Pál egész tanítását kifejteni, hiszel!
ez annyit jelentene, mint az egész teológia területét bejárni; csak
néhány legfőbb fogalmat, néhány döntő elizasító szót próbáljunk
kihallani .a nagy tanításból. arnelvek a fénYszóró vakító világ'os
súgúval ragyogják elénk a Krisztushoz vezető páli utat.

Szent Pál egyéniségének centruma, az a központi élmény,az
a nagy alap-vlzió, amelyből az, egész egyéniséget meg lehet ér.
teni, kétségtelenül az Úr Krisztus neve. Az, irodalom-tudomány
kimutatta, hogy milven jellemz,ők egy-egy Iróra legtöbbször hasz
nált szavaik. Nos, Szent Pál leveleiben l64-szer fordul elő ez fl
kitétel: in Christo. Krisztusban. Krisstuson keresztül lát min
dent, Krisztusból fakad, Krisztushoz vezet minden gondolata. Mín
den mögül, amit átél, amit cselekszik, amit mond, átizzik a nagy,
döntő élmény: ,a Krisztussal való találkozás a damaszkuszi úton.
Ez az élmény kettévágta életét. Ettől kezdve "Krisztus Jézus ma
g-ához ragadta őt" (Fil 3, 12). Ettől fogva Pál "új teremtmény"
(2 Kor 5, 17), ettől fogva számára az élet: Krisztus (Fil 1, 21).
Ettől fogva Krisztusért mindent elvet és szemétnek tart, (Fil
3, 8). Már nem ő él, hanem Krisztus él benne (Ga,l 2. 20). Most már
haláláig csak őt hirdeti: "Elhatároztam, hogy nem akarok más
ról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről" (1
Kor 2, 2). Eza megfeszített, tehát az ember Krisatus lebeg sze
mei előtt, ezt az ember Krisztust állítja mintául hívei elé (Gal
3, 1), ennek szeretete sürgeti őt (2 Kor 5, 14), ő az "új életút"
(Zsid 10, 20). Szinte azt lehetne mondani, hogy egész életéri át a
damaszkuszi élmény bűvöletében jár. Ettől a bűvölettől azonban
teljességgel távol van minden szentimentálizmus, minden roman
tika, minden, ami a legtávolabbról is beteges, vagy gyengeség le
hetne. Egy páratlan értelmi és még páratlanabb akarati energia
odaadása ez, de páratlan józansággal. gyakorlatiassággal, hiszen
Pál nemcsak a krisztusi gondolatnak és szeretetnek, hanem az
emberkezelésnek és szervezésnek is egyedülálló zsenije.

Ezt a Krisztus-élményt szeretné közölni híveivel is, velünk is.
"Vessétek le ,a régi embert szokás.ltivalegyütt és iöltsétek föl az
újat,aki teremtőjének képmására állandóan megújul . a teljes
megismerésig l" (Kol 3, '10). A Teremtőnek ez a képmása: Krisz
tus. Öbeléde kell öltöznünk (Róm 13, 14). Krrsztussal találkozni,

. Krisztust magunkra ölteni "Krisztusban" élni. ez az ő első nagy'
mondanivalója, .

Ez a szó mindnyájunknak szól. Ügy rajzolódik lelkünk szeme
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elé, mint egy nagy kérdőjel, amely feleletet siu-ge], Vajjon talál
koztunk-e már Krisztussal f -- helyesebben: amikor találkoztunk
Vele, észrevettük-e, ,nyitva volt-e számára szemünk és szivünk?
Meglátszik-e életünkön, hogy találkoztunk Vele, hogy hallottuk
szavát, hogy kihallottuk belőle az, igazságot, megláttuk az, útat,
megéreztük az, életet; élünk-e Vele, Belőle, Érte1 Mert: ha nem, ak
kor anakronizmus, vészes félreértés egész életünk: ha az Isten
emberré lett, ha eljött hozzánk és megmondta, hogyan éljünk, nem
kétségbeesett vakság volna-e, ha úgy élnénk, mintha nem jött
volna el, nem szólt volna, nem hívna és nem seg-ítenej Ha így
volna, akkor nincs sürgetőbb, végzetesebb, életre-hal ál ra döntöbb
feladatom, mi nt hogy ennek az unakronizmusnuk véget vassr-k
magamban és magam körül, - lelkemben, munkámban, családom
ban, mindennernű életviszonvaimban.

nA hilte! Krisztus la/dék seioetekbeu"

"Krisztust magunkra ölteni" - ez képes kifejezés. Szent Púl
nem hagy bennünket kétségben az iránt, hogy evvel a kora görög
stílusában ismeretes fordulattal mit akar mondani: a hit az,
ami bennünket Krisztussal egyesít, A második alapvető és leg
sűrűbben előforduló páli fogalom: a hit. "Nem a törvény tettei
alapján igazul meg az ember, hanem a Jézus Krisztusba vetett
hit által." (Gal 2, 16) A Krisztus Jézusba vetett hit által Isten
fiai vagyunk, hiszen mindannvian, akik megkeresztelkedtünk
Krisztusra, (vagyis hittünk benne). Krisztust öltöttük magunkra
(Gal 3, 26-28).

Ez, a gondolat a zsidó hallgatóság számára, akiknek először
szólt, mindenekelőtt a maga, nagy tagadásával hatott felborzol ón.
Az a nagy ellentét az O és az Uj Szövetség között, amely az Úr
J ézus szavaiban és tetteiben is ki-kivillant (,.Hallottátok. hogy
mondatott a régieknek, - én pedig mondom nektek!") , Pál le
veleiben teljes határozottsággal. szdrita kegyetlen világossággal
jelenik meg. De lehetett-e másképp, ha valaki megértette Krisz
tus tanítását - és tudjuk, hogy Pált maga Krisztus tanította
meg az evangéliumra - és megértette Krisztus parancsát. hogy
minden népnek hirdetnie kell igéjét. A Törvény helyébe a hit
került: ebben a néhány kurta szóban egy világ süllyedt el és eg~'

új világ támadt: a külsőség helyébe a szellemé. Az O-szövetség'
törvénye kétféleképpen is külsőségekre épít: az Abrahámhoz való
tartozást írja elő mindenekelőtt (circumcisio) és az előírt rituális
cselekedetek végrehajtásában nyilvánul. Ez a törvény a maga
idejében nagyszerű szellemiséget hozott, a nagy, jámbor. szent
életeknek ragyogó példáit ihlette, az istenhitnek és isten-szere
tetnek csodáit állította a világba; Pál felfogása szerint Isten
akarta nevelő voU Krisziusra: (Gal 3, 24). Krisztus meg-ieleuésé
vel a nevelő betöltötte feladatát - a farizeusi tanítás külsősé

gessége, a szadduceusok hideg racionalizmusa, a prófétáik: mes
siás-gondolatának politikai programmá való szűkülése szirrte kéz
zelfoghatóan jelzik. hogy itt valami véget ér. Ez a valami az'
Ószövetség. Szerit Pál, II meg nem alkuvó, buzgó farizeus, ha sza
bad így moudaui, lélektani lehetetlenülését élte meg magúri a
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törvénynek. Ő, aki miudenestül teljesíteni akarta a törvényt,
megtapasztalta. hogy a farizeusi előírások rengeteg szabályát le
hetetlenség megtartani, a törvény-hűséget rnint keserű bűntudatot

élte át és egyenesen arra a meggyőződésre jutott, hogy közvetve
mintegy maga a törvény lesz, a bűn okává, hiszen a bűnös kíván
ságot nem ismerte volna, ha a törvény nem mondaná: ne kí
vánd meg-l- "A parancsolat, melynek az életre kellett volna ve ...
zetnie. halálomra vált. .A parancsolat ugyanis alkalmat adott
a bűnnek, hogy f'élrevezessen és megöljön" (Róm 7, 7-11), Ezen
az élményen keresztül az ótörvénvt, noha önmagában szent, igaz
és' jó (Róm 7, 12), sziute személyes ellenségnek érzi. Nem 'a tör
vény, hanem Krisztus a mi részünk, el ig azf tónk, erőnk. "Ő tesz
minket alkalmassá arra, hogy az új szővetség szolg'ái legyünk,
nem a betűó, hanern a léleké, hiszen a betű öl, a lélek pedig él
tet." (2 Kor 3, 6) ".Jézus által fogadott fiává rendelt bennünket
szeretetből az Isten" (Ef l, 5). Ennek az új, Isten és ember kőzőtti

szővetségnek az ember részéről a lélekheil való hozzájárulás.
Knisztus "befogadása", vagyis a hit az alapja: hogy "a hittel
Krisztus lakjék szi vetekben' (Ef 3, 17),

Mit jelent ez a szó Szent Pál tanításábanl Persze, hogya
legegvszerűbb alakra visszavezetve azt, amit a kis katekizmus így
fogalmaz: igaznak tnrtani azt, nmit Isten mond, - amit J.{risz,tus
mond - éé! pedig uzórt, mert Ő moudja. De ennek az "lgaznak
tartásnak" alanya nemcsak az értelem, amely belátja, hogy hinnie
kell. hanem az érzelem is, amely boldogan érzi át az igazságot;
és az akarat is, amely odaad.ia magát neki, "elfogadja" a krísz
tusi igét. Az ember eg'ész lénye mond ebben a látszólag bonyo
lult, valójában nagyon egyszerű lelki gesztusban igent 'az evan
géliumi jó-hírre. A hi tnelce és a keresztségnek, a nagy élmény
külső jniúnek" átélésében. mindenkivel meg-történt, ami Pállal,
hogy "a Krisztus mngúhoz, ragadta" őt; ugyanakkor az, ember is
magához ragadja Krisztust. mintegy befogadja lelkébe, hogy ti
tokzatos kegyelmi t evókcnvségével éljen és dolgozzék benne. Az
emberi ig'en-mondásnak és a kegyelem indításának ez a közös
műve az "új teremtmény", amely immár a "hitből él" (Zsid 10,38).

Él-e bennem ez, a hit. ilJetőJegélek-e én ebből a hithől~ - ez
fl keresztény öntudat nagy alapkérdése. Hiszek-e "Jézus Krisztus,
ball, Ö egy Fiában, a mi Urunkban'{'l Nemcsak a történeti Krísz-'
tusban. nemcsak az.t, hogy élt és úgy élt, ahogyan az Evangé
lium leírja; ez ma liJúr nem probléma a tudományos megismerés
előtt; de ezt elhinni mé!!' csak tudomány és történelem. Hanem:
hiszem-e az élő. a ma is élő Krisztust, azt a Krisztust, aki egé
szen em her, m int ru, de ugyanakkor "benne lakozik az istenség
egész teljessége", fl ki mindennek értelme, aki út, igazság és élet,
és aki egyszer majd eljön "itélni eleveneket és holtakat" - en
g-em is -, akihez józan eszem, tiszta. emberi ösztönöm és fel1o
hogó érzelmeim szer-int mindenestül hozzá kell szabnom magam.
Egyszóval: hiszek-e Szcnt Pál Krisztusában ~ Ha igen, hálát
adok-e mindennap ezért a páratlan ajándékért, hogy a ,,'válasz
tottak" közé tartozhatom, hogy HZ, Istennek ez a benne lakozó
teljessége vár rám örökkévalo boldogságul, mert hiszen "mind
azoknak, akik befogadták öt, hatalmat adott Isten fiává lenni",
- Isten Fia, Krisztus testvér-örököse vagyok. Ha pedig olyan
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szerenesétlen volnék. hogy nem felelhetek erre a kérdéara igen
nel, vajjon nem nyugodtam-e bele nvársnolgári kéuyelmességgel,
vagy farizeusi gőggel abba a szellemi vakságba, az emberrnivolt
nak abba a csonkaságúba. abba a szerenceétlen félig-létbe, amit a
Krisztus nélkül való élet jelent? Imádkozom-e a hit kegyelmé
ért, de szüntelenül és fáradhatatlanul mindadklig, amíg meg nem
hallgat - mert hiszen egészen biztos, hogy előbb vagy 'utóbb meg
hallgat: megigérte - hacsak a megszállott fiú apjának imájá
val is: ,.hiszek, urum.. segíts hitetlenségemen. (Márk 9, 23). És
megteszek-e mirident, ami rajtam áll, hogy meg is találjam. hogy
elébe menjek, hogy kinvissam előtte lelkemet? Ha másként nem.
azon a módon, amely talán .a legkönnyebb és talán a legbiztosabb
is; avval, hogy teljes jóakarattal, minden előité1et nélkül meg
nyitom lelkemet az Evangéliumnak. Goethe mond.ia az Ecker
manual folytatott beszélgetésekben: "Az Evangéliumokhan au
nak a fenségnek visszfénye hatékony. amely Krisztus személvé
ből ered és mely olyan magasrendű. amilyenben vala ha az Istell
megjelent a földön. Ha azt kérdezi tőlem valaki, hogy természe
tem imádó tiszteletet kíváll-e adni neki, azt felelem: feltótlenül!
Meghajlok előtte, mint az erkölcsiség legmagasabb elvének is
teni kinvilatkcatatása előtt." A "pogány" Goethe megérezte ben
ne az Istent, mert a művész elfogulatlanságával közeledett fe
léje. Hogyne érezném meg én, aki akármilyen nvomor-ult vagyok
és akármilyen hitetlennek érzem magam, mégiscsak valamiké
pen már eleve rokonságban vagyok Vele, hiszen ..nem keresném.
ha már valamiképen meg nem találtam volna" (Pascal].

"GJJökeret verjetek a szereletben"

Van azonban még egy szó, amely talán még a hitnél is több
ször fordul elő Szent Pál mondataibau: ez a secretet. A megiga
zulás, az új-emberré válása hitből fakad, (le a szeretet m iuthn
még a hitnél is nagyobb volna, Emlékezzünk a korintusi levél
csodálatos soraira: (1 Kor 13, 1-3:13.) MegTcIIJerít& szavak. Szcretl't
nélkül semmi a tudás, semmi a m iszt ikus élmény, semmi az ir
galmasság, még a hegyeket mozgató hit is semmi. Vajjon nincs
itt ellentmondás! A megigazulást a hit nd.ia, (le H hit semmit
sem ér szeretet nélkül ~ Mennyi vita folyt e körül az ellenmondás
körül a protestantizmus és 11 régi hit védő] közö tt: egyedül a hit
üdvözít-e, vagy kellenek "cselekedetek" 'is? Pedig az ellenmondás
csak látszólagos; ha az ember beleéli magát ,Szent púl gondol ko
dásmődiába, meg kell éreznie, hogy ez a szembeál l ítás csak ré
tori forma, s valójában egy ez a kettő. "A hit szeretet által
munkálkodik" (Gal 5, 6), vagyis a hit mint szeretet nyilvánul
meg. Ha nem nyilvánul meg mint szeretet, akkor nvilván nincs
is, vagy legalább is nincs mega szónak páli értelmében. :Fls for
dítva is: "Mind az, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent"
- mondja János (1 J án 4, 7),. és nem lehet kétséges, h ogT Pál
ugyanígy gondolkodik, Az Úr Jézus szerint arról ismerik meg' az
Ö tanítványai.t, azaz a hívőket, hogy szeretik egymást. Vagyis az
evangéliumi szeretet magában foglalja a hitet. azon épül, annak
erejében nyilatkozik meg. Mikor az Flvangélium, vagy az ar-os-
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tolok szeretetről beszélnek, nem ösztönös szimpátiát értenek raa
ta, sem nem a maga javát néző önzés szeretetót, hanem .ióakaré
szerétetet és pedig minden 'emberhez való jóakaratot. Ám az em
berek legnagyobbrészt nem szeretetreméltók: nem könnyű őket

szeretni, Én magam gyenge és önös vagyok: nem köunvű mindig
és mindenhol szerétetet g yakorolnorn. KelJ egy én-feletti érték,
amely szeretetre indít, egy én-feletti gondolat. amely érdemessé
teszi szeret.ni a felebarátot és elmozdítja a szükségképpen adan
dó holtpontokról a szeretetet. Ezt á biztosítékát ,és erejét a sze
rétetnek csak a hit és a kegyelem adhatja meg'. A hitnek nincs
más bizonyítéka, m int a szerétet. "Miért menekülünk szívesebben
az olcsó szóhoz és II hol t könyvhöz, hogy hitünkről tanúságot te
gyünk, mikor az elevell valóság számára egyetlen átütő erejű

és gvuitó apologia van: II meleg szívé. a cselekvő szereteté.' 
mondja Karl Adam. Szent Pál a legszívesebben együtt· említi
a kettőt: "Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy
Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisz
tus lakjék sz i vetekbrn, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek
II szeretetben". (Ef 3, 16·17). .

Pál, aki olyan súlyos lapokat ír az ószövetségi törvény ellen, .
voltaképp teljes tudatossággal ú,j törvényt állít: a szeretet tőrvé

nvét. "Érvényte,lenítjiik tehát a törvényU Szó sincs róla: nem
érvéuytelenítjük, hanem megszílárdítjuk" (Róm 3, 31), - miutha
a hegyi beszéd Krisztusát hallauók, aki nem megszűntetni jött
a törvényt, hanem beteljesíteni. A korintusiakhoz írt első levél
ben egyenesen ki is mondja.: "Nem állok Isten törvényén kívül.
hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve." (I Kor 9, 21).
'I'örvénv ez is, de semmi külsőséges, semmi elaprózott kazuisz
tika, semmi do ut des szellem n incsen benne. Egyetlen szóba fog
lalható. "aki felebará.tját szereti, teljesíti a törvéüvt". Nem
"autonóm erkölcs" Kant· ódelméhen, nem maga szab magának
törvénvt vaz ember, hanem Krisztus törvénvét követi. De nem is
heteronóm, idegen törvény, inert nem "más" szab a léleknek tör
vényt, hanem az II Krisz.tus, aki legbelsőbb .belsejében él. Evvouo;
X/.Jttrrov - morid.ia magúról, vagyis a Krisztus ennóm.iája.: belső
tőrvényűsége él benne.

Ebben a szeretetben benne vallnak a "cselekedetek" is, hi
szen az evangéliumi szeretet, vagyis a jóakaró. k risztusi szeretet
magában foglalja II cselekedeteket. A hit: szeretni.azaz csele
kedni akar. Milyen jellemző, hogy Pálnak a damaszkuszi út nagy
élményekora magát megnevező Krisztushoz első. szava: "Uram,
-mit akarsz, hogy eselekediemt" (Ap. Csel. 8. 5). Akár a hit, akár
II sze-retet oldaláról nézzük, mind a kettőnek legbelsőbb természe
te II cselekedetekben való megnyilatkozás. Mikor Pál a tessza
lonikaiaknak ír és meg akarja dicsérni őket, így szól: "Szüntele.
niil gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre. ál
dozatos szeretetetekre" (1 Tessz l, 3). És ha kérdezzük, hogy mik
azok a cselekedetek, amelyekben a hit t..evékeuy és a szeretet áldo
zatos, ~ nagy szeretet-himnusz megadja a roppant egyszerfisé
g-ű válaséti 1 Kor 13, 4-7. Pál levelei tele vannak a szeretetnek.
azaz a keresztény törvénynek egészen konkrét fejtegetéseivel. ne
ez a kifejtés mindig ilyen csodálatosan egyszerű, emberi és me
'eg: egyetértés, egymás javáuak muukálása, előzékenység, ven-
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dégszeretet, segités, békesség, az erőszak elkerülése, n g-yöllgób
bekhez való alkalmazkodás (Fil 2, 2-4; Róm 12, 10. 13-16; Kol 3.
12-16 stb.), "Szeressétek egymást, viseljétek el egymást; ameny
nyiben rajtatok múlik, lehetőleetéljetek minden emberrel békes
légben" (Róm 12. 19) - szinta refrénszerűen tér vissza ujra meg
ujra ezekre fi dolgokra. Csupa egyszerű dolog, csupa kis dolog. 
Valójában mindenki megtapasztalhatja. hogy ez a I eg nag'yobb
dolog a világon.

Nekem is meg kell tapaszfalnom ezt II nagy dolgot. J...elkiis
meretem előtt felmerül a kérdés: olyan-e hitem, amely szeretet.,
ben én Nem csak "világnézet", ideológia. filozófia-ej Nem csak
érzelmi ellágyulás, édeskés szentirnentálizmusce'l Nem csak etika,
erkölcsi felfogás-e l Az-e igazán, aminek az Úr .Iézus kívánja
Szent Pálon keresztül: Krisztus lelkembe-fogadása. személyes
kapcsolat az élő Krisztussal, .amelyaz, emberekkel szemben a jó
akaró szerétet cselekedeteiben lesz élővé~ ]<~s olyan-e szeretetem,
amilyennek Szent PáJ kívánja: nem ösztönön, érzelmes termé
szeten, szlrnpátiákon, nem érdeken, nem szokáson, nem izlésen
és esztétikai jólneveltségen alapuló, hanem a Krisztusbu vetett
hiten és a Krisztusból felém áramló kegyelmen ~ Ha ez a fömotí
vuma, akkor az előbbi motívumok is mind értékessé, jóvá lehet
nek és színezik. a természet sz íneive) gaZJdiagítják természetfö
lötti szeretetemet. É;; olyan gyakorlati és egyszerű-e ez a szeretet,
amilyennek Púl kíván.laj fi mindennapi élet egyszerű kis dol
~aiban megnyilvánuló, nem ötletszerű cselekedetekben, érzeh.nes
fellobbanásokbanfel-felvillanó, hanem életnrogrum m, lelki beren
dezkedés, lélekforma : a kereszténv lélek.

" ... mely SZl/b(/d.~ágllal K risziu» seabculitot! mct) minkei"

Ez a törvény -- Szent Pál erőteljesen haugsú lv ozzu ezt - a
sznbadság törvénye. Nem külső, politikai vagy társadalmi értel
mű. szabadságról vun itt szó, nem is a szó filozófiai értel n.ébeu
vett szabadakaratróJ. Az, öntudat e1némíthatatla.nés mCg'(·.áfol
hatatlan tanúbizonysága szer-int bennünk élő akarat-szabadságot
és az ennek alapján kellő önneveléssel meg-szerezhető erkölcsi
szabadságut ez a szabadság föltételezi. Itt azonban többről, a szó
uak egy felsőbb, vallási értelméről van SZÓ. Ebben az értelemben
"az az, ember szabact aki hajlandó és képes a természetes akarat
szabadságet és önrendelkezést el vszerűen j steni értelem be II hasz
nálni, vagyis szeretetének tárgya az, alll it Isten akar, em he rszere
tetének motívuma az Isten iránti szeretet; útmutatója [1 hitben
magához ölelt isteni kinyilatkoztatás. megvalósításának belső ere
je az isteni kegyelem." (Karrer)

Ez a törvény épp azért a szabadság törvénye. mert cselekedetei
a szerétetbői fakadnak: "Krisz,tus szeretete sürget rniuket" (2
Kor 5, 14). Aki szeretetből cselekszik, az nem a szabályt nézi, ha
nem azt a jót, amelyet a szabály el akar érni és amelyet ő, mint
hogy szereti, még jobban el akar érni. Amikor Szent P;11 azt
mondia, hogy a szeretet-gyakorló ellen nincsen törvény (Gal 5,
23), akkor azt akarja mondani, hog'y a szeretetnek nines szűkséze
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törvényre, hiszen tökéletesebben teljesíti azt, amit a törvény kí
ván,

De a szabadság törvénye a szeretet cselekedeteiben megnyi
latkozó hit azért is, mert minden cselekedete személyes lelkiisme
retből történik. A-lelkiismeretnek Szent Pál gondolatvilágában
igen nagy szerel/e van. A lelkiismeret szó (OV ve(ó 1'j(}U;) annyi
szor fordul elő nála, hog-y eg'Y teológus könyvet irhatott A lelki
ismeret Pálnál címmel. "A mi dicsekvésünk lelkiismeretünk ta
nusága" (2 Kor 1, 12). "Kövesse ki-ki a maga meggvőződését,

mert. '. mindaz, ami nem meggyőződésből történik, bún" (Róm
14,5; 14, 23). "Miért vessem alá szabadságomat egy másik lelkiis
meret ítéletének I" - kérdezi egy kényes eset elbirálásánál. (1
Kor 10, 29). .

Akár a szeretet, akár a lelkiismeret oldaláról vizsgáljuk fl

szentpáli szabadság-fogalmat, mindkettőnek egy a gyökere, azért
a szabadságnak is végelemzésben egy az oka: a bennünk lakozó
Szentlélek. "Ahol az Ur Lelke van, ott a szabadság" (2 Kr, 3, 17).
,.Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem rt szolgiaság
lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek (mint az
ószövetségi törvény alatt), hanem a fogadott fiúság Lelkét,
amelyben azt kiáltjuk: Abha! Atya! Maga a Lélek tesz tanúsárrot
lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk." (Róm 8, 14. 16) "Azt mon
dom; lélek szer-int éljetek. " Ha a lélek vezet. akkor nem vagy
tok a törvény alá rendelve ... a Lélek gyümölcsei: ezeretet.
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hüség, szelídség; ön
megtartóztatás. Ezek ellen nincs, törvény." (Gal 5, 16, 18, 22-23).

Isten fiai vagyunk és erről maga a Lélek tesz tanúságot lel
künkben. Ime, a keresztény szabadság pszjhológiai oldala: felsé
ges szabadságtudat. "Minden szabad nekem", de nem minden hasz
110S. M:inden szabad, csak ne váljak semminek rab.iává," (1 Kor
rj, 12) "Minidlen a tiétek - kiáltja oda a korintusiaknak - akár
a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az el
jövendők: minden a tiétek. 'I'i Krisztuséi vagytok, Krisstus pe
dig Istené." (1 Kor 3, 22-23). "A lelki ember mindent elbírál, de
őt senki sem bírálja el," (l Kor 2, 15) A lelki ember. aki a sze
l'etet cselekedeteiben megvalósuló hitben éli a maga szabadságát,
mindent cl tud bírálni, mert hiten élesedett szeme, szereteten meg
értővé lett szive, a magn szabadságán kiélesedett emberismerete
ruindent megért 'és magához, ölel. öt viszont senki el nem bírál
hatja, mert senki meg' nem értheti, aki nem kongeniális veje
ugyanilyen természetfölötti föJszereJtségben és meg-tapasztalás
ban, vagyis aki majra is nem lelki ember. A nem-lelki-ember vég

. elemzésben úgy vi szonvl ik II lelkihez. m int gyermek a felnőtt-

höz, mint a vak, vagy a legjobb esetben fél-vak il látóhoz.
Felnőtt. és látó vagyok-e én is1 }<~rtem-e igazán ezt a keresz

tény szabadságot'l Helyes-e a fogalmam róla1 Nem tévesztem-e
össze a sza hadosságjral ; a korlátla,nön-ldélés öngyilkos prog
rammjával, a törvény-nélküliség, a "jón és rosszon túl" el
képzelt légüres térben lebegő emberség beteges káprázatával ~ Nem
szállítom-e le szabadságra szóló igényemet és kétségtelen emberi
jogomat II külső szabadság lapos ssint.iére'l Szabadnak lenni poli
tikailag, társadalmilag: nagvszer-ű eszmék. nagyszerű emberi erő
feszítések ihletői, a "lelki ember" sz íve feldobog hallatukra. _.-



de az ő szabadságigényének rnindez kevés: ő szabad akar lenni
még önnönmagától is, ő nem éri be kevesebbel, mint a szeutpál i
élménnyel: "Minden szabad nekem, csak ne váljak semminek rab
jává." És' ha megértettem Szent Pálbólaz evangéliumi szabad
ság gondolatát, élem-e igazán, meg tudom-e óvni magam szabad
ságomnak két halálosellens,égétől,attól a kettőtől, amelyekkel
Szent Pál is egész életében harcolt: egyrészt a farizeusi botűimá
dástól, másrészt a pogány szabadosságtól ~

"Elég neked az én kegyelmem"

Előttünk áll Szent Pál nagyszerű gondolata az Isten fiainak
szabadságáról. De szabadság "ott van, ahol az Úr Lelke", és Is
ten fiai azok, akiket Isten Lelke vezérel. Szent Pál minden gon
dolatmenete Istenből, Krisztusból indult ki, Istenbe is torkollik:
a Szentlélekbe. O, a nagy realista, a nagy emberismerő, aki önma
gában élte végig a bukdácsoló ember minden szenvedését, akinek
szájában talán végig ott maradt a farizeusi törvénnyel való bir
kózás keserűsége, és aki huszonöt esztendőt töltött a kor minden
nemű pogányságával f'ertözött városokban, fenekéig ismeri az
emberi szivet, megtapasztalta és átélte az emberi gyöngeséget.
Jól tudja, hogy az ember magától nem lesz "lelki emberré". A
rómaiakhoz írt levélben nagyszerű drámai monológban sírja el a
magáramaradt ember nyomorúságát, aki "akarni ugyan kész vol
na, de arra, hogya jót meg is tegye, nem képes" (Róm 7, 14
25); ám amint megtapasztalta II gyengeséget, megtapasztalta az
erőt is: az emberi gyengeségben az Isten erejét. "Isten maga mű
veli bennetek jóakarata szerint a szándékot, meg a végrehajtást
is," (Fil 2, 13) Ami jó van bennünk, nem magunktól van, hanem
Istentől; nem a mi munkánk, hanem a bennünk dolgozó Istené:
.a kegyelemé. Magunktól semmire sem vagyunk képesek, ami érőt
érne, de "tuidom, hogy mindent megtehetek az által, aki engem
megerősít" (Fil 4, 13). "Tehát nem azon múlik, aki. erőlködik,
'''agy aki törtet, hanem az irgalmas Istenen.' (Róm 9, 16). Egy
pillanatra meghökkent ez a kategórikus kijelentés, mintha nem
kellene "erőlködni és törtetni" , azaz cselekedni, hanem csak öl
betett kézzel várni a kegyelem jövetelét. Valóban akadtak, akik
egy ilyen kényelmes és férfiatlan kvietizmus programmját véltkk
kiolvashatni ezekből a szavakból. De Szent Pál gondolata fél
reérthetetlen: erőlködni és törtetui nem fölösleges, Rőt nélkülöz
hetetlen. Olvastuk a filippiekhez. írt levél szavait arról, hogyan
festi a görög sportversenyektől vett képpel a maga erőlködését.

UgYlanezzel II képpel mutatja meg a cselekedetek szükaégességét
a korinthusiaknak (1 Kor 9, 24-27). Ezek II képek különben csak
az evangéliumi- igét írják körül: aki mindvégig ,állhatatos, az
üdvözül (Mt 10, 22). Pál nem is szűnik meg híveit cselekedetekre:
"erőlködésre és törtetésre" buzdítani. "Törekedjél - írja Timó
teusnak - igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türe-

.Iemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az
örökéletet." (1 Tim 6. 11-12). Persze. ez a mi jó harcunk is való
jában az Isten műve, hiszen "O műveli bennünk a szándékot is".
Törtetésünknek és erőlködésűnknek, mint voltaképpen minden
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testi-lelki moccanásunknak, két alanya van: un es még" inkább
az Isten. Az ember oldaláról nézve talán ez az egész keresztény
ség legmélységesebb titka.

A kegyelem nagy problémája ez, amellyel annyit viaskodik
Pál nyomán a docto?' gratiae, Szent Ág-oston és az ő nyomán
mind a legnagyobb teológusok. Az emberi értelemnek csodálatra
méltó erőfeszítéseivel írják tele a nagy Summáknak evvel fog
lalkozó lapjait. Hogyne küzdenének vele, hiszen tökéletes megfej
téséhez a két legnagyobb titoknak: az Isten természetének, az em:
ber természetének ismerete kellene. A mi számunkra, akik Szeut
Páltól életünk eligazitását várjuk, elég a gyakorlati utasítás:
igaz lelkületre, életszentségre törekedni, jó harcot vívni, de egy
pillanatra sem hinni azt, hogy magunktól van, ami bennünk
jó: tenni iakell, alázatosnak és hálaadónak lenni is kell. "Kegye
lemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, ha
nem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy sen
kise dicsekedhessék. Az Ö alkotása vagyunk: Krisztus .Iézusban
iátettekre teremtett minket; melyeket Isten előre elrendelt, hogy
bennük éljünk," (Ef 2, 9~10).

Ei a kegyelem mindenkinek kijut, kinek-kinek a maga szük
ségletének mértéke szerint - isteni emberismerettel és isteni jó
sággal megszabott mérték szerint. A kísértések zaklatása közt
háromszor felfohászkodó Púlnak az Úr jelenti ki: "Elég neked!
az én kegyelmem, mert az erő gyengeségedben lesz teljessé." (2
Kor 12, 9). A mi szerepüuk: együttműködni a kegyelemmel, fel
használni ezt a gyengeség-iinkben kitel iesedő erőt, mint Pál: "Is
ten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme
meddő nem maradt," (l Kor 15, 10).

Ennek az utolsó mondatnak két része, mint két sürgető kér
dés 'mered fel előttem. "Az Isten kegyelméből vagyok, ami va
gyok" - tisztában vagyok-e vele, hogy csak Isten kegyelméből

vagyok, ami vagyok, és Isten kegyelméből lehetek, ami lehetek I
V'agy talán olyan kezdetleges az önismeretom, hogy lelkem mé
lyén ott üla minden bíínök gyökere, a kevélység, a byroni ro
mantika uatctikus öuesalása, az Istennel való szembeszállás. vagv
a madáchi Ádámnak - a még meg nem tért Ádámnak - tragikus
tévedése: hogy Isten nélkül, a magam lábán meg tudok állni I
Istenem! a Byronok és Nietzschélc példája nagy arányokban tár.ia
elénk azt, amit a maguk formátuma szerint a kis kevélyek is
átélnek: a gőgös ember uralkodó élménye nem a magával való
megelégedettség, hanem az elégedetlenség, a csüggedés, a szégyen
kezés, az önmagát tépő düh.

De ha él bennem a tudat, hogy az Úr .Tézus nélkül semmit
Bem tehetek (Ján 15, 5), ha él bennem ez. a felséges alázat, ame":
lyen a keresztény öntudat felépül: kérem-e Tőle újra meg újra
ezt az erősítő és megazentelő kegyelmet, a hit kegyelmét, a sze
retet kegyelmét, az alázatosság kegyelmét, az állhatatosság ke
gyelmét~ Es - tudván, hogYa kegyelem a természetre épít 
próbálok-e elébe menni, természetes' jócselekedeteimmel mint
egy magamhoz hívni a kegyelmet'l

A páli mondat másik kérdése: nem marad-e bennem meddő
az Isten rámáradó kegyelmej Azaz: mikor hallom az Isten hi
vó szavát, felelek-e rá, indulok-e feléje; mikor érzem szivembeu
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össtönzését, mozdulok-e, teszelll-e amire ösetönözd Egyszóval:
együtt működöm-e ,a fölismert kegyelemmel ~ Ez a kegyelemmel
való együttműködés, az Istennel való ez az együtt-munkúlkodás:
voltaképpen ez a keresztény élet tartama. Az ember felől nézve,
talán ez az utolsó mozzanatn annak a tanításnak, amellyel Pál
utat mutat számunkra az Úr Jézushoz.

Ime, Pál bölcsesége, amely megtanít beunüuket arra, ami a
legfontosabb. Hallgassuk bölcseségre-szom.ias elmével. szeretetre
táruló szívvel, - a XI. század ismeretlen latin költőjének szfp
szavai szerint:

Ó Pál, vedd szívesen könyörgő népedet,
Akinek bölcseket gvőzött tüzes hited.
Sáfárrá tett az Ur a szent hajlék .felett :
Az égi lakomán mutass nekünk helyet,
Hogy ama bölcseség, mely téged ihletett
Betöltsön általad minden emberszívet !

FALUSI KARÁCSONY

Éjfél száll a nagytoron·yra,
szárnyaival beburkolia

hideg kőfejét.

Vaksötétben vágtat a fagy.
.csengő szánjaival a nagy

éjszakából jött.

Elaludtak a csillagok?
N yaki.g betakaróztak ott

fenn (I mennueken,

Hol reittirik hát az ünnep"
ha a csillagok eltűnnek,

sehol semmi fbm? ..

ű30

Láthatatlan vándorol a
falu népe a templomba

fagyott utakon.

Kopog a sok cipő) csizma,
az éj kimondatla.n titka

ül az ágakon.

Sötétben, fagJJban. szótlanul
,jönnek egyre, rní.g cson/osul

alattuk a föld.

« minden. sötét árnyon ha7?·átl..y
piros fénnyel, el-elholuán 

átdereng a Szív.

Görgei Gábol



SÖTÉT HAJNAL
Ida Ijjas Antal

AJANLAS: ).Hát visszajártok hozzám tündeámyhad,
kiket merengő-ifjan lábhaték?
Vak lengéstek hogy mégis rnűbe zárjam:
hát él bennem félőrült vágya még?
H o z z á m a ködből! Táncgyűrűbeszálltan

élővé. bűvölödj holt páranép !
Magam is ama vad :gyermeknek érzem
villo pályátok démoni szelében.

Az eltünt szellemkörbe [épek ujra 
mind mondhatatlan bú alól izen;
mint ó-hárfán, mít !f,ölver szélnek ujja
zsongtok ti multat zúgasó rimek -
~ gyógyító árba. könnyekébe hubltan:
engesztelődj már durva rossz szivem!
Ami vagyok 111~: tüntesd el varázsbot
és ezt parancsold fel. az ifjúságat !" *

(* Goethe Faustja "Ajá'l1lásá"-nak
elsö és utolsó versszaka. Az eIbe
szélés szerzőjének Iordításában.)

L

RABLÓUUrIMÖ -- így' hívták az ismert kártyajátéknak azt
az «lvadult változatát, amit két városiruhás. csont-bőr, ideges ügy
nők s két börkabátos, dagadt kupee dühöng-ve, a négytik térdére
lett kézrtáskán csattogó kártyákkal játszott órák óta, Szombat-

. hely óta. 'I'izeuötéves voltam, szembathelvi g imnazisba, a szem
üvegtől még soványabbnak ható areú loisfiú ; a kártyajáték nem
érdekelt, olvasni már nem lehetett a Szász Károly fordításában
magammal hozott Dante Poklát. ott szorongva a kendős vásáros
asszonyok és a szolgálatí bundá.iukban hallgatva cigarettázó vas
utasok között - a eigarettafüst .a vonatszakasz mélyén feketébb
"olt. m int künn a fehruári alkonyat: ekkor. 1921-ben még a ma
g'uvágia nyers kapadohányokat szívta miudenki, sokan nem is
cignrett.a - hanem u.iságpap írból. A még háborútól moeskolt,
fütetlen személyvonat koradélelőtt indult velünk Szombathelvrűl,

de már majdnem este-lett, mire az állomásokon való órás veszteg
lések után elcammogott Vasvárig. Ott még la széltől tisztára söpört
hideg és halvány alkonyati ég zöldelt he az ablakou. Viszont m.ire
11 hctegmozdonyú. zsufolt kocsisor fölkapaszkodott a Vasvár utáni
hosszú meredeken, feketeviil'iis alkonyati tűz szökött a mennvku
pola tetejéig, mint valami mozdulatlan tűzvész s haragvó bíborá
hu rajzol ódtak az útmenti f'aosoportok, belétükrözve a széltől há
bors-ó tél vízi kiöntésekbe. Az esti tűz aztán hamar kihamvadt, de
ha lcaaláubia így döcögünk tovább, az ég' égő mnradvánvainak
vörösizzása mellett érünk be Szeutivánban, ahol Eg'erszegre lehet
<Í 1száll ni, 1Jf)X')' az i nfl uenza- és szénszűnet heteire "haza"-jussak.
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azazhogy. mivel otthonunk már nem volt, tulajdonképpen csak
anyámhoz.

Ezek a furcsa, felemás "haza"-utazások éppúgy hozzátartoztak
gyermekkoromhoz, mint az itteni vidék, mint anyám, mint a
szegénységünk, mint a fájdalom. Anyám - ki tudja hányadik
hajótörésünk után - ujra ott húzta'meg magát Egerszegen.
egyik nála jóval idősebb férjes nővérénél. akik künn laktak az
állomáson túl, a várostól elég messze, a Pipahegyen. Nagynéném
férje ház- meg szőlőszerzésbe belegazdagodott hajdani mester.,
ember volt, ekkor már nagy szőlősgazda s tulajdonképpen ujra
paraszt, mint ami gyermekkorában. Fiai közül törvényszéki bíró
került ki. erdőmérnök, budapesti tisztviselő; már a legfiatalabb
fia is keszthelyi gazdász volt. Ö maga pedig, a kegyetlen, fös
vény, makacs vénember, megülte ezt a szőlőt és a földjét és úgy
gazdálkodott, mint aki örökké akar élni: otthon szótalan és só
talan, rideg, száraz zsarnok, s a városháza üléstermében furfan
gos, kimeríthetetlenül érvelő szónok és várospolitikai pártvezér.
Mind reszkettünk tőle: a már felnőtt fiai s a felesége; és anyám
is, de talán legjobban én, aki bizonyúra duplúzvn örököltem anyám
félénkségét. Pedig ez a nagvbácsim égyideig nem lehetett rossz
ember. Ú volt az egyetlell,wki. elég sokáig megpróbálta föltartani
a ránk szakadt összeomlást, megtartani anyámnak azt a kis há
zat meg két szőlőt, amit la nagyapám szersett, amikor ridetelenült
abból a bakonyi faluból, ahol tanító volt. De a kis örökséget a
többi nővérek csavarták ki anyám kezéből mindenféle írásokkal,
mí pedig annyifelé szóródtunk, ahányan voltunk. Én Szombat
helyre kerültem és papnak készültom.

N agyon magányos, nagyon elhagyatott és nagyon rossz ideg
zetű kisfiú voltam. Ekkor, tizenötéves koromban, alig mutattam
tizenegy-tizenkettőt. Talán azért is, mert korábban kellett a vi
lágra jönnöm. S ennek megvolt a maga története.

Apám a szűletésem előtt halt meg, elhalt első feleségétől öt
gyermeket hagyva maga után, anyámtól pedig még kettőt, azon
kívül engem, mégcsak négyhónapos magzatot. A temetésre apám
testvérnénje jött fel Báeskából, Antónia néném, óriás fekete, ráto
asszony, ottani gazdag marhatőzsér felesége, nyiltan dühöngve.
hogy az első asszonytól való gyerekek most mind a bácskai ro
konság nyakára szakadnak. Tudta, hogya világra vagyok jö
vendő s mikor anyám nem vállalta, hogy bármit is tegyen elle
nem, az ő tudtán kívül adott be neki valami szert, ami a tehenek
vaiúdását indítja és gxorsítja meg, amikor kell. Szörnyű dolog'
volt, kicsi hijján kétszeres gyilkosság, mert anyám majdnem bele;
ImU. Apám nénje, a sárga-fekete arcú s a jólét f'éltésében meddővé

vált asszonvi kolosszus, akinek karján és nyakán ékköves sodort
ezüst kösöntyűi csőrögtek. most ugyanolyan vad eréllyel, amilyen
nel majdnem megölte, föl is ápolta édesanvámat, De már első
erősebb napján odavágta. neki: - Még e,gy tehénnek is elég lett
volna, amit neked beadtam ... De neked ... - Anyácskám úgy
ahogy akkor volt, vékonvan, mint egy madáresontváz, még tá
mo'voava, szédülve és halovánvon a saját életével s a szive alatt
meetartott magaméval: azonnal kidobta. S ez szakítás volt apám
ágával, a dúsgazdag, kevély rác rokonsággal, amely előtt apám
amúgyis afféle fekete bárány volt, ifjúságában kóbor, nyugtalan
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természetű ember, aki katonakoru után egyszercsak eltünt s be
kóborolta az akkor -- a, múlt század végén - méa török Bal
kánt, Kisázsiát, Északafrikát. A fantáziám még máig is sokat
jár azokon az utakon, amelyeken ő csavargott; J:('örög és sziriai
kikötők utcáiban szállongó és vakitó por tüze s a sivatag az At
lasz tövében, amikor irok róluk: a képzeletemnek jobban ismerő

sek, mintha magam láttam volna őket. De hazajőve kitűnő és pon
tos hivatalnok lett belőle H szentuntthúndii doháuygyárban ; ki
égett belőle az. aminek lobbot kellett vetnie. Mi t kereshetett azokon
a tájakon1 ElődHi - még a nagyapja is - hagyományból a török
Balkánra jártak le kereskedni és nősülni: apám nagyanyja, 'nekem
dédanyám. Szkutáriban született albán-görög asszony volt. Ami
kor a gimnáziumban görögül kezdtünk tanulni: engem, mint 'aki
valami felejtett anyanyelvet tanul vissza, érintettek a szavak
tündöklő hangütései. Pedig ezt a görög dédanyámat, noha még
élt s a nagybecskereki ház ikónjni és mécsesei közt úgy járult
elébe a család, mintha maga is szentkóp lett volna, soha nem lát.
tam s nem tanulhattam tőle görögü], Apámat egyébként is nem
szerette. s számukra nem voltam és nem is Jehettem más, mint
alaktalan körvonalú árnyék, akiről csak hallottak. Mert azután
mégiscsak a világra jöttem, ha mostmár nem is egészen szabá
lyosau. A szor nemcsak anyám egészsógét viselte meg akkor s
nemcsak engem ért a halál és rémület első támadásával még a
magzatlót Ősk ödében, hanem végül mégis egy hónappal la ki
lencedik előtt lökött a világra. KorasziiJött voltam. S anyám rniért
keresztejtett annak a nagynénémIlek nevére, aki ezt tette"1 Meg
bocsájtása volt-e a nevem, vagy vádló és kegyetlenül emlékeztető

jel - nem tudom. Ök m indenesetre tudomásul vették, később a
maguk módján még büszkék is voltak rám. De egészében azért
mégis egészen mássá lettem.

Mert apám és apai elődeim szerh megalbángörög vére: anyám
édes dunántúli vérével van leöntve, Apámtól. a góliát, fekete rác
tól nem örököltem mást, mint útjainak belém is villó emlékeit,
nagyanyja görög anyanyelvének varázsát s a gőg meg-megkísér,
tő, de mindig elolvadó keménységét. Ám azonkívül minden mást
- a vékony csontokat, a korán görnyedő kicsiny termetet. a vé
kenvszálú hajat. a befelé vérző érzékenységet, a melankóliát, a
hallgatagságot és az engedékenységet -anyámtól. Aki viszout
mindezekben apjára, a hajdani iskolamesterre hasonlított vo
násról-vonásra.

Erről a nagyapámról már maradt fénykép. kései öregkorá
ból. Elnézern arcát - a magamét, amilyen majd leszek, hetve
nedik évemen túl. Mindannak ami vagyok,alapvázát az ő belső
vonásai terítették szét bennem. Elnézem aggastyánkorában is fi
atalos, halvány, kissé ideges mosolvát, 'I'Izenkileneéves volt. ami
kor a győri tanítóképző utolsó évét végezte, s kocsit küldött érte
a faluja a Bakonvon át, hogy visszahozzák tanítani az apja he
lyett, aki váratlanul rhalt meg. Az elődök nemzedékek óta taní
tottak ott. Dunántúl egyik legrégibb, még Mária 'I'erézia korában
alapított népiskolájában. Elfoglalta helyét a tanítói pulpitus mel
lett s néhány hónap múlva, Anna-napi búcsúmulatsázon, mezis
merkedett későbbi feleségével, anyai nagvanyámmal, Konkoly Ka
talinnal. A családi legenda megemlékezik ennek a zengő éjszaká-
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nak piros holdjaira. a papfrlámpionokra, amelyekben gyer'yMc
égiek, s úgy tudja, hogy a nag'vanvámat, akkor mégcsak magas.
barna. gyönyörű, nagydarab fiatallányt "kilette a hideg", amint
"az első pillantásra" beleszeretett a sápadt, komoly kis tanítóba
Másnak, gazdag molnárf'iúnak volt már a menyasszonya, de - s
ez ekkoriban irtózatos nagy botrányt verhetett föl - azonnal
visszaadta a gyűrűjét. hogy ra nagyapám megkérhesse. Kétségte
lenül szerelmi házasság vol t. Tizenhat gyermekük született, kö
zűlük tizenegy nőtt fel s alapított családot. Akkor sok ujszülött
nem érte meg még a csecsemőkort sem és ritkán lehetett gyógyí
tani a gvermekbetegségeket: anyák szerelme volt az, ami harcolt
a halállal és ujra rendezte az élők ritkuló sornit, Hatvanhárom
unokájukés számlálatlan dédunokájuk ágazódott szét a nemzet
ben. Nagyapám évi fizetése pénzben - a mult század ötvene!'
éveiről van szó - tizenegy forint hatvan kra.ieár volt; ma .j~
elgondolkoztat, mért nem kereken tizenkettő, mert akkor legaláhb
egy forint esett volna minden hónapra. Ig-y a tanítás mellett fl
mesterföldjét meg ra mesterszőllejét kellett még megdolgoztatnia.
sőt magának is megdolgoznia s leginkább a falu közös erdejéből
rájutó fakommenció volt az, amit eladva a közeli Tapolca fapiacán.
fölnevel ték belőle a, tizenegy gyereket, akik közül tíz volt a
lány. A gyermekkoruk szabályosan olyan volt, mint a - jórészben
velük rokon - falusi lányoké: nyáron mezitláb jártak, gondozták
aházkörüli aprójószágot. nagyobbacska korukban maguk is be
álltak a mesterszőlőbe fogadott napszámoslányok tarkaszoknvás
sorába kapálni is; anyámon egyszer átgázolt ra falu megvadult
csordája, amikor a szőlőből hazafelé,a fején hordott kosárban
az apjától lőtt nyúllal, átvágott a nagy, kopár közlegelőn, me
zitláb, piros fejkendőben. A nagyapám még tudott latinul, s ka
rácsonyi énekei, amiket szerzett, ma is zengve feszegetik bolt
íveit a környékbeli templomoknak az éjféli miséken, S volt a ház
nál egy öreg spinét, és azon rnind megtanultak játszani ra lányok,
s tanítónők meg tanítónék. szőlősgazdák, molriárok feleségei let
tek; .édesanyám "Tihannynak rijjadó leányát" játszotta nekem
aItatóul 'a házunkhoz került vén hangszeren. tudta Kisfaludy ba
latoni várregéinek dallamát !:' könnyezve énekelte a hosszú stró
fákat. kivülről tudta Buda Ha.lálát és Tompa virá~regéit;a ta
nítóház levegőjében egy még előző nemzedék érzelmes és már ak
kor elmerült rnűvelődésének Atlantisza zúg-ott és harangozott a
szegény&égés a gond hullámai alatt. Anyám - sokszor mesélte
- még farkasokat is látott, egy különösen kemény télen, m ikor ő
menta fáskocsikkal a tapolcai fapiacra, visszajövet tizenhat ösz
szeverődött kocsit kísért mindkét oldalon a farkasok üg,ető lánca
s a férfiak tartották őket· távol azokkal ra vékony szíjjakból kö
télvastagra font nagy, erdei kongató ostorokkal, amiknek vég-e
nemcsakhogy dörrooakkorát, mint a puskalövés, hanem .agyon
is sujt vagy meg is fojt gyöng-ébb állatot. Szép és vad vidék TOU
az akkor, maga is különös település, a besenyő eredetű 'I'oma.i
nemzetség falvainak gyűrűjében. Maga Monostorapáti pedig úg)'
keletkezett, hogy 'a nagy tatárjárás utáni egyik beütéskor foglyul
ejtett egé&z hadat megkeresztelték és szétszórták az országban 
ekkor kapott egy faluravalót ra pannonhalmi 'apátság- és ez lett
a népe az apát erdei kis monostorának. Innét a falu neve is é;;



innét a falu népének majdnem tiszta mongol vonásai. Közülük
eredt anyai nagyapám családja s közűlük Rozi néném, az öreg
dajkám.

Az ő emléke nem közvetlen. csak hallóttam róla, de a nevétől
még ma is édesség és méz folyik szét a szivemben. Vele végző
dik számomra az emlékezet nélküli csecsemőkor s kezdődik az
emlékezni vélés hajnala. Mint árvánmaradt gyermekleányka ke
rült még a dédapámhoz szolgálónak, de rokon is lehetett. akár a
fél falu. majd férjhez.adták a falu egyik médosabb Iegényéhez,
aki sokáig kerülgette. ha nem is akarták nekiadni. mert rabiátus
ember volt, hírhedt bicskázó, de erőszakos, dühödt szerelmének vé
gül mégse lehetett ellenállni. A fapiacon kiárult fából jutott neki
is menyasszonyí láda, fehérneművel tele - s a férje olyan fél
tékeny volt rá, hogy ebbe a ládába zárta bele kulcesal a felesége
földigérő hosszú haja végét. Pedig az hű volt hozzá; még akkor
is, amikor a férjét Veszprémbe vitték rabnak. sok esztendőre, mert
embert ölt, vásári verekedésben. Megtörten, betegen került haza
és nemsokára meghalt, s házat földet az övéi vették el ,a gye
rektelen özvegytől - így került vissza mostmár a nagyapámhoz
és dajkálta föl annak minden gyermekét. Az anyámat is, S ké
sőbb az unokák közül engemet.

Szerelern és gyűlölség, munka és halál és irtózatos életerő
szikráznak elő a családi történetnek ebből az ágúból is. ha hozzá
nyúl az ember. Iskolamester-nagyapám amikor több mint ötven
évi tanítás után nyugdíjba ment - mostmár pusztán azzal a
tizenegy forint hatvan kra.icárral - Egerszegen települt meg s
rnint egész Veszprémben-Zalában ismert pomológus, ő telepítette
messze földek szőleit, gyümölcsöseit. Házat s két kis szőlőt szer
zett rajta maga is. És magához vette édesanyámat meg bennün
ket, gyerekeket. Vele volt Rozi néni, s így lett a dajkám. Nem le
g-enda. megvannak róla az írások: az örsgasszonv százéves volt.
amikor dajkáln i kezdett, s én négyéves voltam, amikor meghalt.
Utolsó napjáig egészséges maradt, szál ősz haja sem volt, csak
éppen megritkult a még mindig a földig érő híres haj, amit lá
dába zárt az ura. S még mindig őt gyászolta talpig fehérben.
mert talán a legutolsó élő volt, aki még tartotta ennek az ősi
néprögnek gvássoló-szfnéül a fehéret! Még' Je is vagyok fény
képezve vele s még' megvan a kép: a fehér"rakolyás, fehérréklis.
Iehérkendős százhároméves öregasszonv karján a háiroméves kis
fiú, egyenesen, akkor még bátran, széles kis arccsontj aival és vil
logó, ferde szemekkel. Anyám távol volt egész nap s mindaz.umí
kedves és édes egy kisfiúnak. ehhez az öregasszonyhoz fűződik az
első öntudatlan éveken át; "idesanyám"-nak is szólítottam, azon
a feledhetetlen édességíi nyelven, amire ő tanított. Ha tovább
áradhat életemben a szeretet méze, bizonvára feloldja a magzat
korban majd az időelőtti születésemkor ért halálos rémület áJr
tását. Csakhogy Rozi néni s később a nasryapám halálla után 
éppen akkor, amikor édesanyánkat a nál a is szegényebb és több
gyermekes nővérei rohanták meg. mint valami éhes, erőszakos
madárraj. az örökségért - mi gyerekek egy másik asszony kezére
kerültünk. Koros, de erős és erőszakos özvegy került a házunk
-hoz, az Egerszeg rnelletti Besenyő nevíi faluból, bizonyos Bozzai
né. Fekete durvaságú, sovány, fekete teremtés. Nyolcéves nővé-
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remnek mert nem jött azonnal ebédelni, amijkor rászólt, tűzes pa
razsat tett a markába és kényszerítette, hogy összeszorrtsa. S meg
fenyegette, hogy nem szabad elárulnia anyánknak - s gyermek
lány néném nem is merte, De az én arcom és koponyám véresre
verödtek egvszec, arnikor végig'rug'dosva a téglajárdán, a lábával
hengergetett be az udvarra. Sebeimről kiderült minden,

Később sokszor gyötört a kérdés, hogy nagyapámmal kez
dődnek-e igaziemlékeim, vagy azzal a súlyos hetegség;gel - skar-

.láttal - amin négyéves koromban átestem, vagy Bozzainé rugdo
sásával ~ Valahogy mindet egyszerre látom, ködből előderengve.

Látom még élő nagyapámat járni-kelni (valójában nagyon rit
kán láthattam. mert ő is távol volt a háztól, nem egyszer hete
kig}; ugyanakkor látom őt nyitott koporsóban fekve s mint magas,
fehér viaszhúrok sorát látom 'u kétoldalt égő gyertyákat. Annyiru
érdekelt a tétejükön égő láng, hogy felmásztam a ravatalra, le
is döntöttem az egyiket s a láng belekapott a koporsó papircsin
késetébe. S ugyanakkor érzem a vörhenynek a csontjaimat is át
járó hőségét, szú ró torkomat ,és fájó nyakamat. Olyan, mint va
lami utazás a forró víz ka.taraktáiban és üregeiben. A fnrrósác
sötét vagy vörösbarnán homályos. Néha valaki óvatosan a kar
jába kulcsol s egy gyönge, lágy hangot hallok. Mindössze egy
hang. S mégis tudom, hogy anyám. S mint valami állatkölyök.
küzdök pusztána magam vézna testének erőforrásaira s a testi
életéhez is görcsösen ragaszkodó kis lélek makacsságára utalva 
ezt a betegséget akkor még alig tudták gyógyitani, megmaradt
aki megmaradt; én is, akinek négyéves koromig ez volta harma
dik küzdelmem a halúlrémülettel. Vagy még-iscsak Bozzainé lenne
az első emlék, az hogy az arcom és a koponyám a földhöz verőd
nek~ Erejével mindenesetre minden mást megelőz;

Nagyon közel Tehettek egymáshoz ezek a jelenetek. hogy így
egvszerre hasogatnak. A való az lehet, hogy a nagyapám halála
után jöhete,u a vörheny, amely egészen szétroncso1ta egyik dob
hártvámat és súlyosan megtámadta a másikat; nagyothalló ma
radtam, az el,ső években majdnem teljesen süket, és tompa kis
fiú, s ezután eshetett Bozzainé korszaka; vilJámában halványan
és fájdalmasan derengő kontúrokkal más emlékek is parázsla
nak .oo De most ruíndegv: tizenötéves koromra a vézna szervezet
elnőtte a süketséget és az abból eredő tompaságot, pusztán na
gyothalló voltam 8 bensőmben is fölülkereikedettaz anyai iskola
mester-ősök élénk. erős, tevékeny, sokoldalú szelleme, most hogy
utazom, elgondolom: mégiscsak a gimnázium egyik legfelötlőbb

diákja vagyok ... minden érdekel, Dantét olvasom. s a memőr-iám

olyan, mint a fényképezőlemez, egy pillantással olvas el és vés
be oldalakat ,.szÓTól szóra", s képeket, tájakat, embereket metsz
be' magába, élesen mint a rézkarc ... de én sokkal szebb titkot tu
dok a szivernbeu: "haza"-felé utazom édesanyámhoz többhetes téli
szünetre és megmondom neki... megmondom neki ... író leszek!
Egy titok van, amit nem tudnék neki megmondani, pedig jobb
lenne megmondani: nagyon félénk vagyok. félek mindenkitől,

még egy négyéves kisgyermektől is. Ráadásul reszketek amiatt.
hogy észreveszik, s ez, csak rosszabbá teszi a dolgot; csak abbal!
reménvkedem, hog'y nem veszik legalábbis nagyon észrel Bárcsak
megmondhattam volna. Mert ekkor még nagyon szerottem anyá-
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inat. Tőle távol i s szakadatlanul vág'yakoztam utána, De ez a
vágy szétbullt 8 távolságon, akár egy kisgyermeknek forró kö
veken elsistergf könnyei !

II.
Tépett, gyoriS fellegei közott bukdácsoló Hold. Alomsu.itotta,

sötét, ódou kis állomás (8 városnak akkor még nem volt meg A
mai nagy, modern pálvaudvara). Egynéhány gyönge, sárga fény
pont. Dühöngő szélvész. Mégcsak estc1i tíz. De ez itt már kOM
éjszaka, amikor u Szentivánban való átszállás után bevánszor
gott végre a vonat. Az állomással nem volt senuni dolgom, II má
sik oldalon szálltam le. Sinpárok legyezővé széttáruló során 8

értelmetlen összevisszaságában veszteglő teherkocsikon bukdácsol
tam át és megkerestem .u nyílást iuzakác bokrokból való, télieri
tüskés sövénvf'alon és nekivágtam az ismert gyalogútnak a mező

végén túl sötétlő Pipa-hegy fel é. Az orkán ahátamban Iujt, sainte
röpített; köunyű volt szaladnom: a fagyos. orkán csontkeményre
f'ujta a holdfényben fehérlő országutat, A» út villásan kettéága
zott: öreg kőkereszt állt itt, kivülről tudtam a föliratát:

ISTEN DICSÖSÉGÉRE
emelték

idb, Biró István és felesége Zmeskál Mária
1882-ben

az itt meghalt
egyetlen fiuk

néhai ifjabb Biró István
örök emlékezetéül.

.,ISTEN BÁRÁNYA KI ELVESZED A VILÁG BŰNEIT

IRGALMAZZ NEKüNK !"

Az alsó két sor fémesen csillogott, A házaspár úgy hagyta
örökbe a földet, hogy azt a kőkereszt rendbentartása terhelte 
betűit valóban föl is újították arannyal, majdnem minden évben.
Idb. Biró István és felesége Zmeskál Már-ia ieg'yetlen fia, néhai
ifjabb Biró István itt találtatott apja kukoricásában, önkeze ál
tal agyonlőve. Hogy miért tette, azt nem nagyon tudták már
1921-ben. A keresat nekem mindenesetre mindig- jó útjelző volt
ezeken az éjszakai hazavergődéseken. Nem lehetett eltéveszteni.
balfelé kellett térni, arrafelé, ahol la Horgas sz,álja sötétlett. A
Pipahegy domboldalának agyag- és homokrétege közé több ölnyi
mélyen bevágódott kanyargó út, ez a Horgas; de vaksötétjében
sem féltem. Csupa ismerős présház és szőlőbeli Ialk közt ment az
ember. A legtöbbnek g'a~dája még télen is küunlakott, A kutvák
most legföljebb csak tisztességből rohantak oda a sövényekhez,
de Bem ugattak meg: ismertek még az elmult nyarakról. A leg
magasabb és legvastagabb sövény lU nagybátyámék földjét, ISZ,Ő

lejét kerítette. a kis átbújóteldrótozták tavaly óta és áttették
máshova. már azt hittem, nem is tal álom: sötét volt, a holdat

637



elnyelték felleg'torlatai. De mégis megvolt, végre benn álltam 11
gazdasági udvar istállója alatti kaszáló szélén sabban a pillanat
ban a földön hevertem. Szelindek, akár az ördög, sebesen. hang
nélkül és nesztelenül -S az örömtől őrjöngve rohant rám és terí
tett le. Nemcsak a neve szeriut volt szelindek, hanem a f'a.itá.ia
szerint is véreb, messze környék rettegett kutyája. De rámérezve:
az elmult nyarak aranya villogott föl ernlékezetóben ; mindeu dél
után a Váltekáru vittem le fürdeni és megúsztatni; emlékezhetett
a vágfákra nyalfiak után haragoszöld Iucornásokon át, meg a por
zó, ropogó kukoricásokban, amikoris szürke teste, mint valami
lassan kilőtt ágyúgolyó galoppozott. Most szabálvcsan II földre
döntött és lefogott; lihegett a boldogságtól; pofáját az arcomhoz
tolta és lenyalta róla a szeruüveget , erre puhán pofimvágt<llll 's PZ

magához térítette. Megengedte, hogy fölkeljek fl a néntelen g'<lZ
dasági udvaron meg a .konyhakert földkupacain út és az innen BŐ
kisebb szőlő karósorain fölkísért a dombtetőig. Svá.icias, emeletes
vörös tég],népületben itt laktak nacvnénémék. Po ntosabban : csak
aludtak itt. Képtelen volt, mil y kúnyelmetlen ii I éltek. HcggeJ mind
lejöttek a gazdasági udvar úgynevezett a.lsóhúzúnu k egyc1len füt
hető helyiségébe, eg'Y vál yogpadlós, flistiis konyhába, ott tiiltötté.k
az egész napot, este fölmentek a ,.fe,lső házba", fűtetlen szohá
ikba. Ott aludt anyám is az, emelet.re felvezető lépcsöalaHi ka
marában. Szelindek eljött velem az alacsony ablakig; kiesi hijja,
hogy nem ő zörgette meg az apró üveget a vasrácson át. Alig
koppant az ablak, kinyílt, minthacsak vártak volna rám; anyám
kicsi, őszülő fejének villanáeát látom s hallom lehelletnyi sutto
gását bele az orkánba: - Te vagy? Éppen most álmodtam. hog'y
jössz l Tegnap is álmodtam rólad .•.

Mindig "megálmodott" szegény, ha jöttem; holott hogy iuost
jövök, könnyű volt álom nélkül is előre tudnia, hiszen nyilván az
itteni iskolában is kiadták a szénszünetet tegnapelőtt,

Ezzel is fogadott, aggodalmasan és egyenesen, a parányi ki"
előtérben, Itt a zöldvásznas vadászfogas gyenge őzaganesokou

lógó puskái, lőportartó szarvai s öreg, eli.i.ltöltős pisztolvai me
r-ültek föl a kezében hozott apró petróleumlámpa fényében. A so
hasem használt nagy, földszinti szoba nyilt belőle s a teljesen
üres itteni "felsőkonyha"; falépcső kanyargott föl az emeletre.
ahol ilyenkor éjszaka nagybátyámék tanyáztak; a lépcső a leg
könnyebbérint.ésre is azonnal recsegett. A lépcső alatt kicsiny,
téglapadlós kamra nyilt. De anyám még enuek ajtajában el:-u1
togta - én az első pillanatban nem is értettem meg:

- Édes! Most Hem maradhatsz nálam. Lujza nénéd már teg'
napelőtt szólt,amikor János bácsi megjött a városból '.' a hír
rel a szünetről .. , Az öreg azt mondta, nem akarja. hozv iti
légy ... Istenem, szegény kisfiam ... De én ." .

Letette a lámpát az apró asztalra s egy feledhetetlen moz
dulattal mutatta, mennyire nem tud tenni semmit, azután átölelt
és csókolgatni kezdett. En olyan határtalanul boldog voltam, hogy
azon csak lassan szdvárgott át három dolog. Az első 'az, hogy
ennek a kályhátlan lakókamarának jégbarlang hidege vastagon
fűstölögteti lehelletünket és az embert szinte rázza benne a va
cogás. A második annak értelme volt, hogy nem húzhatont meg
magam annak a pár hétnek nappalaira még' az alsó ház sárpadlő-
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jú.. venyigetűtésű konyhájában sem, s ez úgy ért, mint a bunkó.
«sapás. A harmadik pedig, hogy lám, anyám azért tudta, hogy jö
vök, a kis görbe vaságy. amely az enyém volt mindiz itt, meg
volt vetve és rnellette étel - kolbászkarikák. sonka - állt a kis
asztalon.

- Akkor a reggeli vonattal már megyek! - mondtam. Megér
tésből-e, zokszó nélkül vagy félelemből..e, azt sokái)!' nem tudtam.
.\I'a már gondolom, hogy mind a kettöböl. Azt is megértettem,
hogy anyám helyzetén nehezítek, ha maradok - de nem is marad
hatnék -, azonkíviil ha egyszer így áll, kedvem és bátorságom se
igen volt hozzá, hogy másnap délelőtt a téglapadIós jégbarlang
han felöltözve föJmen;iek a recsegő f'alépcsőn s bekopogtassak
nagybácsimék hálószobájába és a már félig világosra igazított
zsaluk Iélhomálvából nézzek szembe az öregúr felegyűlölet-fele

álom pillantásával az emeleti szebában. Olyan volt a szeme, akár
11 vércsének. amikor mcsszenéz. A feketéje tűhegynyi apró; sze
mefehérje pedig óriási s a vérhálóktól szinte vörössé átszőtt. Ma
már tudom, hogy kemény, megvető pillantása mögött mi volt: li

maga kicsiny kezdetekből indult kegyetlengyermekkorának emlé
kei uralkodtak el benne egészen és egyszerrecsak meggyűlölt nrin
den gyereket. Nemcsak engem, akihez vérségileg semmi köze sem
volt, hanem még a sajútjait és az unokáit is. A felesége - anyám
nővére, Lujza néném - és édesanyám: tapog'atózva sejtették ezt,
mínt valami szöruvű j itkot. A titok csak akkor vált nyilvánossá,
amikor beleőrült s m int otthoni csendes őrült 1926-ban meghalt.
De ami vele már ekkor volt, azt egyelőre még' nem lehetett sem
megérteni, sem megfogalmazni. - Legkevésbé gyerek értheti meg!
- gondolhatták , pedig ekkor már talán megértettem volna s nem
annyira letaglózottan vetkőzöm le és Inijok ágyba. Agyba~ A
dunua jeges hófúvatasrn alá! Dünnyög-ök, hogy nem eszem, nem
tudok, nem vagyok éhes! Anyám beigazítja a hangosan k'ety,egő
ébresztőt félhatra, elfújja a lámpát és belesuttog- a sötétbe:

- Majd reggel ... korán kell kelned. szegénykém ... de majd
beszélünk kicsit ...

- Majd reg-gel ...- uiondom én is reménykedve. (Vajjon meg
tudom-e neki moudau i, milven szép titkot hordok a saivemben f)
De olyan fáradt vagyok s a fekvőhely olyan hideg, s a csalódás
lesujtott. Szinte süvölt a zuhanás, ahogy álomba hullok. Kis
g-yermekek alszanak el így, úgy merülve el az álomban, mint
fnldoklók az árban ... de az egész csak egyetlen pillanat ...

TIL

Valóban csak egyetlen pillanat! Anyám inál' felöltözötten áll
az ágyam mellett, a pef.róleurnlámpácska halványan ég s ő fölém
hajol és föl akar kelteni. De mielőtt keze vállamra hullana, mi
előtt ajkáról a pá.ra felszálló vastag füst jén át akármi is hang
zana, már ülök is az úgy szélén és dideregve, sebtében öltözöm,
pedig a csontjaimban a tegnapi tizenkét órás utazás fáj s még
kábult vagyok az álomtól. - Már lemehet! - szólok rá majdnem
ingerülten, életemben először Így, s ő rnost engedelmeskedik. Már
megtöröltem arcomat s már kapkodom magamra a ruhákat, ami-
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kol' a lépcső a fejem fölött rekedten recseg - nem tudom meg'
előzni, még nincs rajtam a télikabátom, végül a fulladozó, hör
gő, 'asztmatikus köhögéséről tudom, hogy Lujza néném. Lén is be.
Óriási kövérsége még nagyobb a roppant szőrmeponzvolúban,da
gadt kelttésztasaínű arcában n nagy kerek folt miaí.r nem lehet
összetéveszteni a világ semmiféle más Lujza nénijével sem. Meg
csókol és zavart, majdnem ijedt: S f'á.idalmaean, kékeu sőtétaljú.
dagadt szemei könnyeznek. Pénzt ad, száz koronát vagy százezer
koronát, már nem emlékszem, m ilycn SZÚJlwk jártak 1921-bell.
Vonakodom. de ő belém gyömöszüli és hatalmas keblére ölel. -
Ne harag-udri, kérlek! - rnondja majdnem könyörögve -- tudod ...

'I'udom ! Ebben a pillanatban mindent tudok. Hogy m il ye n
beteg -asztmás is, meg májbujos Illeg m iudenf'ólo más baja vall
(amint azóta megtudtam, ep ilepszi árn is volt hajlamos) - hozv

_, ezek miatt az (·lete a férjével hosszú illi) óta milycH,,, S tudom
azt is, hogya házat így ahogy van, nem fogom látni többé, ép
pen azért még utoljára megnézem. 'I'udom, hog'y fiatu lou áz anv
jára hasonlított s én el akarom magammal vinni Lujza néném
arcáról gyönyörű Koukol v Katalin uagvauvúmnak mostmár. bi
zony szétfoly t kenyértésziúvá hízott, megöregeddt, széHört voná
sait. - Ne mondjameg - intek fül felé -- hogy itt voltam. -
Nem! - bíztat ő és örül, hogy odakünn az orkánban s a hajllal
éjszakában Szelindek ugrik ut-kein, vinnvojrvu, türelmetlenül, -
Majtl ő vigyáz. rúd és lekísér -- nioudia szeg'ény _.. Lujza néném,
aki azért szereí et.t engem s ő is megérezte, hogy jövök és átvir
rasztotta értem az éjszabít, hogy hajnalban lejőjjőri és pár szót
tudjon váltani velem ... Sohase láttam többé!

A kutyák megérzik, hogy valaki, akit szenvedólyesen sze.rel
nek, mégis. ujra elmegy. Szelindek bánatosan kalauzol át a sii
tótség hosszall hömpölygő szélrohamain és keresztbefekszik az
alsóház konyha kiiszőbe előtt. Mégiscsak virradhatott valamit,
mert itt benn, ahol van valami nieleg - f'üstszcurú, füstízíl 
mintha egy da.rab .szürke derengés lenne az ablakhoz fűzve. Anyám
ott térdel a tűzhely előtt és a venvig ét próbálja begyujtani. Ezek
kel az 1921-es, komisz, töredező és. könnyen k ia lvó rossz gyufúkkal
s ezeken oa stró, vizes veuvigékeu, amik hosszan és nehezen gyul
Iaduuk ki, de az.túu könnyen el unjúk a lámrot.

Fellobban a gyufa fénye és megvilágitj» az asszonyi urcot, a
legkedvesebhet és legmólyebbre me tszőt gyermeki szdvernnek. -
Te azért csak ne bánkódj! - kérte édesen panaszkodva, mint va
lami nyája» gerjeanya ... A gyufa fénye ég még' s megvilág-ítju
a hidegtől-reumától lI1eggörbült ujjait. Azután ellobban. Az első

gyuf'af'e].
A többit nem is ö gyujtotta, hanem az éleI. a R01'R, a mez

próbáltatás fantomja. aki anyám alakjál vette föl ezekre a 1>81'

cekre. Ő maga, anyám nem iuondhatta ezt, csak iires, látszat
alakja! Felvillan a fény ujra Fl Ő f'el ém fordítja arcát: -- Ne gou
dold. hogy éunekem okönuvű itt. Legrosszabbul az eIII ber testvé
rénél szolaál. Ha uevan Iegaláhb szolgál ! - S Yégetél' a kez.ében
az imholvgó parányi fénygoiyó. A második gynfafej.

Felgyúl a harmadik s mi ntha nem ő, hanem a k iin u a húz
falát döngető szél mély hang'jn mouduuú továbh II mouol ócot.: -
Mert mi vagyO'k itt PJI'? l\flégC's'uk uem iR ('S8!{\(]! Az a nvoiuorul t
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nyugdíj hatvallhárom korona uegyveu fillér most is ... amikor
ezrekben beszélnek ... Dc én nem hazvhatom itt ezt a helyet ...
most az ő ügyvédje csinálja azt a dolgot. De a ház... az már
végleg: nincs meg! Már Anna nénédé!

Oh, Anna néném! Én is még' fiatalon s mint a legvidámabbat
a tíz lány testvér közül ismertem ... s nagyapám és Konkoly Ka
tal in nagyanyám házasságánaik és szer-etetének legikésőbbi gyü
mölcsét, aki Auua-nevét olyan szemérmes-kedvesen kapta arról az
Anna-napi búcsúrólvamelynek emlékében hegedűk zengtek és tánc
örvénylett s a lamniónok pi roslottak és a gyönyörű, ifjú, piros
szerelem . .. S ruost éppen ő... övé a gyermekkori házunk! És
kialudt a harmadik gyufafej!

De felgyuIIadt a negyedik ésanymllból. akit sohasem láttarn
így, most vastagon dőlt az epe. Most, három évtized messzeségéből,

megértem szegényt. Kinek kapaszkodott volna másnak, mint ne
kem a fiának, akit szerétett és Ő ie vágyakozott utáuavakár én
utána! De moxt nem tudott mást adni, mint panaszt s szavaiba
belevegvült lélegzetének üressége. Mi volt az, amit ezek a szavak
számomra átIyu,ggatüuk és végül összeitéptek~ A gyermekkor 8U
garainak arany pókhálója, a saját bűvös arca, az enyém, az édes
anyámé: a legjobb, legerősebb, legédesebb arc, amit egy g-yermeik
ismer s ami egvszerre eg-y megkinzott, összetört, gyenge teremtés
arcává változik. Ez lesz az, amit aztán évtizedekig magamban
vouszolok róla, s ami megalázott érs letört és belül olyan bizony
talanná tett, mint akinek nincs joga földet és embereket érinte
ni ... ez volt forrása minden gyöngeség,emnek, amik miatt .g-yű

lőltem magamat fl ksserűségét átvittem azután őrá ... s kísérteties
volt, hogy ezt előre tudtam, már abban a pillanatban, amikor
láttam, amint közben kialszjk kezében a negyedik gyufafej.

Miért nem veszem ki a kezéből a ,skatulyát és miért nem én
gyujtok alá a rőzsének? Itt ülök a rossz kis mosogató-deszkaszé
ken, a konyha nem több, mintagyagpadlós földű barlang', a vir
radat úgy dereng' benne, m iut valami mocskos rongy. S ő előre

ruegg'yújtja az ötödik gynfút és panaszkodik tovább s látom,
amint az élet egész remérrytelenséze csupasszá törik sZ!é.t előttem .
.J aj azoknak, akik ezt tették szegénnyel s jaj azoknak, ak'Íi1{ ezt
tették velem gyermekkel és gvöngével ... S közben a világ- és a
..felsőlakás" kivül jutottak már az éj határain; a virradati de
rengés kél ,a domb gerincéon s ott áll a ház vörös falaival éR fehér
palatetőivel s nagynénémék talán alszanak a széllel. és éjjel O'1e
g-yített emeleten, amelynek egysoros tég-lábólemelt lapjai és fer
de gerendákból emelt hálózata: mint valami fa- és téglakalitka
zengenek és zúgnak a horvát föld felől ömlő bóra áradásában.
anyám agyondolgozott ujjai pedig fénylenek és fÜ'stölögnekaz
ötödik Iángtól. Alakja kiválik az ag'yag'sz,Ínű fal félhomályáhól
és felém tart, felém nyúl és megpörköli az én kezemet is. Most
már mindezv. a gyer-mekkoa-om elégett és a helvéri nem maradt
más, mint hamu és cserepek. Nem jöhetsz, ide többé! -mondja.
Akárhogyan is. miridon hánvat tatáson át is, mégis ő maca volt
a mi bolygó otthonunk. Édesanyám és mindaz, amit egy bármily
otthon jelent - nincsenek többé. S én már .az életem kezdetének
megpróbáltatásaitól is olyan törékenv voltam, olyan végletesen
kiszolgáltatva annak, hogy 111'111 birok ki többet ... és akkor való-
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~n. mint az űveglap, amit túlerős nyomás ért: valami öuhecsülés.
ami a lélek legmélyén lakik, pengve tört össze bennern. Elnézern
öt. édesanyámat, szegényt. A világ, az emberi szeretetlenség tu
lajdonképpen csak most szakított ki belőle s most a fájdalom és
szeretetlenség végső határára lökve ülök és nem tudom mi lesz
Telem. S közben kialszik a ötödik gyufafej. .

Anyám, most amikor a széken ülök, nem is láthat. Engem eJőt
le még árnyék falaz be. Ezt u falat ö sem léphétte át soha többé:
attól kezdve sohasem mondtam semmitsem magamról; a szeretetp
re való vágyakozásomban szerétetlen lettem hozzá, nem maradt
számomra más belőle, m int egy keskeny, megkínzott öregasszouy
arc. Később, évtizedeken át, nem egyszer inkább kimer-ültem az
.nmagammal folytatott beszélgetésben, semhogy neki elmondjak
magamról bármit, akár a legköznapibb, Jegegyszeeűbb dolgokat.
Ez volt ez a hajnal; ez volt az öt gyufaláng'; ez volt m~ összetö
retés kegyetlen. ötágú ostora! Amikor ott elég belőle, végül
mégis fölkelek a székről és letérdelek a tűzhely elé. Ház a hideg,
ú.gy Iázom, künn megvirrad, a venyige végre meggyuJlad, nagyon
jó erős teát kapok, sok rummal. hogy fölmelegeddek, megcszem
a tegnapi vacsorát, szörnyű éhesen. ,.Az egészséges gyermek min
eiig éhes!" lehetne rnondani. A baj azonban éppen az volt. hogy
nem voltam egészséges és azt, ami történt, nem birtam el egoész
életemre, Pár perc múlva ott tartottam karjaim között auváruat
- vele a sorsot, amiről tudtam. hogy elkísér egész életemre.

Akkor azonban csak Szelindek kisért el. Szelindek, aki OIYHII
erőszakos - nem, legyünk pontosak, olyan .Jiatározott" -- volt .
• ogy anyámnak át kellett engednie a kis k.ibújón. Szigorúan meg
ltagyta neki, hogy jőjjőri vissza. Az állat hörögve intett igent.
Aztán mint valami ágyúgolyó, csakhogy zegzugos görbékben szá
guldó ágyúgolyó. belegaloppozott előttem a Horg'asba.

Lassan mentem utána, pedig már jó lett volna sietnem, éli
azonban halálosan közőnyős voltam most: ha elszalasztorn is I:'zt
a hajnalit, majdcsak indul még ma valamikor valami vonat ! E7A'1k
ben a rnély kanyarulatokban még éjszaka volt s nem fújt a -zél ,
szinte fölmelegedtem. Szelindek visszajött mognrván, hogy uern
szaladok és nem játszom veje és kedveszegetten ballagott iriellet
tem ki a mélvútnak a mezőre nyíló kezdetéig, ahonnét. mint vu
lami barlangból kilépve alá lehetett látni II rettenetes szélben fú
só, mostmár hajnalodó mezökre,az úllornásra s alant a laposhan
füstölgő városra; messze pedig jobbfelé a Csácsihegvrc, mint va
lami ködbevesző gerincű titáni állatnak a vir-radat sötét rOIIg-~'ai
tól körülszállongott irtózatos nugvságú f'arára. A szelet majd
nemhogy látni lehetett s a Horgasból k iléirveeainte mel lbvvúzt a
az embert, amint metsző sikolival szágu~dott ég és fölll k özöt t.
Szelindek megszokta, hogy neki sohasem szahad túl meuu i a mélv
út kezdetén. megrántotta hát a kabátont ujj át s eg'y még utol
jára könyörg'ő alázatos pillantással megkérdezte, mit szólok hoz:
zá, .szabad-e velem jönnie továbbl - Mindegy! -- moudhattu nek i
a szemern. mire szeretete és rajongása egy pillanat alatt k ih iilt.
De azért eljött velem a két Biró István keresztjéig. Ott meg
álltam vele. Ha egy lel ket sem lehetett látni, de innét mégis v is-szn
kelletí.-már küldenem ezt a magánvos kószúl ásaihan talán m ár
embervért is ivott fenevadat. Nom vihettem tovább, azonkívül ,.j
is kellett búcsúznom nemcsak tőle, hanem innét is. s még utol-
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Jara megjegyeznem a tájat, amiről - ezt világosan tudtam 
egyszer írnom kel l valaha. S akkor ott a kőkereszt előtt bekövet
kezett életem egyik legnagyobb és legvéresebb pillanata.

Mindenekelőtt láttam, mint valami tűzszökőkutat fel1övellni
a hajnalt emögött az átkozott Pipahegy mögött teljes szépségében
úgy, ahogyan azt már egy író látja: a szélnek az eget és földet
rengető súlyos áradásán túl fölkelt a lágyalmazölden derengő
tiszta égről rózsaszínűen és tűzaranyban, püspöklilán és viola
vörösen, sárga örvényekkel a benne lévő felhőcsíkok rézrozsda
zöld és feketezöld vékony vonalaitól megszaggatva. fölkelt a
naptámadat. E;; ugyanakkor, amikor szépsége és a biztonság, hog,
ezt szavakba tudom Ioglalni, lesujtott a szdvemre, alásujtott rá
az is, ami hajnalban történt velem, amikor anyám azokat fl
gyufákat villantotta föl s azok mögül rámrohantak a fájdalom
elviselhetetlen villámai. Miért volt sok nekem ez aZ. ütés. amit
akkor és ott kaptam ~ Bizonyára gyönge voltam elviselni. Akár II
szijjostorpányva dörren66,.. összezúzó végét a nyúlf'iak. Ezek a
pillanatok elvették tőlem a gyerekkort. Elvették tőlem a boldog
ságot, Elvették tőlem anyámat! Tudtam, hogy ettől a pillanattól
fogva nem tudom alakjától és emlékétől elválasztani azt a rémü
letet és fájdalmat, amit okozott, nincs senkim, idegenek közöt.t
élek, s magamban belül reszketele a világtól. Még az is johb lenne,
ha csontjaid helyén az én csontjaim feküdnének a temető árká
ban, óh néhai ifjabb Biró István! És sokkal jobb volna, ha at';
történnék velem, 'amit elhagyatottságod legmélyén kívántál ma
gadnak óh Jób: "In nihilum redigere! in nihiIum r-edigere! in
nihiium redigere!" - "Semmivé válni!, semmivé válni l, semmivé
válni!" És poklodnak vajjon hányadik, vajjon hányadik körébe
kerülök. attól a keserűségtől, amit önmagam, másokl az egész vi
lág, az egész. Iét ellen éreztem, oh Dantej "IS'rEN B RÁNYA, KI
ELVESZED A VILÁG BÜNEIT. IRGALMAZZ NEKüNK!" Eh
ből az összetörésből,ami akkor ért, sokáig - évtizedekig - nem
tudtam magamhoz térni, csak később, baráti és tudós, gyöngéd
és szakértő kezek: hűséges és szerető asszonyi szív mellett kezd
tem el - ha gvarlón is -~ megkísérelni, hogy magamat újból ősz

szerakjam s lettem képes ujra, hogy a világnak visszaadni pró
báljam azt a szerétetet. amelynek katasztróf'ája ekkor ért; e ka
tasztrófa miatt voltam minden, még a legkisebb megbántás iránt
is olyan érzékeny, m indeu, még a legkisebb bántalom iránt is,
mint akinek bőrét Ienvúzták és csupasz húsa nyers. vérző ideg
végződéseivel érzékeli a világot!

Ezek az évtizedek azonban még messze voltak, amikor ott
álltam a kereszt előtt. Egyszerre hatolt a fülembe két üvöltés.
~fásfél kitomóterről. az állomás felől egy mozdouv sikoltott 
most állítják össze a vonatot, még elérem! Balról pedig eltünt Sze
lindek, visszaszökött a Horgas bejárójáig s ott leült és magasan
az ég felé emelt fejjel, mint valami farkas, ontotta felém dalát.
Azt érezte-e meg, ami a szivernben sikoltott és vele együtt en
gedte-e ki a maga kutvaszivének rémületót. vagypedigegyszerű
en csak búcsúzott tőlomj Hangjában valószfnűleg benne volt mind
a kettő. - Menj vissza! - intettem neki s az óriási dög enge
delmesen elment. - Meajetek vissza! - parancsolom most az em~
lékek tanulságos árnyainak és irgalmazz nekünk, Kereszten Füg
gő, ki a Világ Bűneit hordozod!
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SZENT MIKLÓS

Püspöksüvegben Lstenének szolgált.

De este titkon elsuhant a háztól.
Sok görbe utca hig sarában gázolt
S megállt az e!s@tétült ablakoknál.

Három leánynak ná.~zi pénzt vetett be,
Hogy meg ne roniso. ingafa[l szegénysé,q.
S hogy éhesek a pékeket ne sértsék,
Cipókat csent a kormos tűehelnekbe.

Aeáto. mindig jál' kicsinuhee, nagyhoz.
Kitett cipőkbe cukrot, kis nl/ulat hoz,

A pyennek boldog. szinte églJe riippen.

N ehéz tarisznyát li ord öles alakja.
Amit hozott, az ablakokba rakia,
Utána gyorsan - eltűnik a ködben.

Harsányi La}o:,

XAVÉRI SZENT FERENC

Emlékezik rá Páris, mint diákra.
A messzeséa neln uol! előtte korlát.
Göngyölte lelkét, mint aranl/ uitorlá!

S elmeni a forró, messze Induikra.

- Jézust hozom! -- mutatta kis keresztjét.
A maharadzsák: bó/ogattak lassan.
Hindu papok a rczmarino-luuasbtm
A néma Buddha zár! szemét keresték.

Jnpánba meni. A 'pillangók hazája
Repesni kezdett, hogy kinyílt a szája,
De száze,zernyi sárkány-fog csikorgott.

Sirkit J.l1a.laccánzöld moh a benőtte.

De nem soká majd térden áll előtte

Egy hindu és egy kis japán - bíbornok.

Harsányi L(do.~
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SZAMÁR TESTVÉR

Ua!agonyákra röppen a tavasz.
Az aggastyán is éretlen. kamasz;
Felhők lrötén:lJén 'finn (l kék [odor:
Seawuir Testvér, I,' makrancoekodol t

A déli szél huüuúka! költöget.
Símogaltál oroszlán kölyköket.
Feslő rózsáim sirro. csented el:
Szamár Testvér, te Lékéílenkedelt

Hiába volt narancsom, csemeqém.
Tüzet csíholtál szérük peremén.
Világosságra szom.ias a fOf/oly:
Szamár Testoér, te nyngtalankodo!?

A keritésen. macska sompolyog,
Cirógaltak tudatlan orvosok.
Tokajban érted telt a bő oeder:
Szamár Tesioér, te szemtelenkedelt

Az ég arany piheket eiteaet,
Adtam rád csipkét, piros sehjmeket.
Csokor lettél, élő, meleg csokor:
Szamár Testvér, ie mé!tatlankodol?

Boldog, ki rút sOni'án se háborog.
Usztattak könmlÍt illat záporok.
Miattad szám az Úrral is perelt:
Szamár Testvér, te most heioenkedett

Szundít a rét. Há!ókabátja zöld.
Halott igéktől meg nem tér a föld.
Csalódva csuklile számon a mosoly:
Szamár Testvér, te arcátlankodott

Legdrágább kincs az ingyen leve[Jő.

Leanémább nyelv a mindig csevegő.

Napod megérett menmuei eper:
Szamár Testvér, hát mit' berzenkedett

Jól van öreg csont, Száll a 'vén idő.

Apadt a kút, csappant a déli hő.

Viselheted most bárhogyan magad:
Elcsittulsz majd (l ciprusok olait,

Városi István
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J\1ESE Lrta Gerlei .JÓzset

Nagyon egyszerű mese ez, akárki tud hasonlót.
Decemberi délután volt, gyorsan ereszkedő esttel. Ez az est

.azonban nem amolyan szürke est volt, mint a többi. - a homály
i s fénylett tőle. .

Karácsonyestéje volt.
A pályaudvar zsufoltan himbálódzott az imént g'yúl t lámpa

~·ényben. Nemcsak ,a váróterem. - a folyosók és u nagvcsarnok
18 meglelt utasokkal.

Kinn lassan szállni kezdett a köd.
Egy kisváros pálvaudvura mindig megható. akárcsak játék

villamosai. Mindegyik úgy bukkan ki a ködből, mintha most ven
nék Iri a dobozból. a vatta közül, Minden olyan. mint nagyvá
rosban, csak egy cseppet alacsonyabb és kurtább. Az emberek
viszont akkorák, mint másutt, - óriás játékokkal bajlódó gyer
mekekhez hasonlók.

A csomagok viszont túlságosun is nagyok voltak, sehogysem
fértek át a szűk ajtókon, nem szólva a ceizmákról, - nekik is
kicsi volt a hely a kőkockákon, minduntalan mások lábára hág
tak.

A zárt levegőben tömött paraszti szoknyák, bundák és kucs
mák szaga e.rjedt.

A hangszóró bőgött. Minden percben ujra el reesegte a szeme
telőknek szánt hosszú intelmet.

Az utasok elcsigázottan tűrték. hogy túlharsogja őket, eltöm
je a fütiiket. Lógó orral állt mindenki, azok is, akik sohasem
szemeteltek. s a jövőben sem volt szándékuk szernetelni, s bűntu
datos képpel hallgatták, hogyan keU viselkednie egy jó utasnak.

A pályaudvar személvzoto tisztasági versenyben állt.
.Diákok. munkások, parasztok és katonák vörösképpel kiabál

tak egymás arcába, mintha összevesztek volna. Egy hivatalnok
maga elé bámult, hóna alatt egy kis fenyőt szorongatott, össze
kötött ágai közt még dísztelen homály. Két csizmás férfi kőzötí
egy micisapkás fiatalember orrának tömpeségét alig tudta ellen
súlyozni előrehegyezett állával. g volt ott egy munkás is; kis
faládikán ült, sötét arca kemény ráncok hálójában.

A katonák füstöltek, a diáklánvok rcsaceogtak, de 'sema füst,
sem a csacsogás nem tudta betörnni a hangszóró torkát.

Aztán mégis történt val ami.
A hangszóró kattant egyet. s egyszeriben belészakadt a szó.
g ekkor - mintha osak erre várt volna -- a hirtelen támadt

esendben egy új hang csendült fel valahonnan, tiszta, édes éR
gyermeki:

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok ...

Az emberek felkapták fejüket, míntha egy angyal szárnyának
suhogását éreznék. A tolongás megszünt, a csomag-ok félrehú
sódtak, a csizmák megálltak, a csoportok szétnyíltak, - mindenki
a hang felé fordult.

Elsőben senki sem tudta. mi történt'
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De inihelyt a hangokon túl, II szavak értelmét is felfogták.
loppal fürkészni kezdték egymás arcát.

Az ajtónál álló rendőr hátratett kézzel előre-hátra imboly
gott R talpán; mosolyog-va nézte a három gyermeket, - nem volt
kedve kösbelépni.

Az egyik oszlop tövében álltak, miutha a meséből léptek vot
na elő. Ormótlan, hosszú cipőjük orra a magasba szagolt, ruhá
juk pedig olvau rongyos vol t, hogy valósággal a mesékből, a túl
világról hozták: zúzos kis testük is kilátszott alóla.

o Amit pedig a legkisebb fiúcska a kezében tartott, az teljes·ség
gel a mesék világába tartozott: egy betlehem toronnyal és kereszt
tel, belül pedig egyesepp másvilági fényességben a Kisded,
Anyjával. Józseffel meg ,a szamárral.

A nagyobbik fiú énekelt. szája előtt egy kis páraoszloppal.
Ez is olyan volt. mint régi képeken az angyalok szája el.

festett mennyei üzenet. Csillogó papirsüvegje félrebillent a nagy
buzgóságtól, s szőke haja kicsúszott alóla. Egy merész kis an
g~'alhoz hasonlított: - megsokállta az emberek gyávaságát. 1.
szállt, hogy kiénekel ie, ami a szivekben el van rejtve.

Istennek fia. aki született
Jászolban. jászol.ban ...

A betlehemes fiúcska körűtra indulta lábak között. M~nd6Jl
kihez odament, magasra emelte a betlehemet, s tartotta a markát,

S az önzéstől hajszolt nagykörmű. szeplős kezek nem tud
tak ellenállni valami varázsnak, - egymásután nyúltak zsebükbe.
s versengve nyomták fillérj'Üket a piszkos kis marokba.

A munkás maga elé bámult; fénytelen ráneai egyszercsak meg
vi!ágosodtak: a betlehem megállt előtte. Az ember el akart for
dulni. de keze a, zsebe felé tévedt; előhúzta táreáját, vaktábaa
belenyúlt, adott valamit a gyereknek, s mikor visszatette, ujra
elfordult, szeme azonban erősen pislogott: egy most fakadt kis
fényt figyelt a lelke rnélyén, s azon tűnődött. belső része tuitől

horult oly hirtelen melegségbe,
A tömpeorrú micisapkás jól lehiggyesztette szája szélét. hog.,

ráférjen minden gyerekes mese lekiesínylése és megvetése. Nera
győzte mutatni, mennyire unatkozik, de titkon azon bosszanko
dott, hogy az ének miatt hallgatnia kell, s ha szól is, nem figyel
rá senki.

A katonák rendületlenül fujták a füstöt, - összehúzott pil
lájuk mögött emlékeztek valamire. Aztán egyenkint talpuk alá
ejtették cigarettájukat. s előhúzták pénztárcáfukat.

A Ibusz ujságos kalitkájának ablaka kinyílt, egy kövérkés
női kéz repült ki rajta. A betlehem felé integetett, de a kisfi.
sehogy sem vette észre. Az emberek érdeklődéssel figyelték. Végre
egyik katona megfogta a kisfiú vállát, s a kalitka felé mutatott.
Erre az integetés megszünt, a kéz leszállt a kisfiú tenyerére, aztáa
ismét becsukódott az ablak, s az emberek megnyugodtak.

Mire míndenki lerótta kicsinyke adósságát, az ének is el
hallgatott. A nagycsarnok megtelt ünnepélyes zsongással, A ki
nyilt arcok mosolyogfak: mindenki úgy érezte, hogy kapott va
lamit.

Senki sem vette észre, mikor tűntek ela betlehemesek.



Olyan hirtellen történt, minthn a. f'öl.d nyelte volna el öket.
Az arcokra meglepetés ült: ami néhány percool ezelőtt még- való
ság volt, egyszerre bizonytal anná kezdett válni, valószínűtlenné,

akár egy mese ...
A hangszórót már IdjavÍ/ottúk, -- ujra bőgött: ittvette az II ta

sok nevelésének irányítását.
Varázsos szavakat ismételt, melvek íől az emberek ismét meg

lódultak, s mi ndent feledve tülekedtek .a porron felé. A csizmák
ujra rátaláltak mások lábára: a csomagok sem ig)-ekez.tek össze
húzni magukat, - érzéketlenül viaskodt.ak az a itókknl és az em
berekkel.

A nagycsarnok kiüriilt, csak a jegyvúltók kapkodtak még a
pénztárnál. Sorra az al acsony ablak elé nyomták képüket. be
kiabáltak rajta, s aggodalmasau eitették azt az egyetlen kis pa
pírkártvát, melvet sok nagy papir-ért és még több aprópénzért
kaptak.

Az ('gyik oszlop mögiil , az áruvékból éles g'yel'ekhangok hallat
szottak.

A három betlehemes fiú Vólt. Veszekedtek valamin. Lábuknál
a kőre téve sötéten feküdt a betlehem és a süveg.

- Fogd be a szádat - kiál totta a szőkehajú, s mcllbevág-ta
a kis betlehemest. - Ez neked nem elég~ Kapsz többet, csak
kiabálj !

A kisgyerek pityeregni kezdett.
- Gyere, haggyuk itt - mondta Iesujtóan a harmadik.
Elindultak az ajtó felé; a legkisebb sírva vitte utánuk fl. oot-

Ichemet.
Ök is csak az emberek fiai voltak.
Lassan eltüntek a sűrű esti ködben.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Lr j a Mihelics Vid

Az Osservatore Romano két
egymást követő számában ,.A
teológia és a világiak" címmel
vezető helyen két cikket tett
kőzzó. Amiből a közlemény
kiindul, az az örvendetesnek
mondott tény, hogy napjainkban
a világi hívekcselekvőbb mó
don kívánnak résztvenni az
egyház életében. s közülük mind
többen igyekeznek szert tenni a
hitbeli ismeretek magasabb fo
kára. Dieséretes törekvések ezek
-- ismétli meg a közlomény -,
mert hiszen ma ugyancsak fon
tos. hogya világiak közremű

ködjenek az egyházi hierarchia
apostoli munkájában, újabban
azonban veszedelmes túlzások
és szertelenségek is mutatkoz
nak, amelyek ártalmakkal fe
nyegetik magának az egyház
nak életét. S a helyzet komoly
ságára vall, hogy a Szentatva
is kitért rá abban a beszédé
ben, amelyet a Szent X. Pius
kanonizációja alkalmából Ró
mában ősszeg-yült bíborosokhoz
és püspökökhöz intézett. Azóta
a Szentatya ismételten szólt az
itt ismertetett témáról. novem
ber elsején.-8ziíz Mária Király
sága kihirdetésének ünnepségei
vel kapcsolatban. "Ugy látszik
- mondotta a pápa ,egy
szellemi ragály jelenségeiről és
következményeiről van szó,
amelyek a tanítóhivatal közbe
lépését kívánják. nehoav erőre
kapjanak és terjedni kezdjenek,
ellenben idejekorán megtalál
ják ellenszerüket és minél előbb
gyökerestől kiirtassanak."

Több nazv nemzet katoliku
sainak körében fig-yelhetőkmeg
ezek a sajnálatos jelensézek.
Hogy melyek ezek a nemzetek,
a köz1prnMY nem nevezi meg, de
a későbbi öss7:efüggésekből ki
tűnik, hogy főleg anémetekre

és a í'ranciákra gondolhatunk.
Folyóiratokban és más kiadvá,
nvokban, sőt a tanszékekről is,
nyilvános előadásokon és val
lástanulmánvi, főleg a Szent
írással foglalkozó körökben 
ha nem is akarnak minden eset
ben eljutni a szélső következ
tetésig - olyan állítások kap
nak hangot, hogya világiak
nak joguk van egy "s,aját" te
o]ógiai tudomány művelésére.

Hivják ezt. "az egyház népe te
ológiájának" (Kirchenvolksthe
ol og'ie) is, mint amely más, mint
a "papság" teológiája. Ennek a
teológiának, rnint mond.iák, sa
ját felépítés sel kell birnia és
meg kell kísérelniea hitletéte
mény ujszerű értelmezését.
Ahogy kifejezik magukat, ,.eg
zisztencialiata" jelleget kell öl
tenie, vagyis olyan teológiává
kell válnia, amely a mai idők
konkrét körülményei közt "eg;
zisztál ó" eg-yén igényeihez és
szűkségleteihez van szabva.
Nem szabad tehát. hogy csak
az értelem teológiája legyen,
amilyen szerintük a skolaszti
ka, de kell, hogy ra szívé is le
gyen. Némelyek úgy vélik, hogy
a filozófia és a teológia közé
be kellene iktatni egy közbenső

tudományt is, amelynek a "gnó
zis" nevet adják. Ennek a "lai
kus teológiának" szószólói az
általuk vallott tudományos
autonómia első következménye
ként az előzetes egyházi cenzu
ra mesrszűntetését követelik a
viláviak teológiai írásait illető
en. Szerintük csak u papok írá
sainál tűrhető meg a cenzura,
minthogv a papok bizonyos mó
don a tanító egyházat képvise
lik. de itt is csak mársékelt for
mában, a világiak esetében vi
szont semmi értelme a cenzurá
nak, míután ők nem kompro-

649



mittálhat.iák a törvényszerű ta
nítóhivatalt. Többen hangoztat
ják "a közvélemény jogát" is az
egyházban, mikor is e jog
mindarra vonatkoznék, ami nem
dogma a szoros értelemben.

Mindenesetre meglepő. bár
ugyanakkor jóleső, hogy ilyen
nierész és nvilvánvalóan téves
nézetekkel szemben sem vonja
kétségbe az O, R. ezeknek II

"laikus teológusoknak" jóhisze
műségét, hanem inkább az apos
tol inteimét olvassa reájuk:
"Megvan bennük a buzgólkodás
az Istenért, die ez nem olvan,
aminőt az ismeret kíván."

Minden zavar elkerülése vé
gett - rögzíti meg !u kőzle

ménv - világosan meg kell kü
lőnböztetni a "laikátus teoló
giáját", vagyis a világi hívek
re vonatkozó teológiát, és a
"laikus teológiát", vagyis azt a
teológiát, amelyet ezek a vilá
giak művelnének. A laikátus te
ológiája nem új dolog: jelenti
azoknak a kérdéseknek tanul
mányozását' amelyek a világi
hívekkel kapcsolatosak. Ide tar
toznak a tágabb értelemben vett
Actio Catholica jod természe
te és teológiai alapjai; a hívek
egyetemes papsága; a házas
ság, amelynek alapvető fontos
sága van a világiak életében; la
katolikusok közéleti magatartá
sa olyan esetekben, amikor ny.
időleges és az örökkévaló l'.!!;y
mást érintik. Mindezoknek a
kérdéseknek tanulmányozása a
laikusokról szóló teológiám há
rul. A legfőbb egyházi tanító
hivatal, különösen pedig XII.
Pius számos alkalommal nyuj
tott már külön is e1igazítást és
tá.iékoztatást ezekben a kérdé
sekben.

A liturgiáról kiadott encikl i
kában példán! teljes vilázos
sázzal kifejtette a pápa, hogy
miként kell érteni a hívek rész
vételét Krísztus misztikus tes-
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tének eg-Ybl;góben és az eucha
risztikus áldozat bemutatásá
ban. Ezzel szemben bizonvos

ú iítók most olyan módon ma
gyarázzák az egyetemes papsá
got, hogy azt sz inte meg sem
érthetik a hívek. Azt mondiák
nevezetesen, hogy a hivek pap
ság'a és ti hierarchikus papság
az "abszolut papsággal" szem
llen 11./!:yvnahban a helyzetben
van, m i ut a férfi és a nő a kő

zös em bori i ermászettcl szem
ben. Más úiítólt annyira felma
gasztalják a házusságot. hOJa
végül is egészségtelen rniszti
«izrnusbu esnek inert a házas
életet sz.in te nélkülözhetetlen
nek tűntetik fel az emberi sze
mélviség tcl.iessézéhoz, Olyan
fel fogú s ez, amelyet legutóbb
ítélt d a "Sacra Virginitas" en
ciklika. Annak ellenére. hogya
"l\'[ystjei Corpor-is" enciklika vi
lúgos leÍl'úst nyujtott az egy
húzrúl, nj i ut Krisztus misztikus
testéről, némelvek továbbra is
úgy áll ít.iák he 11 misztikus teR
tet, ru in! eSll11Úil il liturgia ré
vén kapcsolódó hívek együUe
<d. Az dldta w':rJl'(:k hamis spi
ritualizmust j:"plúluak, amel,.
az egyhhz tcvékenvsérrét a szo
rosari SZ()lltsé.d körre korlátoz
ná, úgymmyira, hogy e körön
kívül m intlcu tónykerlés a szent
dolgok ]ll'of:111úlúsának számí
tana.

Visszutúrve aznubau a "litikus
tool ógi a" i.~(·nye! te ..önjogúság"
l;él'(l(~sh'e {'I-; azokra a követelé
sckre, amelyeket ebből az áJJí
tólu.eos ön iorrúsárrból a mozga
lom kélwiselői lcszűrhetöknek
vóltek, t öhb idézetet is kőzöl ll.

cikk n Sz·cntntyiUlak már em
lített heszór1ó,hííJ. A hiteles ta
n ítús jOI~':J - jclrmtette ki hung
sú Ivosnn a nánn ~- egyedül él-'
kiz-u-óla« n rórn ai pápá.ó az
egyetemes e!.::"yház, és 11 püspö
köké a /!,'ond.iaikra hízott hívek
iránvúban. Éppen ezért "móg'



azok is, akiket az egyházban ta
nításra hivtak meg, a tanítónak
tisztségét nem a saját nevükben
gyakorolják, sem teológiai tu
ditsok eimén, hanem annak a
küldetésnek erejénél fogva,
amelyet a törvényes tanítóhi
vataltól kaptak; tanítói jogo
sultságuk ennek van alávetve
mindenkor, ez a jogosultság te
hát soha nem válhatik őnjogú

vú, azaz független né minden ha
talorntól ". Ha pedig ez így van,
akkor az is mag-útól értetődik,

bogy - idézzük ismét a Szent
atyát -- "nem volt soha, n in
«seu ma sem és nern lesz soha
az egyhúzban világi hívekből

álló olyan törvényes magiHzté
r i um, amelyet Isten kivett vol
na a szent tanítóhivatal tekin
télye, irányításu és felügyelete
aló]".

Fölöttébb sajnálatos - fejti
ki ti továbbiakbunaz O. R. -,
hogy ti szóbanforgó világi te
olózusok nem érték be annak
tIHF':h1ásával: mi módon lehetne
II hit igazságait jobb megvilá
gítúsban és szemléleiesebben a
hívek elé tárni. Mert ez az a
feladat, amelyben ők, m int vi
Iú,<-,:iak, jobban boldogulhatnnk,
haS7.IlOS ösztönzéseket és értékos
iwg'ítségd nyujthatnak. Az a
filrrgetlenség, amelset e világ-i
teológusok ig-ényelnek maguk
'la.l: az egyház tunítóhivatalá
val szemben, ellentétes Jézus
Krísztusnak, az egyház alapító
jának akaratával. aki a keresz
lény vallás tanítását uz..aposto
lokra és törvényes utódaikra,
:1nl',; H római páriárn, és II niis
pökökre bízta. Ezek felszólít
hatnak másokat is, hogy leg-ye
nek muukatársa.ik és tanács'
adóik a tanításban és a tanítás
hatalmát reájuk ruházhatják át
akár rendkívüli úton. akár a
nekik juttatott állásnál fogva.
ill munkatársaik főleg papok;
d,' lehetnek, miut ahogy van-

nak, világiak is, ha alkalmas
nak ítélik őket erre a feladat.
ra. Feltétel azonban, hogy ami
a katolikus ig-azságot és annak
tanítását illeti, a papok is, meg
a világiak isalárendeljék ma
gukat az Anyaszentegyház éHí
tanítóhivatalának.

Nem vitás, hogya teológ-iai
oktatásra való alkalmasság
sz.empontjábóla papok - ál
talánosságban besz-élve - jóval
kedvezőbb helyzetben vannak,
mint II világiak. Hiszen a pa
polc, akiknek hivatásuk, hogy
hirdessék és megvédjék II szent
tanitást, továbbá, hogy az egy
húz isteni Alanítójának paran
csai és tanácsai szer-int irányít
sák ti lelkeket, nem kizárólag
«sak tanulnak, hanem az álla
potuk kegyelmének segítségéII
kívül II le!ki előkészületeknek

azt a törnegét is elvégzik,amely
esrvirttjár tudományos képzé
sükkel. A papságnál ezt ,a kép
zóst különösképen megfelelövé
teszi annak időtartama, az ok
tatók hiztosság-a. valamint a
közvetlen és folytonos kapcso
lat lUZ eg'vház élő tanítóhivata
lával. Utóbbi iránt az enzedel
masség' nem jAlent megalázko
dást sem az oktató, sem a ta
nuló számára, hanem ellenkező
en: okot a büszkeségre, mert
ilyen módon }'ps7"esül tanulmá
nyai közben abból a megvilágo
sódáshóJ, amelyet Krisztus meg
iP'ért és mp'l'adoH az egyház ta
nítóhivatalának. Az a tudat.
horrv ri tekintély irányitása
alatt áll, nem teher a teológus
számár-n, annál kevésbbé, mert
neki nagyon is tiszbíban ken
lennie azzal, hogy a teológusok
e.'!'vetéJ'tésE' a va II ás és az er
köles doh-aihan énpen azért bir
a1{lml'a fontos""!!!!"uJ. mert a
teológusok po-vü+t dolsroznak a
szent tanítóhivatallal és ez a
tanítóhivatal őrködik fölöttük.
A teológus teljes kiképzéséhes
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a kinyilatkoztatott igazságok
szer-ves összefüggésének komoly
ismerete is hozzátartozik. Aztán
megkívánják tőle azoknak a
vonatkozásoknak mélvreható is
meretét, amelyek a teológiai ta
nok és az egészséges bölcselet
közt aj akul tak ki.

Mindezzel nem akarjuk azt ál
Iítani, - hangsúlyozza a köz
lemény -, hogy a világiak nem
jeleskedhetnek és tűnhetnek ki a
teológ-iában. főleg az egylrázi ta
nok magyarázásában és védel
mében. Ilyen nagy készültség-Ű
világiak mindíg voltak, vannak
és lesznek, amiért hálát is ad
hatunk az Úrnak. Bizonyos
azonban: ha ezek a világiak a
hit bátor bajnokainak kivételes
pozíciójába kerültek, a!{kor. ezt
éppen annak tulajdonithatjuk,
hORY a tant illetően az egyház
tekintéllyel teli tanítóhivatalá
nak vezetése alá helyezték ma
gukat. Ahol viszont hiányzanak
a kellő feltételek, ott mindig
fennáll a veszedelme annak,
hogy miként a Szentatva
rnondotta - "másokat kezdenek
tanítani teljesen alkalmatlan,
sőt csaló és álnok emberek".
Fennforo g ez a vesredelem azok
nak az esetében is, akik némi
időn át papnövendékek voltak,
vagy másfajta egyetemi tanul
mányaik mellett néhány teoló
giai táravat is hallgattak: re
ájuk mint talán senki másra,
áíl a~ elv, hogy a féltudás nem
egyszer rosszabb, mint a teljes
tudatlanság.

A Szentatya - fejezi be az O.
R. - kótfélo voszedelemr-c hív
ta fel a figyelmet rendkívül
nagy horderejű beszédében. A
kettő különálló, de összefügg
egymással. Az eg'yik: némely
papok hamis teológiai iránya;
a másik: a teológia hamis fel
fogása némely világiaknál.
Könnyű belátnunk : ha olyan
személyek is tévedésbe eshettek,
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akik hivatásuknál és életkörűl

ménveiknél fogva a teológiai
igazság kutatására szentelték
magukat, mennyivel inkább ki
vannak téve annak a világiak,
akik azt hiszik, hogy a teoló
gus tisztében léphetnek elő és
taníthatnak az egyházban. Imád
kozunk értük, hogy javukra vál
jék ,a Szeritatya szerétetteljes
intelme, s reméljük, hogy a saj
nálatos elméletek szószólói meg-
látják elméleteikben a tévedést
és felismerik az egyház élő ta
nítóhivatalában az Isten szavát.

*Ritkán jelennek meg' a Szerit-
szék lapjában olyan természetű
cikkek, mint amil yet fentebb
i smcr tottem. Komoly figyel
meztetések ezek, amelyeket, ba
nem találnak megssivlelésro, to
vábbi lépések követnek. Vilá
gos, hogy az ilyen cikkek f'el
tűnést is keltenek. J elen eset
ben azonban nem annyira a hi
vatalos, vagy félhivatalos á.Pá;>..
foglalás a feltűnő, mint azok a
tények és nézetek. amelyek ezt
az állásfoglalást szűkségessétet
ték. Utóbbi ugyanis semmi
olyasmit sem tartalmaz, ami
valamelyest is ujdonságnak szá
mítana.

Eg-y rés~l ete mégis van a köz
lésnek, amely részlet máris
nagy vitákra vezetett; az neve
zetesen, ahol ezeket olvassuk:
"A mozgalom annál veszedel
mesebb, mert szítói megejtő

mezbe burkolják tanaikatr úg-y
tüntetik fel, mintha a szükoog'
követe1né tőlük, hogya hierar
chiát fiQ'yelmessé teryék 'a je
len problémáira." Nyilvánvaló
uevanis, hogy a "mez" csak
azért lehet ,.megfljtö". mert a
szél sőséges tévedésekbe esett
"laikus taolózusokon" kívül
vannak még szép számban vilá
gi katolikusok, akik helyeseu
vagy helytelenül úgy érzdk.



hog~' a teológia illetékes mű

velői nem mindenben veszik fi
gyelembe a kornak és a benne
élő világiaknak körülményeiből
adódó sajátos kérdéseket.

Nem lehet kétséges, hogy ma
gukaz elitélt és méltán elitélt
"laikus teológusok" is efajta
hiányérzetből nyúltak hozzá a
teológiához. S némi mentségűk

re legyen szabad hozzáfűznöm a
11 saját tapasztalatomból: szin
te törvényszerű, hogy amikor a
világi ember átruccan a teoló
gia területére, többnyire csak
azok a határkérdések kötik le
érdeklődését, arnelvekben a leg
könnyebb elcsússnia.

Azt azonban. hogy ilyen el
csúszások történtek, nem te
kinthetjük oknak arra, hogy a
világiak ne is foglalkozzanak
teológiával. Ez az álláspont
domborodott ki, és pedig el
lentmondás nélkül, azokban az
igen higgadJt közleményekben:
cikkekben és levelekben, ame
lyeket a Tablet hozott nyilvá
nosságra.

Különösen kiéi írást találtam
tanulságosnak. Az egyiknek
szerzője John M. Todd, aki bi
zonyos óvatosságra int az O. R.
cikkének értelmezésében. Káros
lenne szerínte, ha azoknak fel
bátorítását olvasnők ki belőle,

akik "sohasem olyan boldogok,
millltamikor azzal tetszeleghet
nek, hogy kétszer áldottak ők,
amiért 'minden további gondol
kodás nélkül meg vannak elé
gedve a mindenkorí helyzettel."
Todd meg van győződve arról.
hogy amennyiben az egyház il
letékes tényezői a (konkrét ang...
ti ai viszonyokról nyilatkozná
nak, ez a nöyilatkozat ekként
hangzanék: " römünkre szol
gál, hogy a világiak fokozódó
érdeklődést .tanúsítanak a te
ológia iránt, s hogyegyelsek
már néhány könyvet is írtak

-ebben a tárgykörben. Végtére

is teológiai ismeretek nélkül
nem tudnák teljes mértékben
értékelni a maguk keresztény
hivatásának természetét az élet
különböző területein. Nem, ért..
hetnék meg 11 kivánt mértékben
a döntések igazi jelentőségét
sem. amelyeket oly gyakran
kell nekik. mint keresztények
nek hozniok a világban... A
püspököknek és papoknak az is
feladatuk, hogy szorgalmazzák
a hitbeli ismeretek öntevékeny
gy.ar.apHását, neveljék rá a vi
lázi híveket. megőrizve őket
ugyanakkor a tévedésektől is,"

A másik közleményt John P.
Murphy Irta, laki hittudomány
kari professzor. E,gyenesen ar
ra szeretné lelkesíteni a világi
hitvédöket. hogy a mainál is
nagyobb fokban sajátítsák el a
teológiai szellemet és ismere
teket. Szerinte a világiak még
mindig nincsenek kellő tudatá
ban annak, hogy a teológia is
tudomány. Ezért beszélnek a
teológia és a tudomány "viszo
nyáról". holott ez értelmetlen
ség. A teológia nem "viszony
ban" áll a tudománnyal, hanem
maga is, tudomány, sőt a leg
magasabb rangú tudomány, mi
után a fényeket; amelyekkel
foglalkozik, maza Isten nyilat
koztatta ki. Miként a kegyelem
sem megrablója, hanem őre a
természetnek, ugyanúgy a teo
lógia is őre a többi .tudomány
nak.. Öre annyiban is, hogy ra
gaszkodik minden tudomány
autonómiájához .a maga terű

Ietén, "Ha bármely katolikus
tudós a legkisebb mártékben is
illojális a saját tudományában
egy rosszul feHogott jámbor
,ság nevében, akkor távol van
8Jttól, hogy katolikus legyen.
mert nem értékeli az igazságot,
amely az emberi szabaddá te
szi." Ha ehhez tartottuk volna
magunkat jegyzi meg
Murphy -, <bizonyára több ka-

653



tolikus lenne a tudósok között.
Az .alapvető mulasztást cazon

banahban látja Murphy, hogy
még mindig hiányos az egyház
nak, mint látható társaságnak
megér tése BS értékelése. S ez
zel kapcsolatban olyasmit jelent
ki Murphy, ami engem is
ugyancsak gondolkodóba ejtett:
"lVleg vagyok győz.ődve róla,
hogy ha társadalomtudományi
kutatásaink mindenekelőtt ma
gával az egyházzal Iogíalkoz
tak volna, sokkal többre jutot
tunk volna, mine azzal az igye
kezetünkkel. hogy rávegvük az
emberiséget a pápák szociális
tanításainak követésére." Majd:
"Tanácsom 'a mi világi hitvé
dőinknek, akik oly remekül
szelgáldák aZ egyházat: igye
kezzetek meglátni minden utat,
amely annak a teológiai igaz
ságnak fogalmából következik,
hogy az Urunk által létesített
egyház látható, s meglátjátok,
mennyivel kisebb erőfeszítéssel

érhetjük el azt -a jót,amit
mindannyian kívánunk."

'"A Tablet idevágó tebbi közle-
ményéből is kitűnik. hogy amit
a világi katolikusok számára
kívánatosnak tartanak, sokkal
inkább a vallásos ismeretek
alanosabb megszerzése BS a
"teológiai szellem" elsajátítása,
mínt a hittudomány önálló mű

velése. Mert hogy ezen a terü
leten mennvire hiányzanak ná
luk a megnyug-tató feltételek,
Hzrt; az O. R. eléggé mezvilágf
totta, Ha ennek ellenére néme
lyek mégis egy ..laikus teoló
gia" szüksége mellett érvelnek,
akkor ennek jóformán egyet
len magyarázata, hogy a mai
gyakorlatnál nagyobb szerepet
szeretnének nyerni a világi hí
vek részére az egyház életében.
S hogy ez ma valóban problé
ma, mutatja, hogy egyre több
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tanulmány jelenik meg róla
nem is világiak, hanem egTh:'I
ziak tollából.

Ezek sorában kiemelkedőnek
mondja a bencés Desmond
Sch/ef/el azt a legutóbbi köny
vet, amelyet G. Philips, a lou
vailli egyetem hittudományi
professzora "A világiak szerepe
a~ egy~ázhan" címrnel tett k őz
ze. Egészen termeszeltes --- 11'
ja terjedelmes ismertetésében
Schlegel ,hogy amikor ,LZ

egyház a világi híveknek is
fcladatává tes í': i egész szem{'
Iyiségük kerasstényi alakításitt.
sokkal, de sokkal többet kíván
tőlük, mint némi pénzt il ner
selvekbe. Továbbmenve ])eriil.;',
ha az egyház volóban a mczkc
resztelteknek igazi éJletközössé
ge, mint aminek vallja magát.
akkor az is nyilvánvaló, ho~'Y
egyetlen tagh sem maradhat
pusztán beillesztett és tétlen.

Mindenesetre két ellentétes
vég leottŐ'l kell óvakodni. Az
egyik. hogy a -:ilágia}r VOll~l
kodnak elfogadni a hierarchia
vezetését, sőt megk ísórl ik tekin
télyének csökkentését. A másik,
hogy az egyházi hierarchia ].é
pi -t.úla reá ruházott hatalom
határait. amire a történelem
oly sajnálatos eseteket mutat.
Semmiképen sem vitaths.tó
azonban. hogy az antikle-rika
lizmus mezszüntetésének egy\k
fő eszköze ez: ha az egyhaz
megnövel i világi tagjaiban az
érzéket, saját hivatásunk iránt,
amehnek leglényegesebb tar
talmtJ.t az evangélium üzeneté
nek terjesztése és szellemének
cselekvő átélése teszi. Van egT
rész, Szent Pálnak az efezusiak
hoz írt levelében, amely talán
m.inden másnál érthetőbbenönti
szavakba ezeket az elveket:
..ök (a papsác) azért vannak.
hogy irányítsák a hívők életét.
szolgáljiuk lelki szükségleteiket.
épitsrk Krisztus testének alka-



tM. mígnem mindannviun meg
valósítjuk közös egységünket
annak nyomán, hogy hiszünk
Isten Fiáhan éR teljesebben
megismerjük őt. Eyen módon
jutunk el a tökéletes emberség
re, arra az érettségre, amely
hozzámérhető Krisztus befe.ie
wtt nagyságához." Látható eb
hől a szővegből, hogy az ural
kodó eszme nem a hierarchia,
hanem a "test" jóllehet a
testben lényege>; II hierarchia
intézménye. nem azért, miként
il reformátorok fel panaszolták,
hogy nassz-iv itúsbn kénvszoritse
11 v il ág iakut, hane III uJ!cn kezö
cn, hogy m.inden tagot érettség
ro, fell'liís (>,s együUes tevékeny
"égre emeljen. A tekintélynek és
kö,te!e,;ségnek búrutinö feladása,
akár a papság, akár a viláaink
részéről, bún lenne a szere tet el
len és Krisztu» ellen az ő misz
t ikus testében.

1:."011 termékeuvoknck mond.ia
Sehlegel azokat a fejtcget,éseket.
amelyeket II .I.:zrrző 117, npostol]
tanításhoz f űz, Gy akrnu talál
kozunk hívekkel. akik úgy gon
dolkodnak, minthn nem ('gy ré
sze lennének az egyhúí':llak, ha
nem egyswrÍÍen csak beletar
toznának. Pedig amikor úgy be
széltlnk az egyhúz.ról, 111 int va
lami különálló, fll1ját magunktól
különböző dologról - és saj
nos, er, a mozszokottabb ,
miudannviszor az,t áruljuk el,
hogy nem vagyunk tudatában
annak: mit is jelentett bekebe
leztetésűnk; beletagozódásunk
Krisztusba a keresztség' által.

Ami a világiaktól kívántatik,
nem a "vak" eng'ede!messég, ha
nem ar, "él',telmes" engedc1moR
,.;ég, s éppen ennek az értelmes
,.;égnek foka határozzr, meg az
nlávetés értékét. Minden bi
zonnyal erre utal a szontmise
egyik gyüjt.öimádságának eza
kitétele: "cui servire regnare
est - kinek szolgálatn királyi

méltóság", Isten embere töké
letes szabadságnak örvend, ezt
a szabadságot azonban nem
kapj.a meg a maga teljességé
ben egyszer s míndenkorra, ha
nem ki tartó és töretlen hűség

útján kel! ezt megszeréznie. A
felülről jövő fény nem világít
.ia meg mindiárt a rnesszi par
t.ot, csak lépésről-lépésre "Isz
közelebb hozzá.

Ezekkel az elvekkel kell tisz
tában lennünk ahhoz, hogy
gyakorl utilaz is szemügyre ve
hessüle ini az az együttműködés.

amely az egyházban a világi
akra hárul. Háromféle ez: szcut
Régi, értel mi és társasági.

Az együttműködés első helyen
említett módtiával, az egyház
szentsérri életében való részvé
tellel kapesol a.tban Philips ki
tér az összes hívek .egyeternes
papság áru. E kérdés megvita
tását "túlságosan hosszú időn
keresztűl elhanyagolta a teol ó
gini gondolkodás" s ha a jelen
században fontos fejlődés kö
vetkezett be. nagy mértékben a
Szent X. Pius által kezdemé
nyezett liturgikus mozgulomnak
köszönhetjük. Kitűnik abból is,
hogy egyre sűrűbben és mind
nagyobb teret juttatnak a kato
likus Iapok él'; folyóirattok olyan
kértléseknek. mint az anyanyelv
használata a liturgiában, vagy
a gregorián ének a nép ajkán.
Megfig'yelhe,tö a házasság szent
sé·gén alapuló keresztény csa
ládnak is mind szorosabb bevo
nása a l itursrikua megu.ihódásba,

Ami az értelmi egyiittmiikö
déat illeti. nem szahad terrné
szetesen szem elől téveszteni,
hogy egyedül a püspöki kal' al
kotja a tanítá egyházat. Nem
kétséges azonban, hogy magá
nak a tannakalaldtásáhanis
szerepet visz a "sensns fideli
um", a katolikus érzés tanús
kodása. Amikor a Szentatva a
Mennyhevétel hittételének meg"

fl!)!)



határozása előtt tájékoztatást
IDért a püspököktől erről ,az &1'
zésről, ez nem volt merőben for
maság'. Ha pedig nem volt és
nem is lehetett formaságvakkor
nyilvánvaló, -emeli ki Philips
-, hogy minden ilyen tá.iékozó
dás céltalanná válnék, haa vi
Iágiaknak semmiféle véleménye
ik sem lennének azon túlmenő

en, ami már hivatalos tanítás.
Ahhoz pedig, hogy egyáltalán
véleményeik lehessenek, elen
gedhetetlen, hogy tanulmányoz
zák a teológiát. Egy Mar-itain
vagy Chesterton munkája így
segíthet elő tanheli törekvése;
ket il' az egyházban. Világ-iak
ma hasonló szerepet tölthetnek
be s mint Philips áll ít.jat "hála
Istennek, meg is teszik", rnint
amilyet az egyhá~U!tyák korá
han nem egyszer kellett vá Hal
niok.

Végül a társasági együttmií
kődés ésszerűen következik ab
hól, hogy az, egyház látható tár
saság is, ami a vilásriak felé el
sősorban a plébániához tartozó
hivek kőzösségében fejez,ődik ki.
Sajno8, iM nem egyszer tapasz
talható, hogv lelkipásztorkodó
papok nem éppen rajongúnak
teológ-ia iránt is érdeklődő. ma
gas művelrt&év,űértelmiség-i hí
veik közelségéért. MindeJJk~peJJ
szerp11eséJtlen helyzet - jelenti
ki Ph ildns -, nem azért per
sze. minfh« ezek [I lelkek, m int
lelkek. értékesebbek volnának a
többi léleknél, hanem mert ezek
nek az éntelmiségieknek be
folYlÍflH mégis csak nacvobb és
döntöbb a hívek gondolkodá
sára, nemcsak a jó, dp, e8·etleg·
a rossz irányhan h. Minél de-

05(:;

IIIokra tikusabb a világ, annál
szükségesebb foglalkozni annak
vezetőivel. S nem kivétel a plé
bánia, az egyházközség sem. A
katolikus él,telmiségiek egyene
sen felel ősek azért, hogy a hit
dolgában kellő készültséggel
birjanak a szellemi vezetésre, a
papoknak pedig egyenesen kö
telességük, hog-y seg'ítsék őket.

Szemben tehát ellentétes né
zetekkel és tévedésekkel, na
gyon is tág az a terület, amely
nek munkálása nemcsak nyit
Va áll a világi hívek előtt. de
amelynek munkálására küldeté
sük is van. .Ezt állapítja meg
Philips is, meg Schlegel is, s az
olvasottak nyomán mi sem vé
lekedhetünk másként. Küldeté
sük teliesítésében, bár a hierar
chia vezetése alatt kell marad
niok, esryál t,a'lán nem olvanek
a világi hivek, mint az élette
len fo~askerekek egy hatalmas
gépez.etben, hanem felelősségtel
jes ',ta~jai Krisztus misstikus
testének. A papoknak olyan te
endőik vannak az egyházban.
amelyeket a vi'lágrink soha sem
végezhetnek el, másfelől azon
ban 'Il világiaknak is megvan a
maguk feladaitkőre. amelyből a
pari van kizárva. S az ő fel ladat

körük, az ő hivatásuk is ugyan
.ú~y Istentől való. m int a pa
poké vagy szerzeteseké, Mi több,
R viI :'ud hívőre 11'\ ugyanúgy
áll. mint a panra. hogy aki kap.
annak adnia kelJ. Isten Jaéit, a
szentsézeket, Il szabadságo tör
vényét az,él'lt kapja a hitben,
hol!'Y személvén keresztül kihas,
sanak azok az eglés7. emher-isóz-
re a szcretetbeu. .



A KiS ÚT
.' .. Sokszor hulloü.a.m, még g.lJermekkoromban, éli termesze

tesnek is találtam, hogYahazaszeretet számomra szent köteles
ség. Most azonban, hOJJY nemrég u, templomi szószékről is ha1Jot
tam a hazaezeretet kiitelesseqének: hangllúlyozását és érett fejjel
komolyabban is elmélkedtem felőle, kénytelen voltam bevallani:
nem tudnám meamondani; mit értsek rajta i.qazán; mik azok ti
konkrét teendők, amelyeknek vállalására a kötelesség teljesíté
sének érzésével tekinthetnék. Olyan dolgokra ugyani.s, amilyene
ket a cselekvő hazaseeretei lelkesítő példáiként szoktak felhozni.
a magam adottságai között aligha gondolhatok ...

Kérdések törnezét veti fel ez
a levél, kérdésekét, amelyek
nyilván másokat is, sokakat
fogJalkoztatnak. Próbáljunk hát
sorjában megfelelni rájuk, egy
szeruen és közérthetően.

Talán az lesz a leghelyesebb.
haa nemzet fogalmával kezd
jük, ameolyről már rengeteget
vitáztak az idők folyamán. Saj
nos, a nemzet általános elfoga
dott meghatározását ma is nél
külözzük, abban a tekintetben
azonban nemigen bukkanunk
véleménykülönbségre, hogy la
nemzet: embereknek történeti
[eg kialakult egysoége, arnelvet
legmagasabb rendű kötelékként
a közös polittkai öntudat va,g-y
éppen politikai küldetés-tudat
tart össze. S az a környezet,
amelyben II nemzet ·élete ·s ben
ne a mi életünk is folyik. eza
környezet a haza.

Világos tehát, hogy a haza
nem egyszerűen terület, mínt
némelyek vélnék. 'I'ermészetesen
terület is, mint ahogya haza
fo,g-alma kétségtelenül összefiig,g
keletkezésében a "ház" fogalmá
val s mint ahogy a hazáról éb
redező első képzeteink azorosan
tapadnak a szülőföld képzete
ihez. A haza azonban jóval
több, m int bolvgúnk felületének
egy meg-határozott darabja. A
haza sokkal nagyobb mértékben
emberi mű is, amely századok
"agy évezredek során alakult ki.

miridazoknak a keze és értelme
nyomán, akik a területén éltek.
Ra végiggondoljuk mindazt,
amit rajta értünk. rájövünk ar
ra, hogy ami hazánk annak a
nemzetnek,amelyhez tartozunk,
teljes anyagi, szellemi és erköl
esi öröksége, amely minden vo
natkozásban kimerítően meg
sem határozhatő.

Van benne föld és ég, együtt
ontott vér és verejték. vannak
heuue dórnok és sírok, emlékek,
hagyományok és szokásck,
anyanyelv, amelyet a legszebb
nyelvnek érzünk: irodalom és
művészet, amely csak itten sar
.iadhatott, Olykor elég egy régi
dal, egy józan közmondás, egy
himzés va,g-y falitánvér. hogy
f'olidézze és életre keltso előt.
tünk azt az egész szétfolvó va
lamit. amit hazának nevezünk,
s aminek 5elképea nemzeiti lo
bogó.

De menjűnk csak tovább.
Különösen 'akkor, ha huzamo
sabban külföldön időzünk, ele
venen megérezzük azt is, hogy
amiért hozzánőttünk la hazához,
m indezeken fölül egy kölcsönös
nagy barátsáz tudata is; a le
hetőség arra. hogy ssivünk sze
rint kibeszélhesstik magunkat,
s H megnyugvás afelől, hozv
meg is értenek minket; nem
utolsó sorban ped1ig egy nag-y
s7.0 li'd!Hritás, ami annyit is je
lpnt, hogy jog'oknak, érdekek-
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_ek és törekvéseknek közössége.
Renan irta: "Alig tudunk meg
Iérni kedves honfitársainkkal,
de még nehezebb náluk nélkül
élni: a nosztalgia, a honvágy
olykor még öngyilkosságba is
visz,"

Sok bizonyságot hozhatnánk
fel arra, hogy a hazán valóban
nemzetünknek ezt aZ anyagi,
szellemi és erkölcsi környezetét,
ezt a nagy barátságot és szoli
daritást értjűk. A legdöntőbb

nyilván az, hogy amikor a saját
tapasztalásunk vagy ismerőse
ink tapasztalása ellene szólna en
nek, a hiány vagy egyenesen sé
relem érzése támad fel bennünk,
olyan hiányé vagy sérelemé,
amelyért valakit vagy valaki
ket önkéntelenül is felelőssé
teszünk. Mert a haza tekinteté...
ben képtelenek vagyunk közöm
bösek lenni. Ösztönösen is sze
retjük és ragaszkodunk hozzá,
végtére is emberi voltunkról
kellene lemondanunk, ha eltép
nők mindazokat a köteléke
ket, amelyek összes vonatkozá
saiban hozzáfűznek nilnket.
Olyan természetes ez a ragasz
kodás és szerotet, mint amilvet
sztileink, vagy még inkább: ön
magunk irányában táplálunk.
Ji1zért annyira bonyolult prob
léma azoknak a lélektana, aki
ket a történelem. a hagyomány
~agy a közvélemény hazaárulók
gyanánt tart nyilván.
Észszerűen következik aZ011

ban, hogy éppen ösztönössége
miatt la hazához való ragaszko
dás, a hazának a szeretete csak
akkor válik erkölcsi értékké is,
ha tudatossá mélvül bennünk, s
ha ehhez a tudatossághoz meg
felelő mazatartás járul.

Tudatosan szcretjiik a hazán
kat, ha felismerjük és elismer
jük e szeretet kötelező voltát,
nálából azokért az alakító, ne
velő és nemesítő jókért, amik
kel születésünk pillanatától

kezdve körülvesz bennünket. S
megfelelő lesz a magatartásunk,
ha ezt a hálánkat tettekben is
kifejezésre juttatjuk. Először

azzal, hogy a legjobb tehetsé
günkhöz mérten teljesítménye
inkkel is igyekszünk hozzájárul
ni a nemzeti javaknak ahhoz II
tömegéhe», amelynek magunk
is élvezői vagyunk. Idetartozik
mindenekelőtt a kenyérkeresli
munkánk becsületes végzése ó,;
állapotbeli kötelességeink pél
dás teljesítése. Éspedig nem af
féle kicsinyes latolg-atás alap
ján, hogy azzal, amit adunk
felér-e mária az, amit kapunk,
hanem annak a kül ön felelős

ségnek 'átérzésével, nniellvel
utódaink és a nemzeti :jövő iy;í
nyúban tartozunk.

Másodszor pedig azzal mu
tatjuk meg hazaszeretetünkct,
ha szívvel-lélekkel rajta ViJ

gyunk, hogya haza mindaunv i
unknak hazája legyen és marad
jon. Ha tehát magunk nem j:>
vagyunk képesek kezdernénve
zésre, örömmel kell fogadnunk
és elő kell segítenünk mindazo
kat a törekvéseket. amelyek
igazságosan. és méltánvosau,
vagyis szemúlyes érdemeik alap
ján kívánják részeJtetni a nm
~lelkezésre álló javakhól fl Hem
zet tagjaj't.

Számunkra, keresztények szú
mára II második főparancs, hogy
szerossük fl'leharátain,Jmt. m int
önmagunkat. Ha tehát általában
is szcretnünk kell minden em
bert, bármi legyen a nemzetisé
ge, színe és műveltség i f oka.
természetes, hogy különöskéu
pen kell szeretnünk honfitársa
inkat,akikkel az országo, a
nyelv, a mult emlékei, a jelen
és a jövő azonossága köt ösz
sze. Ennek 'a szerétetnek értel
mes megnyilatkozásaiba pedig
beletartozik az is, hogy mind
azt, amit saját magunkraik

i!_~ényli.ink a hazától: emllerlH'r.



méltó életet és boldogulást, jó
létet és boldogság-ot - mindezt
másoknak is készek legyünk s
akarjuk megadni.

Ilyen magatartás nélkül üres
szólam az ajkon minden haza
szerétet. S könnvű belátnunk.
mennvire helytelen volna. ha
valaha is inegfcledkeznéuk az
igazi hazafiságnak ezekről a kö
vetelrnénveiről, amelyeket mosí
már röviden is ősszefogl alha
tunk: dolgozni a hazáért és ősz

szes honfitársainkkérf, azokért
is, akik csak ezután születnek,
s imádkozni a hazáért, hogy a
,ió Isten áldó kezét terjesRze fö-
l".'.'Je.

NAPLÓ

Mint minden erény gyakorlá
sában, a hazaszeretet átélésében
és tanúsításában is vannak per
sze f'okozatok. Fel egészen al
áldozatosság és önfeláldozás hő
si magaslatáig. Az a "kis út"
azonban, amelyre megpróbál
tunk rávilágítani, mindenki
számára nyitva álL Ne áltaf.:"'uk
magunkat, ez is kíván lwm
egyszer ál dozatosságot és ön
zetlen odaadást, ám éppen ilyen
kor mutathatiuk meg, hogy a
mi. hazaszeretetünk túlemel ke
dik :a puszta igazságosságon é.";
már valóban az a szeretet, amely
a szó természetfölötti értelmé
ben is erénynek számít, M. Y.

A TITOKZATOS ÉJSZAKA. Nappaiok és éjszakákl Mic"ü<ia
ellentét, micsodn. kancnokü!

A napPrJJ fl lálásé, a lri.<onyosságé. Méf/ ha kűzdelmekkel »oo»
seenoedésekket teli fett is: akkor is várjuk, szeretiűk, mer az em
ber szereti a ri 'Úyos.wí.qol és öszlöns.zerűen irt.áeik a sötétségtől.

A lJi1ágossáfJ ri ieumliin;//ürííbb ajándéka lsteunekl
Az éiszcka. sötétség, szintelenséq, titokzatosság. Homály borul

(f tár.(J.'ljakra és a természet élete a szinek ('S ezerféle formák 'i,i
iá!7ábó/ rítki)ifö.zik: a lw Hl/I'i himíl/(/.

Falusi é.ijel: szin:« hallani a csendet némeiykor;máskor lii
estikeene /1U!lám.úl.: benne, va,qy a lombek zizeanek, oz esti 87!eU:;
mesél, halkan stxil! az oraiaée a toronubéí, a szél SÜl) it. Holló
szárnya rezzenii mcs: II.Z ablakot, .

Borzodáiut hozók az éjjelek, mond.i« a köZlő; falun ezer babol/a
füződik hozzájnk. Meflelevenit-ik a holtak birodalmát. Nem mer
nek elmenni (( lemelő mcl let t ; [obban érdekli őket az életnek ezer
szinbes» és iormáhan előttük prr.qő filmje. núnt a frllám.arlás ri?
ménnének. csendes-békés otthona. Fi.ll;//rlik a knk(lsszlÍt'. J~.~ áld·
ják a. Nap első sugarát l

A háborús éjszakák a. borzalmak (~}s<akái! Rrméni/ir!enek és
úttotamok, mini Dante pokltt! Toreákká nyomorHják a lelket: em
ber szeme fényét idő dőft meatiirik, ef/.IJe1U?S járásá:t me.qgör
nyesztik, simc: homlokáro. méry redőket szántana:k; csuo« fá:rad
ság, zalmr.

És az ember éjsza:ká}a.?
A kisdedé boldo.q szunn.lJodás. A fáradt munlai«é álomlainJll,

al-uris, A betem; mlölrelmes rerabdés. Láeálmok sorozata, 1'fl,q]j fl



halál vízióí. Hallgatja az or« ütését. V árja, hogy mregvirradjml"
mert az enyhülést hoz.

Az író, a költő ekkor tulálkozik: műoének: alakjaíval. T'ise«
tán látja maga eiőtt meyírandó műoét, vagy a mű egyes részle
teit. Képzelete éjjel benépesűl, érezzük, hogy könyvének ez vagy
az a lapja az éj csöndjében keletkezett, amikor aludtak az em
berek. és csak ő virrasztott fölzaklatott idegekkel a néma csönd
ben.

Es ó, az álmatlan éjszakák! A gondok éjszakáí! Amikor egye
dül számláljuk a perceket, hallgatjuk· a seú percetréséi, hallgat.
juk a nesseket, Majd kép-kép után elsuhan, mintha film pereime
te. Mi ez? A lom, vagy ébrenlét? Majd ietruuiunk: .d sienem, Iste
nem, de jól esik ennyi gyötrő álom után ujra felserkenni l"

Ejszaka measzáia; a lelkiismeret szava is. Számon kéri tet
teidet. Feltáru/nak legtitkosabb gondolataid. Elvonul előtted
egész életed. Leplezetlen sivársággal látod vétkeidet, mulasztá
sauiat, tévedéseidet. Egyedül vagy. Nincs melleited senki. Mintha
lsten előtt állnál Itéletkor. Adj számot! Es számot kell adnod min
denről. Borzalmas. sivár, gyötrelmes éjszaka!

A halál éjszakája.
Az óra egyet üt. Utotsot. A mutató leesik. A szi» megáll. A

fény kialszik. Csillaghullás. Mondják, a legtöbb ember éjjel hal
meg.

Virrasztás iaiun. a halott mctlett az éjszakában. Városban:
virrasztás az üres lakásban egyedül. A fény kialudt. Sötétség
marad utána, vigasztalan sötétség.

De mit mond erről a 'I.'igasztalannak látszó éjszakáról a köl
tő: (Petrarca Laura houüa után): "Ó ne sirass, hoiálom örők
élet; Te azt hivéd, lezártam szemeim. Pedig kinyitvák az örökös
fénynek !"

Van vigasztalás a legsötétebb éjszakában is!
Sőt öröm is van az éjben: élet ébredése, seilletés, élet meg

őrzése, a szetetet örök diadala!
Ejjel csendben érik a vetés ("Sok kenyér érik zimankós téli

.éjszakában." )
Némely virág éjjel tária ki kelyhét illatozásrOJ. Költők. mű

vészek himnuszt irtak az éihe». Ki ne ism.erné a lehelet-finom
"Vándor éji dalát" Goethe-től? Fönséges az éj a természetben,
amikor "az égen- ballag a hold meg a kis esti csillag" (Petőfi).
Csodálatos a tenperen, ahol a víz meg as: éj sötétje egybeolvad
és a hajó belefúródik ebbe a sötétségbe, és "eljött a csend; szellő
űzött felhők között merenave jár a holdsugár. '. mint rom felett
a képzelet?" Megnyugtató (]J kalászos rónaságon. Lélekzetvissza
fojtó az őserdőben. Magasztos a templomban az éjjeli szentség
imádás csöndes óráiban.

De letrseebb a szent, a csöndes, a titokzatos éj: Karácsony
seent éjszakája. Csillag fakadt az éjszakáb,an!

Erről prófétálja Zakariás: "Lesz egy nap, amelyen nem lesz
nappal és éjszaka, hanem esti időben is világosság lészenl"

Es amikor az idő beteljesedett. fénybenúszó angyalsereg hir.
dette meg a földnek ebben az éjszakában lsten oéotelen. irgalmát
és ezeretetét. (Schrotty Pál)



A NYARALOK P ASZ'l'OHALASA. Anyúri szabadságok ide
jén ezrek és ezrek keresik föl az üdülőhelyeket, ezer és ezer ke
resztény katolikus hívő is; s ez "olyan vallásszociológiai jelenség,
amellyel mindeddig nem fogi alkoz.tunk elég alaposan" -- álla
pítja meg az elmult szezon tapasztalata.it vizsg-álva a francia
vidéki papság pasztorációs lapjának cikk'irója. A nyaralóhelyek
papjainak ezekben a szubadsásr-idökben egészen különleges hi
vatásuk van. A:>:ok a messziről jött, "idegen" hívek, akik tem
plomáhan megfordulnak. cgyÚltalún nem azért "érdekesek", mert
bőkezűségük fol y tán nagyobb II perseI ypénz, hanem azért, inert
"szabndsilguk alatt II nyugalom, békesség, kiegyensúlyozottság és
pihenés egészen kivételes állapotában vannak, s ez az állapot
kiválóan alkalmas arra, hogy elgondolkezzanak bizonyos dolgo
kon és bizonyos elhatározásokat érleljenek meg magukban". Nagy
mértékben éppen a nyaralóhely lelkipásztorán múlik, "vajjon
egyebet is visznek-e haza vakációjukról, mint négerbarnára sült
bőrüket".

A cikkíró - maga is nyaralóhelyi lelkipásztor - elsősorban

a nyaralők fogadtatására hívja föl társai figyeimét. Hivatkozik
egy szavojai vidéken szerzett tapasztalatáru. Ott - mondja 
egy nagy és látogatott völgy vaj amennyi falujában elhatároz
ták a vezetők, hogy plakátokat ragasztanak ki, egyet a hely
béliek, egyet meg a vemlégek eimére: ezeket fölkérik, fogadják
szívesen a túristákat, azokat pedig jó szívvel köszöntik s kellemes
nyaralást kívánnak nekik A hatás - 'a cikkíró szerint - kitűnő
volt; meateremtette annak II szivélves hanzul'atnak az alapjait,
amely a nyarat mindkét fól számára kellemessé tette. Mert a tu
risták, nyaralók bizony nem egyszer rendetlenek, követelődzők
vag-y rakoneátlanok: de egészen más, ha úgy lépnek föl. hogy
"nekem ez jár a pénzemér-t", és megint más. ha bizonyos barát
ság áJI fönn köztük meg a helvbéliek közt: "barátok közt véog-té
re is másként viselkedünk" ...

E7t a profán példát erősen a nvaralóhclvi lelkipásztorok fi
gyelmébe ajánlja a cikkiró. Utal ilyen kísérletekre is; voltak
papok, akik a nvári szeznnra plakátot függesztettek ki ia templom
kapura vagy 'a hirdetőtáblára, ilyesféle szöveggel : "Isten hozta
az egyházközs·ég- kedves nyári vendégeit", vagy: "Kellemes nva
ralást kívánunk kedves nyári vendégeinknek és kőzöliük velük,
hog-y" ... - tudat ják vel ük a plébánia vagy lelkészség .anenet
rendjét" : a szentmisék, a gyóntatás. stb. időpontját. meg - ami
nem kevésbbé fontos- hog'y a lelkész mikor áll azoknak a nva
ralóknaka rendelkezésére, akik lelki ügyekben hozzá kívánnak
fordulni. Hogy ezek az aprósázok milven fontosak, arról ta
núskodjék ez a - sok hasonló példa közül kiragadott - pár sor:
"Emlékszem. mennyire meghatott a szíves fogadtatás és a melez
búcsúzás. Egyetlen pil lanatiz sem éreztem, hogy nem vagyok
otthon. Ifa a pap ilyen kedvesen fogadja. a hívő nyomban júl
érzi magát a szekatlan templomhan is". E·gy nyaraló asszony
irta ezt a nyaralóhely plébánosának.

Az ilyen "nyári" kapcsolatok sokszor igen tartósnak bizo
nvulnak. A modern emberben ,a lelki élet terén - helyesen vagy
nem, azt most ne vitassuk - van bizonyos szemérem. szégvenke
zés, ügyetlenség; sokan nem sz.ívesen fordulnak problémáikkal
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~hhoz a paphoz, akit minden áldott nap látnak, aki sz.inte "ott
lakik az utcájukban", De nyáron, a vakáció nyugalmában. amikor
ráérünk gondolkodni, amikor átadjuk magunkat a fiatalság 
a sokszor még őszintén hívő és buzgó fiatalság - szép emlé
keinek: nyáron az más; és ez a nyaralóhelyi pap "messze van",
két hétig, egy hónapig látjuk, aztán egy évig megint nem; ezzel
lehet beszélvetni, aztán ha elváltuuk, esetleg levelesni ... -- mint
ahogyan nem egyszer előfordul. Nem egy lélek talált már így
haza Istenhez s találta meg a maga lelki vezetőjét, azon az útou,
amelynek az első lépése talán csak egy kis ötletesség és figyel
messég volt.

A túrista, a nyaraló hivatalból kívánesi. m.inden látnivalót
meg 'akar nézni. Az ügyes, anodern pap erről sem feledkezhetik
meg. A bayorine-i egyházmegye lapja igen érdekes és megszív
lelendő gyakorlati tanácsokat ad ezzel kapcsolatban, gyakorlat·
ban kipróbált gyakorlati tanácsokat! Vannak természetesen he
lyek, ahol semmiféle látnivaló nincs: de sok helyen van, csak
esetleg maga a pap sem tudja. Hogy magyar viszonyokban be
széljünk: ebben vagy ebben 'a faluban például a templom szen
télye gótikus eredetű, emitt érdekes népi Iaraeású szebrot lát
ni, amott szép tizeunegyedák századi pasztofóriumot, és így to
vább, kezdve a művészettőrténeti emlékektöl, végezve a néprajzi
érdekességeken. Kevés olyan kétszáz esztendősnél régebbi tem
ploma van Magyarországnak, ahol egy kis gondossággal, tájéko
zódással ilyen érdekességet. látnivalót ne lehetne találni, (külö
nösen ma. amikor oly példás szorgalonnual és hozzáér-téssel gyüj
tik őssze és regisztrálják müemlékeinket). Vannak helyek, ahol
sajátos helyi és népi kultuszok -ólnek ; vannak, ahol régi romok
őriznek SZ'8P történelmi emlékeket ... A hirdetőtábla, a templom
kapu igen alkalmas hely arra, hogy fölhívja e látnivalókra a nya
ralók figyelmét. Itt és itt ezt meg ezt lehet látni; ekkor meg
ekkor igen szívesen megmutatjuk ar. érdeklődőknck , ekkor me;.';
ekkor azonban - kérjük az érdeklődőket - tekintsenek el a lá
tozatástól, inert nem érünk rá : gyóntatás vagy litánia vagy {"P
pen esti szentmise, stb. Ki tudja. nem akad-e a kíváncsiak közt.
oki bemegy a templomba, leül ott s megvár-ia, lllíg a pap ráér.
R.észtveszazon a Iitánián, azon a szcutruiaéu, melvet kiilönben
talán elmulasztott volna, sőt ha már itt van s ha már a pap
most éppen arra .,ér rá". ki tudja. nem térdel-e be II gyóntató
székbe is ...

Szóval: szeretet, leleményesség' - hangsúlyozza a cikkíró. A
legfontosabb: hogy a nyaraló "otthon érezze magát", hogy sze
resse ezt az "átmeneti egyházközségét.". A pap ne rekessze ki
üket. ne kezelje afféle "futó vendég'ként", hanem a lehetőségek
kör.t vonja be őket az egyházközségi é.Jetbe, ~jí\zel hasznos mun
kát végez társadalmi téren is. Egy lille-i egyházi kongresszuson
mondta egy lelkipásztor - é,s hány magyar lelkipásztor is el
mondhatja vele: - "Évről évre több nyaraló hívern van. EzzP1
számolnom kellett munkásságomban, Egyik legfontosabb Iöladu
tomnak tartom, hogy összehangol j am a két, könnyen egymás el
len ágaskodó csoportot: a nyaralókat és a helybelieket. Azokat,
akíket a piac sokszor ellenségekké tesz, igvekszern testvérekké
tenni az egyházközségben". Ez; az ellentét "a piacon", ahol az ős-
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termelő igyekszik sokszoros árat elérni, a nyaraló viszont 'a ren
des árat sem akarja megadni: - ez az ellentét sokszor egy mé&,
mélyebb s régibb ellentétből fakad: falu és város, paraszt és
városi muukás, paraszt és értelmisége idejétmúlt antagonizmu
sából. Ennek az ellentétnek a maradványait kigyomlálni. ezek
közt az emberek kÖí\t rnegtorernteui II kölcsönös bizalmat, szivé
lyességet és barátságot, ezeket ráeszméltetni arra. hogy feleba
rátok és szeretniük kell egymást. ezek közt megteremteni a meg
értoést: szép és nagy föladat. Keresztény föladat, nemzeti föladat.

A lelkipászaornak - folytatja a cikkíró - nem szabad a
nyaralókat afféle holt masszának néznie. Nyári szentbeszédei
programmját például úgy szabja meg, hogy azok nekik is szól
ja'lak, HZ Ő épülésükre, vallási nevelésükre is szolgál.ianak. Te
kiutse olybá üket. mint magvetésre váró termékeny talajt; mint
olynn lelkekel. akiket ez II "kiku]lcsolódás" kiválóan fogékony
nyú tesz az Ig!' bef'ogudúsúru, II kegyelem szavának meghallásá
!'H. N e legveu a llJébú.nia nvári időbeosztásában semmi merevsóg
vu.try {:ppen kényszer. Hagyjunk föl azzal a mentalitással, amely
-~ szerencsere már csuk nagyon szórváuvosau - holmi kaszárnvaí
szigort éK modort visz II kercszfény életbe. Legyen a plébánia
menetrendie rugalmas, tartsa szem előtt a nyaralők igényeit 
melyek nyaralóhely-tipusonként (vízpart, hegyes vidék, stb.) má
sok és mások - a vonatok érkezését s indulását; ne feledjük el,
hogoy a nyaraló azért nyaral, hogy jól érezze magát; ne rontsuk
ei a haugulatát, hanem inkább alkalmazkodjunk hozzá az eg'ész
,'(!yházközségi élet szivélves, közvetlen modorával,

Arról se feledkezzünk meg. hogy a legtöbb nyaralóhely cgy
beu falu is, és a leg több nyaraló városi ember. Márpedig a falu
sinak is, a városinak is más az élettempója. e,gyáltalán az idő

órzéke. A falusi "tempós", II városi siet. Ezt a kétféle időt egybe
kell hangolni a nyári időszakban. A nyaraló ki akarja használni
II .ió időt. szeretne fürdeni; bosszankodik, ha a moudjuk kilenc
órára jelzett miso háromnecved tízkor kezdődik és tizenegyig
tart; a poutatlausúgv.és hosszadalmasság eredménye nem egyszer
az, hogy a nyaraló hívők elmaradnak a miséről. "Ki tudja, med
dig tart 'él jó idő, s azt is a templomban ülve töltsemf Majd Pes
ten, ott majd megvek misére; de most fürödni akarok"... Igye
k.>zzünk arra - írja a cikk író, külöuös tekintettel a francia ten
g-crpartok Iürdőhelveire - hogy a hívő sose érezze azt: "borsot
törnek az orra alá" ős "nem hagyják pihenni", "elrontják a va
sárnaniút"
. '- Kétségtelen: "a nyaralők pasztorálása" komoly munkát ró
{,goy-ügy nyaralóholy lelkipásztorára, akinek ezeken a "vendég"
híveken kívül még legalább egy, de esetleg több falu vallási szük
*:.rletoiről kell gonuO'skodnia. N ehéz helyzetében ö is megértést
i,(;"ényel; sok gondja-munkája ktizepett ne támasszunk túlzott kö
veteléseket vele szemben. A pap se, de a vil ági hívő, a nyaraló
"o felejtse el, amivel ismortetésünket kezdtük: "olyan vallás
szoeiológ-iai jelenséggel állunk szemben. amellyel mindeddig nem
fc,glaJkoz.tullk el~g aluposn n". A világi ,.vendég" hívő is tngye
meg a legnagvobb jóindulattal, ami rajta áll, feleljen szivélyes
"j\~'gel a szivélyessércre, próbáljon ő is "beilles:dreclni", legyen ő

j" megértő a holvbéliek iránt, s a szerétet közös munkája bizo
nvnsan meg-term! s7,ép gyümölcseit. (r.)
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AZ EGYKÉK EGYKÉJE. Az elmult ősz egyik napos délelőtt
jén e,qy Mátra-vidéki vasútállomáson séiá'uottam« vonatra. vár
va. Hatévesnek látszó kis.ányra esett a tekintetem. Félig váro
~iasan, féli..q falusiasan ö'tözött asszonytársaság közepén á'lt, il
letve billegette magát. Széles, hagyományos tarka szoknyácskában,
lakkcipőben, fején viszont lehetetlen szabású bnaotuiiue« súsiioel,
egyik kezében kiflivel, a másikban egy zacskó cukorkával pro
dukálta magát az említett társaság e:őtt. Kezeicel hadonászott,
angya/kázolt, mint egy héthónapos csecsemő, toporzékolt, közben
gurgulázott, cincogott, nyifegett, nyafogott, szemét forgatta, or
rát húzogafIa és cukorkxitál meaieketedett fogait mutonsüta.

Meghökkenve álltam és néztem, nem tudva; mit gondoljak
felőle. Az asszonyok gyönyörködve nézfék és nevetgéltek orima
~zain, miniha valamifé e ceodé'aio« te iesitménnt láttak 1JO'na.
Anyja, ef/Y 1Jékonydon,qájú, sáppadt, fe' cicomázott teremté" ol
vatag m·osollya:l, büszkén pillantott körül, miniha. azt akarta 1'0'
na mondani:

- Ugye, mit tud az én drá.qasá,qom?
Idősebb férfi á'lt mea mel ettem e villanatbnn. Ő is a nyi

fogó kis szörnyűséget nézte, komolu, fJondo.'lwzó szemmel 082
szemö'döke a76l. Mikor összepillantoUunk és látta arcomon II za...
'!Jarral 'vegyes undort, megszólalt:

- Ut.áuüoe ugy-e?
- Szegény kis idióta! - jegyeztem me,q én.
Legyintett.
- Nem uiiota. Csak lesz az. Ismerem kérem (LZ egész csalá

dot . " Szegény kis feje: efJYkék eg,ykéje. Egylw ő maaa, e,gyke
az apia, egyke az anyja, sőt, az egyik naflJlnnyja is. Mutogatni
kellene szeuény kis jószágo!: ime, ez a 1JéflSŐ stádiuma az egy
kézéenek. Péidái«, noa» miként öli mea ma.,gát egy család. ha
nekivadul.

Gondolkozva nézte a kis szerenceétteni, aztán folytatta:
- Hanninc éven át voltam a ia'uban. tanító, E.QY emberöl

tőn keresztűl volt a'ka'mam: tanulmányozni az e.Qyke kérdését.
Kii'onben. ez a család kezdte az egykézést a ialuban: az emlitett
nagyarma. Kapzsi, önző teremtés. E'sőnek mondta ki a jelszót,
hogy nem aprózzn fel a földet, nem szül erlJJnél több gyereket.
Nos, ezt az egy lányt szii'te itt; e szegény kis nynfof/ó teremtés
öntelten moso'ygó anyját. Rettenetes rombo'ást végzett, amíg
tetnecette. lánya. lelkében i,s, de nmi sajná'atosabb, a falu köz
szellemében is.

- I gen, úgy van - helueseltem. az öreg tanítónftk - az egy
ke kérdésnek nem elé,q csak a bio'ógiai következményeit kutatni
és arról beszé/ni. Nem csupán a nép biológiai állagát sorvaset ja,
hanem az erkö'csiségét is.

- Mi/wI' fiatal tanitoként ebben a kis i at-ubam. meakezdtem
működésemet, a gyermekneveést épp «au, mint az emberek min
den cselekedetét hagyományos é et rend szabá'yozta, ame!yet a
közösség szigorúan ellenőrzött. Me.Q1Jollak a mrflga néha furcsá
nak hrüá, de !énye.qébeni.gen eqéseséoe« és határozott elvei. ame
lyekhez' minden szülőnek ntgaszlcodnia kelTett, mert a fa'u köz
»éeménue rákényszerítette. A:apjában 'L'éve igen egyszerűek vol
t ak a legfontosabb szabáíJJok és egllszerii eszközökkel vatós'ítot-
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ták meg a bennük kifejeződő elvet. Számomra, hivata'os nevelő
számára a legfontosabb az volt, hogy tiszteletre oktatták a gyer
meket az idősebb iránt. J aj volt annak a gyereknek. aki nem
köszönt előre, érthetően. tisztán, minden felnőttnek, akivel az ut
cán találkozott. De jaj volt anyjának is. Nem mondom, hogya pusz
ta köszönés átalakította ae önző és rossz tuajdon.ságokat. De az
én munkámat rendkivü'i méctékben. segítette az iskolában.

- A szülők az utóbbi évtizedekben egyre többet panaszkod
nak - fűztem hozzá - hogy az iskolában a tanítók nem tudnak
eredményt elérni. Nos. itt van a gyökere. A gyerekek legfe.jebb
[élelemmel mennek. az iskolába, de nem az idősebb nevelő iránti

. tisztelettel.
- Sok minden közrejátszott ennek az egészségtelen szellem

nek a kialakításában - folytatta az őszhajú neve,ő. - Én azon
ban úgy látom e ez a meggyőződésem, az. egyke indította et a
lavinát. Az egykét a szülők nem o.uan. kis emberpalántának te
kintették, akinek dolgoznia kell, ha felnő, meg kell becsülnie ma
gát és másokat. akinek tiszteletben kell tartania a közösség ér
dekeit és akinek dolgoznia, tűrnie kell. Ő »o.t az örökös, a szil
lői hiúság bálványa. Nem nevelték tiszteetre mások iránt. Minek?
Hiszen éppen azért szülték eouetienkének; hogya vagyon révén
függetlenséget biztositsanak neki, az élettel, a társadalommait, az
emberekkel szemben, hogy "ne szorulion. rá senkire". Nem ki
vánták meg, hogy részt vegyen azokban az apró munkákbam, ame
lyeket falun gyermekekkel végeztetnek, nem is annyira a gazda
sági haszonért, mint azért, hogy seoleia meg a munkát. l.'yen
volt a kistestvér felügyelete, az állatok őrzése, söprés. babcsép
léskor a széthuilatott szemek felszedése az udvar porából, lek
várfőzéskor a keverésben való segítés és sok más apróság. Mind
ebből kivonták az egykét ...

- De kivonták a játékokból, emeluek aktivitásra, küzdőké

pesséare nevelték a gyermeket - tettem hozzá.
- Én tudom, megfigye!tem, hogy az egykés .meoelés" boldoa

talanná teszi a gyermeket. Ez a fiatalasszony is hamar rá
döbbent, hogy ő tulajdonképen rabszo'ga. Anyja önző e'képee.é
seinek rabszo.'gája. Anyja azzal a le.'kiá7tással. hogy a javát
akarja, belezavarta egy szerenceétlen házasságba, miután kényes
kedő, önző. tűrni, vá'lalni, do'ooen; nem szerető pávának neveI
te . . , Mindez az ő egyéni ügye volna, ha nem utána igazodott
oolna a falu fiatalsága. De őt utánozták ö'tözésben. »iee'kedés
ben és magatartásban egyaránt. mert ő vo't a legtehetősebb. Ugy
iuita szét anyjával együtt a maga nemzedékében a kis- faluban
a közö-sségí szellemet, a munkára és közösségi é.'etre nevelő ha
gyományokat, mint a pitypangot a gyermek a réten.

- Ellcépzelheti, - io'utatta - hogyan neveli gyermekét ez
a kényes, tűrni nem tudó teremrés. Ő rabseolaáia oo't any,ia ön
zésének, gyermeke már csak játékszere az ő szenoedé'aeímek. Já
tékbaba ez a kis szerencsét 'en. Hisztéruissá tette már a bö'cső

ben, mert á'mából telkaokodta, hogy kiönthesse rá "anyai sze
retetét". De ha nyafogott, odaoáat« a bö·csőbe. Most is így tesz
»e!e. Ajnározza. produkáltatja, de ha nem Úgy táncikál. ahogy
neki tetszik, szida'mazza és veri. Mert egyébként semmi józan
dologra nem neveli.
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- A kör úgylátszik az unokáknál bezárul - mondottaan el
tűnődve -de mi tesz aezai a méreggel, wrnit aZ eouke szétárasz
tott a faluban. Hogy tehet fetszámolni a felelőtlen szellemet,
amely a falu fiatalságának igen jelentékeny részét megfertőzte?

- Sajnos, nem küzdöilünk elég erélyesen az egyke erkoics!
és közösségi kihatásai ellen, mi> akiknek elsőrendű kötelességünk
lett volna: tanítók, papok, .. Jobban, többször fel kellett volna
tárni a nép előtt, mit rombol az egyke egyéni, családi és közös
ségi életben ... Moet se tudok más esekiizt, mint ami rég kellett
volna: erkölcsiekben erkölcsi eszközökkel, neveléssel kellene kiiz
deni. Minél többet és minél keményebben kellene beszélni a esc
ládi nevelésről a seoseéken:

Vonat gördült be az áUomásra.. Az asszonycsapal csivogvu
szaladt feléje. Félelmetesen komoly jelkép volt, ahof/Y a mozdonu
hatalmas kerekeinek tövében ott iehetettenkedett, botladozott az
egykék egykéje, Vajjon hová viszi a fejlőd'és vasparipája az el
kényesedett és eltehetetlenedett pulyákat, - kérdezlern magam
ban, mikor az öre,q tanító elköszönt. Vajjon megfeledkezhetünk-e
egyetlen pillanatra is róla, hogy küzdjünk a law egészsége.., kö
zösségi szelleméért az életerös, derűs, munkxiskedoű, tűrni, vá!
lalni tudó nemeedékérit (Sinkó Ferenc)

AZ EGYHÁZ ÉS A TENGER. Az utóbbi évek egyik legsi
kerültebb nemzetközi kiállításának mondiák az ősszel Nápolyban
rendezett tengerhajózási kiállítást, ami pedig nagy szó, ha meg
gondoljuk, hogy mekkora haladást értek el mindenütt a múzeum i
anyagok csoportosításában és szemléltetésóbeu. Több érdekes be
számolót is olvastunk erről a kiállításról. bennünket azonban fő··
leg egy pavillonja érdekelhet. Ez a pavillon a Szeut Cabrini li'rali
ciskának szentelt templom mellett épült s miut homlokfelira Lu;
"Az egyház és a tenger" már messziről jelezte, az ott felsorakozó
gyüjteményazt a szerepet kívánta érzékeitetni, amelyet a tenger
vitt a katolicizmus életében.

Az ötlet, hogy egy ilyen részlettel is ssíneeítsék a kiállítást.
kétség ívül kitűnő volt, s hogy a megvalósítása sem marudt el <l
várakozás mögött, bizonyí tja, hogv akik mogtekintették, mind
megelégedéssel és elismeréssel nvilatkoztak róla. Annál örvende
tesebb ez _. állapítja meg- az Osservatore Romano -, mert II
rendezőknek merőben ujszerű, úttörő munkát kellett végezniök.
Nemcsak az okozott nekik uehézségeket, hogy még soha nem
volt ilyen természetű kiállítás, melvnek a nyomán indulhattu.k
volna, hanem méginkáhb az a körülmény, hogy a felvetett tárgy
nak a köre határtalanul tágítható. Végtére is nincs a kétezer
éves egyház történelmének talán egyetlen lapja sem, amelyet
valami módon kapcsolatba ne hozhatnánk a tengerrel. Rengeteg
egyházi és vallási eseménynek tanúj a a tenger, rengeteg ese
ménynek a környezete; hol fizikai valóság- a tenger, hol szókép
vagy hasonlat. Mem-ögzíteni a 'tenger il yen sokszerű "jelenl.étét"
- lehetetlen váll alkozás. A rendezőknek ugyancsak kellett II fe
jüket törniök, hogy mit és hogyan válogassanak össze. Nézzük
tehát, hogyan próbálták megoldani II feladatukat.

A pavÜlon bejáratában néhány híres kép ószövetségi mozza
natokat elevenített meg: a tenger teremtése, NOt} és 'a vízözön,
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a csecsemő Mózest kimentik a habokból. Az innen nyíló első

terem valamelyest ki akarta fejezni az egész kiállítás jelentősé
l4ét. Középen terjedelmes halfogó kosár, amilyent a hagyomány
szer-int Szent Péter is használt. A belépővel szemben a falon ha
tu.lrnas festmény, Dominico Morelli művének másolata, amely a
viharos tengeren járó ÜdvÖzí1őtábrázolja. Odább egy másik
festmény hálót húzó halászokat mutatott, alatta idézet Szent Má
téból : az apostoloknak tett nagy igéret, hogy ezentúl "emberek
halászai" lesznek. Külön érdekessége volta teremnek Szent Ko
lumbán tengert dicsérő ódájanak felnagyított hasonmása.

A második teremben két párhuzamos téma bontakozott ki. Az
egyik az újszövetség tengeri motivumai, Mindenekelőtt a tenger,
mint az első apostolok meghívásának színtere: a halászokat, akik
hálóikat szárítg-atják, az Úr -Jézus sokkal gazdagabb fogással ke
csegteti. Itt szerepelt a kenyerek és halak megszaporítása is, mint
olyan csoda, urnelv "tengerúsz nyelven" beszél: ebből érthetett
legjobban egy olvan sokaság', amely létfenntartásában nagyrészt
a tengerre szorult, A feltámadás után is megint a tenger part
ján je/ellik meg .Iózus az IlPostoloknak. A tenger nyúlik el Si
monnak,a 8zíjgyártóriak háza előtt is, ahol Pétert a na,gy kinví
latkoztatás éri: itt az ideje, hogy az evangélium eljusson a pogá
nyok köz«, A viharban háborgó tengeren vallotta meg először a
hitét Péter, de a viharban háborgó tengeren fogta el a kétkedés
is, és Jézusnak kellett segítségéresietnie. Az apostolok bárkája
lett az egyház jelképe is. Ám rnúlnak a századok. Me,grakott te
herhajókat indít útnak II római püspök, hogy gabonát vigyenek
a háborús dúlásoktól kifosztott, éhséget és járványokat szenvedő

itáliai népnek, arnelvet magára hagyott az összeomló császári ha
talom. A másik téma a katolicizmns és a pogány világ találko
zása a tengereken út és azoknak par-tjain. Három nagy kulíssza
f'ónyképsorozntai szóltuk erről.

A következő teremben, a tengerjáró ezentekében. Xavéri Szeut
Ferenc volt az uralkodó alak. 'I'órképen Iehetett köveni szédítő
útját Lisszabontól a .Tóreménységfokán át Goáig és Kvotóig. A
Távolkelet apostolát két festmény is szemléltette: egyik indiai,
másik japán művész alkotása. Xaveri Szerit Ferenc mellett ki
emelkedett a tengerjárók sorából Szerit Pál apostol is. Eredetiben
állították ki Lanfranec óriási vásznát: Szent Pál a vítorláson,
útban Pozzuoli felé.

"Elmenvén tanítsatok" - ezek a szavak ragyogtak egy kagy
Jókból összerakotf nagy kereszt lábúnál. amely II harmadik te
rem előterében állott. A hibtér-ítés teng'erj vonatkozásaival is
merkedhetett itt a látoaató. Középen egy etedeti kanoé, amellyel
Oceania szdgeteit járják a bennszülöttek és papjaik. A falon
ügyes fotomontázsok érzékeltették a sok-sok veszedelmet, ame
lyekkel meg kell küzdenie annak, aki urrá akar válni a tenge
rek felett. Al lal ános tetszést aratott egy színes diapozitivsorozat,
amely a szentséceknek .a terizeren való kiszolaálbatásáról készült:
keresztelés, bérmálás, szentáldozás, házasságkötés a hajón. Re
mek fényképfelvételek iriutatták be azokat a gyönyörű kápolná
kat is, amelyeket a technika és a katolikus hitélet legú iabb vív
mányaként ,a mostanában épült óceánjáró hajókon rendeztek be.

A következő két terem az egyház háború utáni nagyszerű
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alkotásának, a tengeri lelkipásztori szolgálat nemzeti és nemzet
közi művének szervezetéről, módszereiről és eszközeiről tájékoz
tatott.

Az utolsó teremben kikötővárosok templomaihól összegyüjtöt;
ték a legszebb és legművészibb fogadalmi ajándékokat, amelyek
kel nagy veszedelmekből nienekült tengerészek és utasok örökí
tették meg hálájukat az Úr Jézus, a Boldogságos Szűz és a köz
benjárásra kért szentek iránt. Valami egészen különös varázst
gyakorolt a közel két évesredet átölelő gyüjtemény a hívő lé
lekre. Megbecsülhetetlen volt a tudományos dokumentációs érté
ke is, mert az egyes darabokhoz fűz,ött magyarázatok visszatük
rözték az ókortól a legujabb korig a tengerhajózás fejlődését és
ugyanakkor konkrét .módon világították meg a keresztény jám
borság alakulását is. (-s -d,)

A BOLDOG SZERELMES. Tíz évvel ezelőtt. halálának szti
zadik évfordulóján jóformán senki sem gondolt rá; háború volt,
a kö7tők hangját elnyomta az ágyúdörgés. De most, tíz évvel
később, és száztíz évvel ezután, hogy Sümegen meghalt, leemeljük
polcunkról "Himfy"-t s el-elgyönyörködünk strófáinak patakvíz
tiszta csobogásában.

. " Egy fiatal, huszonnégy é1)es, tüzesvérű testőrha<lnagyot

fegyelmi vétség miatt büntetésből leoezénuelnek Milánóba. Alig
hogy megérkezik, s mé.Q jóformán ki sem heveri rossz víztől szer
zett betegségét - meiube belékopaszodik - s megjelennek a fran
ciák a város mellett. Megindul az ostrom s az ifjú tiszt lo.qságba
kerül. Egy Draauuman nevű helységbe viszik, Provanszban. Fog
sága igen kellemes, a; franciák hagyják mászkálni, sőt kurizá'ni
is, annak a bizonyos Karolin nevű szép és okos hölgynek, akivel
órák hosszat beszélgettek Petrarkáról. A leány bele is szeretett
a jóvágású magyar katonába, annak azonban már nem szabad
a szive: "Mint a szarvas, kit megére - A vadász mord fegyvere,
- Fut, de későn, foly már vére, - Vérzik tőle a csere: - Úgy
futok én". . . . - és bárhová fusson is: "De oly helyre, haszon
talan, - Nem juthatok, boldogtalan! - Ahová a szerelems - Ne
bujdosnék énvelem". Egyre csak Rózájára gondol - Lizának
nevezi őt verseiben - és szerelmük emlékeire, regényük fordu
lataira: "Édes, kínos emlékezet, - 6 Badocsonu szüretel - Mu
latságos gyülekezet, - Te rabsáaom. kezdete! - Olt tudtam meg,
ki légyen ő, - S mi légyen ro szerelem"... Ott a provanszi he
gyekben, hol hajdan Petrarca ís járt, éjszaka néha kirohan szo
bájából, odatartja forró homlokát a; szélnek, úgy hűsit! fölforrt
tüzét. ,.,Éjfél vagyon, nem alhatom, - Komor ae é] s fekete; 
S dühösködő indulatom - A szabadba kergete: - Szemmeredve
nézek bele - Az éj setét kormábol' , .. I gy "tapogatja szive sebét"
s kérdezi magától: ,,Mit volna már jolJb tenni? - Igy lenni,
vagy nem lenni?"

Igy él, így vergődik szerelmében, ha.zájától és R ózájáióI, tá
vol, az ifjú magyar fogoly, Kisfaludy Sándor. Szeptemberben
szabadon engedik; siet hazafelé, kiáll egy irgalmatlan tengeri. 'vi
hart, majd katonáskodik tovább, harcol Napoleon ellen, mig Róza
szive meg nem békül, a "rossz emberek" cselszövénye el. nem
enyészik, - ("Szivem lángját kikémlelték, - Szerenesémet iri-
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Dyelték., - Rágaltnazták lángrnno,t - Es: megásták pokiomat"}:
1800 januárjában végre eaumásé; lesznek, egy "áldott, dicső ün.
nepnapon" kezüket, .,Mint lsten már rég szivünket, - Összeköté
a főpap" ... S attól fogvo beszélhetnek" a jó hír s név férgei",
sutt.oqluünak o rágaJmazók Ki.sfahtdyt~ak Bécsben s Olaszor
szágban oiselt csintalan dolgairól, Madame Vigano körülí legyes
kedéseiről: "Töpörödött boszorkányok! - Néktek most már fit y
tyet há'Hyok: - Károgjatok bár, nem árt. - Nyelvetek nem te
het !«irt".

Himfy révbe ért. S (I "kesergő" ezerelem korszakára követ-
kezik a •.boldo.q szerelem" korszaka, .

A "Kesergő Seerelem" egyik utolsó hulláma annak II kdlt»..
szetnek, amelyet a.zirodatomtörténet általában "petrarkizmusnak"
tte1'ez. de amelynek gyökerei még az olasz költő daloskönyvénél
is messzebbre nyúlnak, valahová a görög antológia és a latin líra
ősi vidékeire. És Kisfaludy nem hiába társalgott Karolinnal Pet
rorkáról s nem hiába vetette a SO'f'8 arrafelé, ahol a nagy olasz
epekedeit valaha Lauráiáért; nem hiába értett kitűnően irom
ciául s nem hiába olvasta az akkor oly divatos Rousseaut: át
érezte - kialakult, eeázados érzelmí típusaíval és kiieiezésbeli
közhelyei1Jel egyetemben - "Amit Laura éneklője - Valclúzá
ban érezett - S Júliának szeretője, - Hogy Clarensben köny
nuezett", s amit érzett s ahog;l/an érezte (és tanuUa érezni): el
mondia, elénekelte a Himfy "Kesergő Szerelmé"-ben.

1800 januárjában azonhom. e,qyszerre végetért a "kesergés" kor
szaka. Ez a házasság volta.képpen kihúzhatta volna a költő aTóI
a talajt, torkára forraszthatta volna a szót. "Boldo,ayá lett éle
tem!" - mondja s ennek a boldoosáimak: vajmi kevés költői ha
gyománYa volt. Végtére is, mi érdekes lehet. abban, ha férj és
feleség szeretik e,qymást? "Múzsám te! ki zokogással - Töltéd
a természetet, - Töltsd most örömkiáltással - Napnyuga.fot, ke
letet! - Patak, ittad siralmi.rna;t? - Most örömim könnyét idd"...
Egy hosszú, "kesergő" szerelem. záradékának, afféle "heppiend
nek" elmegy; de egy új "daloskönyv" prelúdiumának? Kétszáz
tizenkétsoros stró/án át lj, háea« boldogság egyetlen témájának
változatát zengeni: vakmerő, majdnem. reménytelen föladat, De
Himfynek sikierült,

Ha keseraései közben esetlea kihagyott volna ae ihlete, mi
sem 'l'olt könnyebb s kézenfekvőbb, mint segítséget kérni a pet
rarkizmus hatalmas készletéből: kölcsönvenni egy-egy hasonla
tot, képet, fogást. De a boldogságnak nem volt ilyen kés:cJlete.
Kisfaludy talán maga sem tudta, mekkora tengerbe veti bele
magát azzal a 'l,idlÍm kiáltással, ho,qy "Halljátok. kik esmerté
tek - Keserveit éliemnek" , halljátok az új dalt, a bQZdogságét.
A férj énekét a, feleségről.

De a heves szerelmcs - mindig ilyen heves, hirtelenében ne
kirugaszkodó ember volt - nern riadt meg: átúszta a tengert.
[goa: néha mintha elfáradna; s elkezd moralizálni; de aztán
megint fölfrissül .'1 halad tovább, Költői sablonok nem voltak:
kénytelen volt a valósághoz fordulni; s a "Boldog Szerelem" f~
kozatosan meotelik, 1m1a.rni feledhetetlen magyar ízzel és szinnel;
megtelik - világirodalmi közhelyek helyett - annak a magyar
grr,zdának a 7'eá/is szem léleteirel, aki a szerelem házi biilesesé-
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gében józanul nézi az életet és soho; egyetlen pillanaira. sem
engedi, hogy árnyék essék kedélyére, félreértés zavarja, meg vagy
gond tegye felhőssé házi boldogsága eaét, Ahogy egyik legszebb
dala mondja - a legszebb magyar versek egyike: - "És alaJt
tunk és felettünk - És bennünk is a menny volt - S szivünk
ben szent tűz lángolt". Seerelem, barátság, természet, felhőtlen
optimizmus, magabízó, meghitt vidám8ág, derűs férfi-boldogság,
valóban párját ritkító családi költészet: ez a "Boldog Szerelem",
Néha mintha Petőfi hangja csendülne már benne ...

Élj az idővel! -- tanácsolták a költők, s hányszor intették
kedvesüket: vigyázz, megvénWsz s nem fogsz kelleni senkinek!
Ez is ismert témája. a petrarkista Urának. Himfy is tudja, hogy
az ifjúság nem tart örökké. De azt is tudja, hogy az ifjúság
rózsáiért bőven kárpótol a későbbi évek érettsége; s a taoasz
szépségénél nem gya,rlóbb az őszé. Búcsúzzunk tőle ezzel a na
auo« .'1zép .boidoo" dalával:

Nézd e rózsát bimbójában,
Kebele még bezároa l

Nézd emezt itt 1!irágába.n,
Kebele már kitár-oa !

Olya,nvafál, szép kedvesem,
A leányi. pártában:

llyenl!a.Q.l/ most, szerelmesem;
H umen. n.lJoszolyájában.

S ennek itt már hull levele,
Teli magga,l a, kebele:

H a, ilyen Iéssz, leaszebb léssz,
Ambár rózsád odaoész,

(r. ou.)

A PRIMÁSI KÉPTÁR MÚZEUMiOSITASA. A", ország: leg'..
nagyobb vidéki képgyüjteménye a világhírű prímási képtár Esz..
tergomban. A képtár már hosszabb idő óta Esztergomi keresztény
múzeum néven szerepel, de mindezideig megtarcotta elhelyezé
seben, beosztásában régi, magúngvüjtemény jellegét. Egés", szoba
sort foglalt le a prímási palotában, mégsem volt múzeum jellege.
A falak tapétázása. a palota. többi szobáinak módján, mintás,
sötéttónusú, a képek elhelyezése meglehetősen zsufolt volt. Nem
érvényesült a ~yiij.teményben eIég~é az a rész, amely világh í;

rűvé tette: a középkori magyar táblaf'estészet, melyet éppen ez
li gyüjt"ményiink képviselt legteljesebben.

Most hosszú heteken át nagyszabású átrendező munka folyt
a gvüjteményben, melvet a Szépművészeti Múzeum fiatal műtör

tériészeinek ees csoportja végzett el. A régi sötét tapétázást fe
hér, vagy világos fal váltotta fel, kiemeltékaz addig egybeol
yadó képtömegből a középkori magyal' anvagot, egy külön sze
bában és egy folyosón összpontosították, a többi anyagban, a re
neszánsz, a barokk ésa legújabbkori képek tömegében ped.ig ala
pos selejtesést végeztek, annyira, hogy a képtár addigi állomá
nyának majd egyharmada raktárba került.

Ha a", ember végigjárja 'az átrendezett múzeumot, a legf'on-
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losabb benyomásai a következők: Határozottan sokat nyert a
gyüjtemény azzal, hogy a középkori magyarországi táblakép-anya
got kiemelték, hangsúlyozták és összpontosították. A látogató
meghatódva és megrendülten áll a teremben. amely M. S. mester,
Kolozsvári Tamás, a BáJti,az Aranyosmaróti, a Szmercsányi, a
Jánosréti, tehát zömükben ismeretlen nevű középkori nagy fes
tőink alkotásait őrzi. Azáltal, hogy kikerültek :a tömegből, táv
latot kaptak, jobban érvényesül a művek minden szépsége, a ben
nük rejlő drámaiság és a sugárzó könnyedség. A külföldi láto
gató felé megnövekedett e magyar anyag propagativ hatása, az
egyszerű, művészettőrténeti műveltséggel nem rendelkező magyar
látogató felé pedig öntudatosító és nevelő ereje. Ugyanez mond
ható el a kisebb méretű kőzépkor-i magyar képanyagra is, me
lyet a folyosón helyeztek el.

Nem tudta azonban megoldani a rendezés azt a problémát,
hogy a látogató elé tárja a hátlapi képeket is. A felsorolt meste
rek alkotásai ugyanis szárnyasoltárokról kerültek a múzeumba,
fO rnint ilyeneknek, hátlapjukon is nagyértékű képek vannak. Te
hát nem függeszteni kellett volna a képeket, hanem forgathatóan
illeszteni a falra. El kell ismerni, hogy ezdelentékenyen megnö
velte volna az átrendezés költségeit, azonban a további munká
latok tervébe múlhatatlanul be kell Illeszteni.

A reneszánsz és 'a barokk képanyag egyes képei is jobb el
helyezést kaptak a seledtezés által, bár az együvé tartozó
képek nincsenek mindenütt együtt. Legkomolyabb meggondolás
ra azonban a flelejiezés nagy mérete ad okot, Helyes, hogy a
keptárnak ez 'a része nem zsufolt, viszont meggondolandó, hogy
kell-e, lehet-e selejtesni benne. Eredetileg nem egy átgondolt és
tervszerű gyüjtésalapján, hanem néhány magyar főpap műgyüj

to kedvének eredményeképp jött létre. Mint ilyen tehát, úgy tar
tozik egybe, ahogy van. A termek számát kell tehát bővíteni,

amennyiben ez anvasrilag lehetséges lesz, nem pedig selejtezni és
raktározni az anyagban.

Az átrendezés és a selejtesés felszínre vetett egy olyan kér
dést, amellyel vajmi keveset foglalkozott .a magyar katolikus köz
vélemény. Az esztergomi múzeum anyaga túlnyomó zö
mében kerefolztrny. elsősorban esryházmfivészet. Azonban 'a gyüj
1ÁS megállt az első mecenásokkal. Folytatni kellene. A középkori
magyar mestereink míivének méltó folytatása a barokk és a jelen
kori modern ogvházművészctűnk.Most élő egyházművészeink,fes
tők és szobrászok e:gyaránt merrérdemel nék, hogy odakerüljenek
a róg iek mel lé. Nemcsak egyhrlzi szempontból volna ennek :ie
!entösé,ge és dokumentációs ereje. hanem a nemzet és az ország
szempontjából i fol.

Ugyancsúk helye volna e g-yüjteményben kitűnő modern egy
házi iparművószetünknek is. Sajnos e tekintetben a régi anyag
is alig-alig szerepel. S. F.

A B/BOROS/ TEST()LET. Az 1958.-i Pápai Évkönyv sok ér
dekes adatot tartalmaz és sok fontos tudnivalót közöl. Me.qtudjuk
belőle például, horm XlI. Pius vápasá.Qának idején ezidei.Q két al
kalommal tartott bíboroet-kreálá titkos Koneiseiáriumot; mégpe-
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dig 1946 február 18-án, amikor harminckét új bíborost nevezett ki
és 1953 jannár tz-én, amikor pedig huszonnégy új kardinálist kre
ált. Ilyen nagyszámú bíboros kinevezés igen ritkán fordul elő
az Eu.y/uíz történetében. Egészen X. Leóig kell visszamennünk,
arnikor az adatok szerint etnrik: konzisztóriumban harmincegy bí
borosi kinevezés történt, XIV. Benedek eflY alkalommal huszonötöt
neoezett ki, VII. Pius pedig huszone~yet.

Az új bíborosokat kreáló titkos Konzisztórium, hagyományo!!
szokások szerint mindig hétfőn van, szerdán kapják me.Q az újon
nan kinevezetfek a bíborosi bireturnot a SzentatYa kezéből, a csii
tört~ki nyilvános Konzisztóriumban, amelyet iaen. gyakran (I

Szent Péter Bazilikában tartanak meg, megkapják a bíborosi ko
lapot.

A Szent Kollégium tagjainak száma V. Sixtuenak: 1583 december
3-án megjelent .Postquam" kezdetű Apostoli Konstituciója értel
mében hetven. Ez a szám ritkán telies, a legutolsó bíboroskreáló
titkos Konzisztórium óta négy bíboros hunyt el.

A püspök-bíborosok rendjében Dan a hat suburbicarius-püspök
(Albano, Frascaii, Palestrina, Porto és Santa Rufina, Sebina és
Poggio Mirteto, Velleirt biboros püspöke, Ostia püspöke a min
denkori bíboros dékán).

Az áldozópap-bíborosok rendjében öfDen kardinális van, mind
egyiknek egy-egy "titulári.~" templomot ,jelöl meu a Szentatya II
nyilvános Konzisztóriumon az ősré.qi római templomok közül, ame
lyet az új kardinális ünnepélye.~ külsőségek közt vesz birtokába;
ezzel az aktussa,l igazi "Presbyter Romanus'( lesz, a jogába vett
római templom papja.

A seerpop-biborosok: rendjében 14 kardinális van cím ezerint.
Jelenlea ötvenhárom római templom viseli a "Titulus" cimet,

tizenhat pedig a "Diacínia'( elnevezést.
A szerpap-bíboros tíz év elteltével "optálhat'( az áldozópap-bí

borosok rendjében valamelyik üresedésben le1)ő "titulus'(-ra: A~
áldozópap-bíborosok rangidőssé.Q szerint bármikor optálhatnak ~
űresedésben lévő suburbicáriusi püspöksé.gre (ami mindig a tit
kos Konzisztórium keretében történik meg.)

A jelen'egi 66 bíboros közü! ouxsz 22, iramcui 7, spanyol 4.
északamerikai 4, argentinai 2, német 2, brazil 3, portugál 2, kana
dai 2. 1-1 bíboros képviseli a Szent Kollégiumban az iirménueket,
az ausztráliaiakat, az osztrákokat, a belgákat, Chilét, Kínát, Co
lumbiát, Cubát, Equatort, Angliát, Irorseáaot, Jugoszláviát, Hol
lomdiái, LengJlelországot, Perui, Sziriát és Magyarországot.

A Szent Kollégium legfiatalabb tagja Siri, a aenouui biboros
érsek, aki 1906-ban szűletett.

A bíborosi testület leqidősebb tagja az 1865-ben seűleteit Ales
sandro Verde, aki 1925 óta kardinális és 1935-ben optált az áldozó
papi titulusra.

Fel-eUJs kiadó: S í k S á n d o r
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

G. Z. Szeged. 'I'ulajdonképpen tizennégy apostol van. Tizen
kettőt az Úr akkor választott ki, mikor tanítványait elküldötte,
hogy az evangéliumot hirdessék, (Máté 10, 1-4). Máté evangéli
umának idézett helyén találjuk meg nevüket is: "A tizenkét
apostol nevei pedig ezek: az első Simon, kit Péternek monda
nak és András az ő testvére, Jákob, Zebedeus fia és János, aman
nak testvére, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, J a
kah, Alfeus és fia és Tádé, a kánáni Simon és iskarióti Júdás,
ki el is árulta őt." A tizenharmadik apostolt, Mátyást az apos
tolok választották sorsolással Judás helyébe, mint az Apostolok
Cselekedeteiben (1, 23-26) olvashatjuk. A tizennegyediket. Pált, ma
ga az Úr hívta meg a damaszkuszi úton történt emlékezetes je
lenetben. (Apostolok cselekedetei 9, 1-9).

,\'. J. Győr. Az, hogy magánkinyilatkoztatások alapján me
Iyik szent mennyit ismer meg a hit titkaiból, teljesen attól függ,
hogy mennyit lát jónak az isteni bölcseség vele közölni. Az evan
géliumból tudjuk, hogy az Atya nem közli minden titkát az an
gyalokkal sem. J ézus szavaiból tudjuk, hogy vannak titkok, ame
lyeket az AtYa még a krisztusi igehirdetésből is kirekesztett.
A világ végéről Jézus például így szól: "Azt a napot azonban,
vagy órát senki sem tudja, a mennyei angyalok sem, még a Fiú
sem, hanem csak az Atya". (Márk 13, 24-32). Nyugodjunk hát bele,
hogy Isten nem tárja fel minden titkát egyszerre itt e földön az
embereknek.

B-J-né. A búcsúval ellátott imádságok. fohászok, röpimák
hivatalos gyüjteményeit az Apostoli Szentszék bűnbánati fegyel
mét intéző hivatal, a Sacra Paenitentiaria Apostolica adta és
adja ki. Magyar fohászgyüjteményrőlmi egyről tudunk. Hege
dűs László: Fohászok, Búcsúval ellátott rövid imádságok. Buda
pest, 1943. A szerző a fentemlített hivatall938-as kiadású röpima
gyüjteménye alapján állította össze munkáját. ("Preces et pia
Opera Indulgentils dítata" - Búcsúkkal ellátott imák és jócse
lekedetek. - 'I'ypis polvglottis Vaticanus, 1938. Mario Marietti
editio Taurius 118. - Róma 119.) A búcsúval ellátott röpimák
száma valóban elég narrv. Az említett művecske 273-at sorol fel.
Aki kegyelem állapotában van, valósággal ontani tudlia általuk
a segítséget a tisztftőtűzben szenvedő lelkek számára. Valahány
SZOr például Jézus és Mária nevét kiejtjük, mindannyiszor 300
napi búcsút szerzünk vele, havonta egyszer pedig teljes búcsút.

Templomrestaurálás. Semmivel sem keriil többe, ha művéaszel

végeztetik el a festést. Érdeklődtünk néhány neves művószünknél
és mint annyiszor máskor, most is kiderült, hogy a művészi munka
pénzben kifejezve sem drágább, mint a kontáré, Arról persze ne is
beszéljünk, hogy a kontárr-al dolsroztatók kidobják az ablakon a
pénzüket, míg II művész ugyauazért a pénzért olyat alkot, ami az
unokáknak is lelki hasznár., lesz. Attól pedig ne féljenek, hogy a
művész majd olyat alkot, umi nem fog tetszeni a híveknek és a
közőnségnek. Egyházművészeinket ismerve mondhnt.ink, hogy na
gyon is tisztán Iátják : az eg yhúzrnűvészet nem rnűtermí kisér-
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letek helye. hanem a hívek lelki épülésének szolgálatában kell
állnia, vagy ahogy szaknyelven mondiákr alkalmazott művészet,

Megfelelő egyházművészeti szakértők bevouásávaj meg lehet ol
dani minden feladatot úgy, hogy n pap megtalálja benne az evan
géLiumi igazságok kifejezését, a nép megértse a képet vagy szob
rot s áhítattal teljék meg annak láttán és a művész is megtart
hassa a maga stílusát és e,gyéniségét.

Sz. P. Nem. "történeti szemmel nézni" nem annyit jelent, miut
a rosszat jónak mondani, csak azért, mert régen volt. De nem le
het felró ni egy régen élt hadvezérnek, vagy fejedelemnek. hogy
nem értesítette alantasait rádiógrammok útján, vagy kifogásolu i.
hogy a betegeket nem kezelték ilyen vagy olyan szérumokkal a
a középkori kórházakban. Ezekre a kérdésekre természetesen ké
zenfekvő a felelet, csakhogy ugyanez. áll szellemi, lelki vonatko
zásokban is. Bizonyos magatartásokat. reagálásokat, meglátásokat
csak bizonyos előzetes ráhatások váltanak ki. Vad és harcos né
pek között csak egy-két generáció után lesz a szelídség és türelem
kívánatos erénnyé, számukra, - érzés szer-int - a gyávaság eg'Y
neme. Szállító, kereskedő korokban és népeknél a haszonról, gyüj
tésről, halmozásról való lemondás. ösztönös értékelés szerint a bu
taság, életképtelenség jele. A keresztény etika ugyan minden kor
ban felveszi a küzdelmeket ezekkel az ősi felfogásokkal szemben,
de szárait vele, hogy a beidegzettség ereje hihetetlenül nagy ténye
ző, amely mindig ujra és ujra "rövid zárlatú" cselekedetekre ra
gadja annak a kornak embereit. Ezek közé az emberek közé tar
toznak az egyházi emberek is. Igen. a tiszta igazságnak birtokában
lévén, olykor másként kellett volna cselekedniök - de, legyün]:
őszinték: vajjon mi magunk mindig úg-y cselekszünk-e, ahogyali
helyesnek ismertük meg-~ Kapitalizmus. nacionalizmus, imperi
alizmus. merkantilizmus, boszorkányhit, szinte kozmikus erővel
szakadnak rá az emberek lelkére: belélekzik, vérükké válik, elbó
dúlnak, megrészegszenek tőle, nem is sejtik, hogy másként is le
het élni. Nekünk, egy más kor embereinek meg kell próbálnunk
az Ő szemükkel látni és a szerirrt megítélni, hogy az ő koráram
latuk szerínt mit lehet nemes, va.gy nemtelen cselekedetnek éJlli
és mit nem.
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