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MEMORIA PASSiONIS ...
Különös, hogy az Oltáriszent

séget az Úr Krisztu« ...élő ke
nyér«-nek, . ...élet kenererér-nek;
életet adó kenyérnek mondia; az
egyház pedig "'memoria passi
onis«-nak, a szenvedés emléké
nek. Az biztos, hogy oz Úr az
ő·' emlékezetére rendelte ezt a
seenisétret, És hogy mit értett
~ ő emlékezetén. azt Szent Pá!l
lal magyaráz.tatja meg, ki azt
mond.ia: ».Valahányszor ezt a ke
nyeret eszitek,... az ő halálát
hirdetitek» (l. Kor. 11, 26).

Felmerül bennünk a kérdés:
mit keres a szenoedés, sot a ha
lál gondolata az élet [orrása kö
rül? Nem végzetes félreértésről
1Jan-e itt szó? - Ez a kérdés
annál is inkább izgathat, mert a
1mló.yágos ](risztus már nem hal

.meg, és az egyház tanítása sze
rint az Oltáriszentségben az élő
Krisetus van jelen, ú,qy amint
az Atya jobbJán ül. Nem ki for
dítása-e tehát ez a valóságnak,
amikor a szenimisében: a misz
tikus halál formájában jelenik
meg? És nem a szenoedes bete
ges felmagasztalása-e a feltá
madt Krisztus diadalmas élet
áradását a Golgotha véres han
gulatába áUítani?

Mindjárt meg kell monda
nunk, hogy itt nincs félreértés
ről vag.V tévedésről seá. Hiszen
maca Krisztfl.u; me,qőrizte sebét

. feltámadt testén. I gy nem tu
dunk Krisztus dicsőségére nézni
anélkül, hogy ne. kellene azon
nal látnunk szenvedésének nyo
mait, - De a sebeket nemcsak
emlékeztetőül szánta, hanem is
mertető jelül is, Az Őt léleknek
látó fXLnítványok.nak mondia:
»Nézeétek meg kezeimet és lá
haimat, hogy énmagam vagyok"
(Luk, u. 39). Ismerősünket vagy
barátunkat a kezéről vagy lábá
ról a legnehezebb felismerni, ha-

csak azok a kezek és lábak nem
jeles kezek és lábak. Jézus ke
zei és lábai sebes kezek és sebes
lábak voltak. Szent" Tamás hi
tetlensége ezeknek a sebek-nek:
érin,tgetésétől gyógyult meg. fe
hát gyógyító sebeknek szánta
azokait.

Érdemes meggondolni, amire
már Pascal felhív ta a figyel
münket, hogy a feltámadt Jé
zus Mária Magdolnának - és
benne nekünk is - meatütotto;
hogy hozzá nyúlJunk: ...Ne illess
enaem !« (Ján. 20, 17) Szent Ta
másnak viszont ezt mondja:
...Tedd ide ujjadat, és nézd keze
imet; és nyujtsd ki kezedet és
tedd az én oldolasnba l« (Ján..
20, 27). Nem akarta, hogy teiui
madt testéből mást érint:sünk:.
csak sebeit,

A feltámadt Krisztusnak ezt a
mentalitását őrizte meg az egy
ház az Oltáriszentségben, ahol
is emlékezetünk finom szervei
vel a kereszt:áldozat véres va
lóságát tapintgatjuk, és ezáltal
eleven kapcsolatba kerülünk a
krisztusi seenoedés és a krisz:"
tusi meghalás lélektanilag is
fönséges és sodró erejű világá
»al. Ha a pesszimista. Schoppen»
hauer azt mondotta: Ha Plutar
chost olvasom, szárnya.im nőnek
- mennyire kimos belőlünk
minden pesszimizmust a keresz...
ten. Meghalónak ez a naponkénti
meaielenidése életünkben!

Krisztusnak a szentmisében
[ellobbomá golgota.i lelkűlete

nemcsak megrögzöttségeinket
van hiva.tva feloldani, mint a
lator eeetében (Luk. 23, 40), és
nemcsak közönyünket törli el,
mint a pogány százados eseté
ben ou; 27, 54), de beleállít a
kegyelem feszültségébe is. A ke
gyelemben élő ember ugyanis
Szent Pál szerint »meaísmeri őt
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es feltámadásának ereiét- (Fil.
3, 10). Merr a hit r-ae Ő hatal
mának kiváló nagysága rajtunk,
meluet megmutatott Krisztu«:
ban, mikor feltámasztotta halot
taiból« (Ef. l, 19-20). Hogy ez
gyakorlatilag mU jelent, arra
utal a következőkben. Miután
elmondja ezenoedéseit, ezt írja:
...Sőt magunkban is a halál vá
lasza (tudata, kdátása) voU,
hogy ne magunkban bízzunk.
hanem Istenben, ki feltámasztJa
a halottakat» (II. Kor. 1, 9). A hit
ben és kepyelemben való élet
tehát magában rejti azt az iz
galmas, nemvárt és csodálatos
pillanatot, amikor Krisztus el
gyötört testébe az új élet ára
mai hatoltak feltámadásakor. E
drámai pillanatnak két összete
vője van: egyrészt a halál er
nyedtséne, dermediséoe, életre
való kilátástalansága, másrészt
pedig az isteni élet frissesége
és ereJe. »Mindig hordozzuk tps
tünkön Jézus halál&, hogy J é
zus élete is nyilvánvaló legyen
testünkön« (II. Kor. l, 10).

Az egyes ember, de az egész
kereseténuséa is elmondhat.ia
Szent Pállal: »N a1Jonként mea
halok« (I. Kor. 15, 31). Mindin
találunk annyi tehetellenséoet,
meaoldhatcdlameáaot, kimerült
séoet. meaalázottsáoot, mJöt:rel
met és életteleneéaei, amik a ha
lál jelei ra,itunk. De mindi« van
eireit-oe életünkben annyi hit,
bizalom, odaadás, reménu, szere
tet és .ióratörek1)b. ami (f. [el
támadás isteni erejének kisuadr
zásf'(, halandó miooltunkon;

A kulturbölcselők észrM)etfék,
hO,QU ft szép és boldoa éleMrf lel
kesülő antik görögség tökéletes
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formájú ezobrain. egy-egy fáradt
mosoluban. vagy révülő tekin
tetben jelentkezik' az elmúláson
érzett mélabú. Valóban nem tud
tak mit csinálni a halállal és az
azt megelőző szenoedéssel; Ezt a
homályos pontot vonták körül
az élet széosécetnek és örömei
nek tobzódó légkörével. Az Üd
vözitő éppen fordítva tett: az
élet ragyogó pontját vonja be a
seenoedés és halál légkörével.
És ahogy a~ élet-habzsolásában
eltűnik a csomópont: a halál,
u.qyanúgy a keresztények életé
ben az avatatlanok előtt eltűnni
látszik a csomópont: a győ~he

tellen élet. Sőt Jézus számdékoe
sága nyilvánul meg abban, hogy
a nagy nyilvánosság előtt seen
vedjen, viszont feltámadt életét
nem mutatta meg »az egész
népnek, hanem az I slen által
előre kiJelölt tanúknak» (Csel.
10, 41). Ezért marad »0. kereszt
igéje azoknak, akik elvesznek,
oktalanság, de azoknak, akik üd
vözülnek, vaqyis nekünk, az l s
ten ereie- (I. Kor. 1, 18).

Akik fuldokló kat mentetiek
már ki, moruiiák, hogy gyenge
nők és gl/ermekek hihetetlen
erőt tudnak kifejteni és ösztö
nös' kapaszkodásukkal képesek
leiotmi erős férfiak kezét is. A
halálveszedelem emberfölötti
erőre képesít. Az Úr Jézus 
úgy lárseik: - ezért hozza közel
hozzánk az Oluirieeentséaben.
szent szenoedését és halálát.
hO(J1/ a magunk szenvedésében
és . küzdelméberu az övét .feli s
men'e minden erőnket mozgósí
tani tudjuk ae Isten szeretésére
és üdvösségünk munkálására.

Belon Gellért



Jánosi Gyula

JÉZUS SZIVE TISZTELET
ÉS A KERESZTÉNY NAGYKORÚSÁG

Zádori J ános esztergomi teológiai tanár, majd kanonok a 19.
század IIUÍ.8odik felében meginduló katolíkus megújhódás egyik
első lelkes apostola. sok tekintetben Proháezka előfutára, a Jézus
Szive tiszteletről szóló, a mai napig alapvetőnekmondható munká
jában - (Jézus Szive ájtatosságnak 'története, mivolta, a hittani
alapja. Budapest - Esztergom 1878) - többek közö.tt azért is
ajánlotta olvasóinak a Jézus Szive tiszteletet, mivel az keresztény
nagykorúságra vezet el bennünket, »81 szentek teljes kiképzésére,
Krisztua testének egységére, tökéletes férfikort érvén, Krisztus
teljes korának mértéke szerint (Ef. 4. 12). A férfikOT ellentéte az
állhatatlan gyermekkor, amidőn az ember benyomások szerint
határosza el ma,gárt,az érett cselekvés hiánvzik-« Ezzel a Jézus
Szive tíszteletnek olyan vonására mutatott rá, amelyet eddig nem
máltattak keillő figvelemre, Napjainkban, amikor sokszor hallunk,
olvasunk a keresztény nagvkorúságról, a tanúság' Egyházáról,
érdemes lesz rnegvilág-ítanunk, milven szerepet vitt e kultusz, a
keresztény nagvkorúság kialakításában, hogyan függ össze a ke
resztény tanúság gondolatával.

'Amióta az isteni műnek emberi története van azáltal, hogy
emberi viszonyok közé lépett és azokban elhelyezkedett, Prohászka
szorint »sok alakja volt, azon kezdve, mikor az egyházat a szent
irás így jeUemzi: eredeniium. autem erat cor' UnUtl1A et anima una.
Ezeket a történeti for'mákat az állantok. az uralkodó nemzetek, ra
társadalmi fejlődés, gazdasági élet határozzák meg. Ezek jön
nek-mennek, maguk is változnak s változásukkal az egyházi for
mák reformját hozzák magukkal- (Ö. m, XXIII. 310). Az Egyház
eddigi története folyamán lényegében három magatartást különböz
tethetünk . meg, a negyedik most van kialakulóban. Az ősegyház
keresztényei Kr-isetns történeti személyéből áradó vonzó erő és a
Szentlélek karizmatikus hatása alatt állottak és mintegy három
száz éven át a martirok halállal megpecsétek tanúságu volt a
kereszténység magva. Nem csodálkozhatunk, hogy egy volt szi
vük, lelkük; hogy a lelken volta hang-súly és hogya tekintély
is a szeretet ruhájába öltözött. Nagy Konstantinnal az E,gyház
szövetségre lépett a világi' hatalommal. A középkor- fejletlen né
peinek szemében az Egyház nemcsak a vallás terén, hanem a
világi dolgokban is mint engedelmességet követelő tekintély je
lent meg. A népek gyeemekkorában, arnikor a benyomások hatá
rozták meg az egyén mag'atartását, a feltétlen egyházi tekinrtély
és a keresztény környezet irányította :a hívek vallási állásfoglalá
sát. A g&tikával kezdődő u ikorban az individuális fejlődés egy
részt az embert fokozatosan kivonta az Egyház tekintélye alól,
másrészt az életkereteket egyre inkább laicizálta, Az Egyház vé
dekezni kényszerült és kénytelen volt új utakat keresni és új tá
masztékok után nézni. A reneszánsz és a hitújítás támadásiait
még sikerült kivédenie. A katolikus megú ihódást kifejező barokk
valójában a középkori magatartás új formában jelentkező szín-
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tézise volt. A felvilágosodás és liberalizmus az individualis fej
lődés csúcspontját jelentette, egyben harcot indított minden :te
kintély ellen. A szekularizációkkal és kulturhareokkalaz Egyhá
zat megfosztotta történelmi támasztékaitól. A pótléknak szánt
egyesületi katolicizmus tömegszervezeteita fasizmus számolta
fel. Igy azután egyre világosabbá vált, hogy »új elhelyezkedésre
lesz ssükség sok tekintetben, jogi, társadalmi, de főleg- ezt tar-

,tom legszükségesebbnek - lelkipásztori tekintetben. Az új világ
ban régi isteni erőt, az istenemberi, az igazán emberségi s egyen
lőségi hitet s energiát beállítani !« (Prohászka: O. m, XXIII. 309.1.)
, A huszadik században a korszellemben mélyreható változás

állt be. Joggal írja Prohászka, hogy a Konstantinok - a magyar
Egyház Konstantinja Szent István - a multban nagy szelgálatot
tettek az Egyháznak, »de ezen a stfluson már túl vagyunk; a mo
dern európai érzés jobban szét akarja bontani a szabadság s a
hatalom, a lélek s az ököl szférádt.« Valóban, az új korban vég
bement individuális fejlődés nemcsak a középkori tekintély elvét
és organikus életszemléletét kezdte ki, hanem csiszolta, finomabbá
tette a lelkiismeretet is, Ezen a téren, a humanizmus, a felvilágo
sodás és liberalizmus -egyaránt jótékony hatással volt. Előkészí
tették az utat ahhoz, hogy a lélek a maga útján járjon, miután
nem egys·zer súlyos szenvedések és megpróbáhtatások között külsö
támaszát elvesztette. Elérkezett az ideje. annak, hogy »a belső lé
nyeg és szellem jegecesitse ki magának az új formát- (Prohászka
i. m, 309). A kereszténységhez csak a hívek, a hitvallók tartoznak
akik valóban hisznek, szentségekhez járulnak és imádságos lel
kek. Ezeknek a kegyelmi életet élőknek szeretet-közösség'e az Egy
ház. Viszont az Egyház ügye a hívek közügyévé válik: »a lelki
pásztorkodást demokratizálni kell, -nem azáltal, hogy tagadjuk a
rendi, a szentségi hatóságot, a funkciókat, hanem azáltal, hogy
feltárjuk az elfeledeff papságát s lelkipásztori misszlójáf az egye
seknek. Akiknek lelke van: szülő, t.anító, jó ember, embertárs,
felebarát legyen is az, akiből lélek szól és ragyog; az mind hasson
ki.« Az új világot nem a tömegrnozgalmak, nem külső tényezők,

hanema belső ember átalakulása teremti meg. Ez viszont elsősor

ban a Szerutlélek kegyelmi működésének eredménye: »A szivek
szeretetben való elváltozása a 'I'e bizonvsázod, O Lelkem, hol ké
sel ~ Krisztus rászorul a bizonyságra; egymaga áll s nincs tanú
ja. Egymaga áll az evangéliumával; de hát az élet igéje-e ez. vagy
csak betű, filozófia 1 Hát a tanúsága a szent élet, a hevülő szere
tet,az áldozatkészség, az expanzív indulat-kiáradás; kell neki ez !
Enélkül nem hódít. Nem is keresztény az, aki nem tanúskodik
Krlsstusról- (L m. 329). Ami a század első felében a zsenik lelké
ben súlyos lelki vívódások köst született, korunkban egyre széle
sebb tömegek lelkében válik tudatossá: a régi!formák kiuresedtek,
az Egyháza hívők, a kegyelmi életet élők testvéri kőzőssége; az
Egyház, Krisztus mellett életévell való tanúskodásra minden hí
vőnek küldetése van.

Az isteni műnek főbb vonásaiban fent vázolt emberi történe
tébe a Jézus Szive tisztelet közismert formájában a gútikával je
lentkező szubjektiv vallásos irányzattal lépett feI. A kultusz dog
matikusalapjaa megtestesülés dogmája, Tárgya Jézus istenem
beri Szive, amely egész isteni belső éle,tét szímbolizálja. E,ztszem-
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Iéihetjük földi életében, mint Szenvedő Szivetc az, Oltáriszentség
ben mint eucharisztikus Szivet és végűl megdicsőült állapotában
az AtYa jobbján, mint megdicsőült Szivet. A felsorolás egyben
a történetifegymásutánban jelentkező' hangsúlyt is feltünteti. A
késő középkor lelkületéhez a szenvedő Krisztus Szive ánt közelebb.
A barokk és a liberális kor .az eucharisztikus Szívhez kapcsolta
áhitatát, aleg'Újabb kor hívő emberére a megdicsőült Szív van
leginkább vonzó hatással.

Maga a kultusz történeti fejlődésében kettős irányban hatott
a keresztény nagykorúság kifedlödésére, E.gy:vészt a szubdektiv
vallásosság idején katolíkus hitünk központi tárgvára. Krisztusra
irányította. a buzgó lelkek tekintetéti másrésztu-szabad elhatáro
zású egyén előtt hitünk Iegvonsóbb indítékát, lsten irgalmas sze
rétetét a legmegfelelőbb formában .tárta fel. A kultusz csúcspont
ján megtalálta a kapcsolatet a liturgikus mozgalom formájában
jelentkező új vallási iránnyal és azzal mintegveevesübt, a keresz
tény tanúság éltető elemévé vált. Rövid történeti áttekintés mind
ezt világossá teszi előttünk.

A gótikával jelentkező új áhítat csak fokozatosan vonta ki
magát az Egyház tekintélyének irányító, fegyelmező hatása alól,
Az első lépéseket csak szerényen tette meg. A vallási életben az
egyéni érzések kielégítését is kereső buzgó lelkeik Szent Bernát
óta egyre jobban Kriaztus emberi személye' felé fordították te
kintetüket, a szenvedő Krisztus-aro vonzotta leginkább őket. A
14-15. században a misztikus élet útjain járó apácák, főleg Szent
Gertrud és Szent Mechtild jutnak el a szent sebek szemlélése köz
ben Jézus Szivéhez, Benne találták meg az egyéni tökéletesedés
szubjektiv útjának legvonzóbb indítékát, Isten határtalan szeréte
tét. Boldogan szemlél.tékaz értünk szenvedő Megváltó szivét, ki
cserélték a sajátjukkal. Arpádházi Szerit Margit, a gótikus: lelki
ség magyar képviselője is eszméletlenül esik őssze az Úr szenve
déstörténetének hallatára. A 15-16. századi kódex-irodalmunkhan
találjuk .a Jézus Szívéhez kapcsolódó misstikus áhítat első kife
jerett nyomait. A széles néprétegek ekkor még általában a hagyo-

. mányos vallási formák keretében éltek. JeUemző, hogy az új áhí
tat. a Jézus Szive t,isztelet is azoros kapcsolaltban volt még a li
turgiával. Annak misztikus elmélyülése ugyanis rendszerint a
szentrnise, zsolozsma valamilyen szöve~éhez,az egyházi év vala
melyik ünnepéhez kapcsolódott s a vele szinte egyidőben szüle
tett .Jézus Szive kultusz minddárt kezdethen Krisztus személyével
kötötte össze az egyéni áhítat legvonzóbb indítékát, a szerétetet
és ezáltal megóvta azt az elkalandozástól. a pantheizmus veszé
lyétől.

Az európai ember a humanizmussal és a hitújítással forradal
mi lépést tett az önállósodás felé. Vallási téren is ki akarta von
ni magát az Egyház irányítása alól. Me,gtörténtek az első lépések
a politika. tudomány és művészet Iaieizálására, A katolikus meg
újhódás következtében kialakuló barokk még egyszer megpróbálta
az egyházi életben visszaállítani és egysz,ertart,alommal telíteni
a régi középkori formákat, A megmaradt területeken sikerült visz
szaállítania az egyházi tekintélyt és az Egyház és állam viszonyá
ban felújítania a régi, középkori formákat. A vallási életben aWR
ban a humanizmussal és a hitújítással előre törő szubdektiv val-
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Iásos irányzatot csak részben sikerült visszaazorítani. Az Egyh~z
hivatalos istentiszteleti formái, ra szentmise és a zsolozsma jogi
lag megmaradtak ugyana hitélet középpontjában, de a valóság
ban az egyéni igényeket kielégítő új áhítat került előtérbe. Igaz,
hogy .ezeket a vallásos társulatokkal és egvesületekkel általában
az Egyház felügyelete alá helyezték, mégis az egész vallási élet...
ben a keresztény humanizmus formájában az anthropocentrikus
szemlélet uralkodott. A Jézus Szíve tisztelet is, bár magánájta
tosság maradt, rohamosan terjedt és tipikus barokk formákat öl
tött. Alacoque Szent Margit magánkinyilatkoztatáJsai nyomán ek
kor nyerte jellegzetes formáit, de a kor minden nevezetesebb szent
jének az életéberf megtaláljuk. Elég Szent Ignác, Szalézi Szent Fe
renc, Chantal Szent Franciska, Eudes Szent .Iános nevét említe
nünk, nálunk Pázmánvra. Hajnal Mátyásra, Vajda Sámueire hi
vatkezunk. Férfi és női szerzetes kolostorok versengtek a kultusz
terjesztésében. Már a világiak körében is tömegesen akadtak kö
vetői. A budai klarisszáknál alapított Jézus Szive Társulatban
számos világi nevével is találkozunk. Vajda Sámuel bencés apát
Tihanyban nemcsak megépítette a gyönyörű Szeretet-oltáa-t, ha
nem búcsút is eszközölt ki számára Rómából' és így Tihany első
J ézus Szive búcsújáróhelvünkké lett.

A barokk korban, amikor a szubdektiv áhítat-formák rohamos
elterjedése miatt fönnállt a veszély, hogy a vallási életben a peri
ferikus formák kerülnek előtérbe, a Jézus Szive tisztelet - bár
ekkor még csak egyike volt a sok ájtatosság formának - fontos
szerepet vitt 'a krisztocentrikus felfogás kialakításában. Jellemző,
hogy Náraynál a szentek tisztelete szeros kapcsolatban áll Jézus
Szivével. Ebben az irányban a kultusz azonban csak a Hberális
korban fejtette ld igazi hatását. Még egy fontos dolog történt,
ami szintén a későbbi fejlődés során vált igazán jelentőssé: szo
rosabb kapcsolatba került a kultusz az Oltáriszentséggel. Azután:
bár a vallási életben még megvoltaka történelmi támasztékok. ra
Jézus Szive ,tiszteletben az egyéni szabad elhatározás domborodlik
ki. Amikor Alacoque Szent Margit panaszkodik az Úrnak a sok

. akadály és bűn miatt, ,azt a választ kapja, hogy egyedül szereteté
vel akarja magához vonzani az embereket, nem akarja őket kény
szeríteni, önkéntes szabad elhatározást kíván.

A felvilágosodás és a lfberal'izmus felszámolta a barokk val
lásosságot és ezzel véglegesen megszüntette a középkori, konstan
tini egyházi eszményt és vallásos magatartás feltételeit. Az egy
házi tekintély nemcsak, hogy nem támaszkodhatott többé törté
nelmi támaszaira, hanem a szabadság nevében az' emberi ész per
gőtüzébe is került. Az Egyház mindinkább belső lényegéhez tért
vissza és e,gyre inkább híveinek kegyelmi, szeretet-közösségét, hit
valló életét látta fontosnak: Az egyházi 'tekintély is abban az
irányban haladt, amelyet Prohászka úgy jellemzett, hogy a jog
hatóság, a hatalom, a parancs helyett a belső elvnek, a szerétet
nek kell dirigálnia: »Nem~tekintélyt akarom ledönteni, hanem
ast, hogy a tekintéllyel ikooperálni lehessenvs így a tekintély éppen
e koncertnek, a leooperáló karnak karmestere lesz, de nem szőló
zfk.« A csalatkoshatatlanság dogmájával a világi támaszát vesz
tett, de .a hívekkel egyre azorosabb lelki kapcsolatba jutotJti egyházi
tekintély megkapta biztos isteni alapját és támaszát.

286



A felvilágosodás sok más barokk ájtatossággal együtt a .Iézus
Szive kultuszt is csaknem teljesen elsöpörte. Nálunk II. J ózsef
1781-ben oszlatta fel a Jézus Szive társulatokat és a püspököknek
szigorú utasításokat adott a rendelet végrehajtására. A tisztelet
terjesztéséért büntetés járt. A kiváló jez,suita ceillagászt, Hell
Miksát 300.- forintra büntették a kultusz terjesztése miaut, A ti
zenkilencedik században a restauráció idején megindult katolikus
megújhódás elevenítette fel más barokk kultuszokkal e,gyütt a
.Jézus Szive tiszteletet is. A kultusz új korszakának első századá
ban IX. Pius alatt elnyerte hivatalos egyházi elismerését. XIII.
Leó alatt tovább fejlődött ésa meginduló kaitolikus megújhódás
egyik fontos eszköze lett. X. Pius alatt -az encharisztiáv!il való
kapcsolat erősödött. XI. Pius alatt a hitéleti és társadalmI voná
sok egyformán kidornborodtak és a Krisztus kiraly eszméjében
harmonikusan egyesültek. XII. Pius a Mediator Dei és a Mystici
corporis körleveleiveJ a Jézus Szive tisztelet számára is megjelölte
<az új irányt.

Nálunk is tipikus barokk formák közőtt újították fel a Jézus
Szive tiszteletet 183I-hen akolerával kaposolatos fogadalom alap
ján állították fel az első J ézus Szive Társulatot, Ez lett. a kiin
dulópontjaa rohamosan terjedő kultusznak nemcsak nálunk ha
nem Ausztciában is. Iritav Vazul buzg'olkodlására 1853-ban Pan
nonhalmán alakult imatársulat Jézus és Szűz Mária szdvének
tisztelt;tére:. ~ korszak le~buzgó~b Jé.zus Szive apostola az ~!n~~
tett Zador! Janos. Oa .Iézus SZIve tiszteletben nemcsak a bunok
ellenszerét látta, hanem -ahogy F'ranciaorszáeban történt a
vereség után 1871-hen - a nemzeti élet biztosítékát is. J ellemző
tünet, hogy a Regnum Marianum eszméjét is a Jézus Szive tisz
telet foglalja el nála. Az ájtatosságok barokk formáján és mód
ján nem váLtoztatott, de elérkezettnek látta az időt - míként IX.
Pius is - hogy ez az, ájtatosság megmentse, a világot az üdvözí
tőnek Alacoque Szent Marg-ithoz intézett szavai szerint: »Miit ag
gódolamiatt. ami legnagyobb dicsőségemre fog szolg'áln i 1 Mert
ime, most minden egyéb támasz nélkül dicsőitenek. csupán szere
tettől indittatnak, ez felette tetszik nekem. Majd ha a buzgalom
meghidegsaik, majd akkor fölélesz,tem e tüzet minden szívben kü
lönféle saz eddigieknél még nagyobb előnyök által«, A liberálís
világban Zádori figyelmez.tetése nem .talált kellő visszhangra, de
a Jézus Szíve tisztelet legnagyobb magyar apostola.s.Bírő Ferenc
is fejles~tette Zádor! eszméit. Hangsúlyozta a tiszteleit központi
jellegét és az Eucharisatiával való szeros kapcsolatát. Erősen

kiemelte a táesadalmi vonatkozásokat is. .Iellemzö, hogy a világ
béke megóvását isa Jézus Szive Szövetségek világszövetségétől

remélte. Mohl Antal győri kanonok szintén Zádori eszméjéhez
kapcsolódott, de tovább is. fedlesztette azokat a lelkiélet vonalán.
A Jézus Szive tisztelet nála a hitélet központja lesz és a hangsúly
nála az eucharisztikus Szíven van. Minden ájtatosságot (keresztút,
szentséglátogatás, elmélkedés) Jézus Szive tiszteletére végez, de
nem veszi még észre II szerves összefüggéseket. Prohászka zseni
aliJtásának kellett jönnie. hogya Jézus Szive tisztelet motívumai
ból, rrrint az Élő vizek forrásából felépítse a hitélet és egész ke
resztény világszemlélet org-anikus rendszerét. a történeti, az eucha
risztikus és megdicsőült Krisztus szemével és érzelmével nézze és
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egységben lássa az élet egészét. Ez a fejlődés csúespontda. Csá
vossy fogalmazta meg találóan ennek jelentőségét és szerepét:
..r,gy áJI előttünk az isteni Szív eltenállhatatlanul magához vonzó
szeretetében, mélységesen megindító szenvedésében, fenségesen
megrázó félrelismertségében és egeket boldogító mennyei örömé
ben. Eza Szíva világegvetemnek és a lelkek birodalmának kö
zéppontja, a századok' nagy jele,az emberi történések irányítója.
Belőle árad ki minden s beléde 'tér vissza minden, -ami van: Ö a
forrás és a tenger, a gyökér és a fa csúcsa az eredet és a végcél:
Ö előbb van mlndennél és minden őbenne áH fenn, mert úgy tet
soott az Atyának, hogy őbenne lakozzék minden teljesség. (Kol. 1,
17-19).« A személviség- kifejlesztésének mámorában élő kor gyer
meke előtt, aki. szinte minden tekintélyi ráhatás elől elzárkózott, a
Jézus Szive tis21telettel Krisztus világot átfogó csodálatos egyé
niségében az isteni tekintély a legvonzóbb formában jelentkezett,
A történelmi támaszok helyett oa kegyelem hajszálnál finomabb.
de minden bilincsnél erősebb láncával fűzte a hívők millióit Krísz
tushoz és az Egyházhoz.

A világháború után mégis. bizonyos válság áHt be a Jézus
Szive tiszteletben. Nálunk' főlerg Gianone Egon mutatott rá a vál
ság okaira, külföldön Guardini, Jungmann, Riehstatter hivták fel
rá ft figyeJmet. Kétségtelen. hogy a kultuszhoz, már a barokk
korban erős érzelmi vonások tapadtak. ami azután a
romantikus hatásra nem egyszer érzelgőssé vált. Az izlés finomu
lásával ez visszatetszést keltett. k valódi ok azonban a korszel
lemben' bekövetkezett fordulat voLt. Az individualizmus végleges
válságba került. J'elentkezett ujra az egyénfeletti tekintély igénye,
a közösségi érzés, általában dinamikusabb felfogás ,terjedt el. A
vallási életben fokozott mártékben döbbentek rá a kegyelern fon
tosságára, Amint már láttuk, jelentkezett egy tisztultabb keresz
ténység vágya. "Az eg'Yes ember nem mint e,gyén igyekszik már
megnyugvást találni Krisztus oldalsebében az E,gyház nagy .kö
zösségén keresztül akar belekapcsolódni a nagy ke.gyelmi áramlat
ba. Igy lesz Jézus lándzsával átdöfött Szive mínden szív közép
pontja. amelynek mélvségéből, mint Testének tall;jai mindnyájan
meríaünk, hogy valamennyien megte-ljünk 'az Ö telítettségével«
(Gianone Egon: Theológia. 1941. 8. 'sz. 258.). A régi formák talán
kedvesebbek lehettek az egyénnek, de nem voltak oly átfogók.
Az egyén helye-tt a közösség lép most előtérbe: »Ez a szív a mi
nagy közösstgünk szive. A szentek közösség» az a nagy titokzatos,
élő szervezet, melynek minden sejtje. ees-ees üdvösséges lélek.
'A szív te·remtiaz apostolt, a vértanút, a szívse,gít le-gmélyebb.
Iegteljesebb ismeretre, és ott áll az emberiség nagy törekvései,
hatalmas küzdelmei és diadalai mögött« (Prohászka: Ö. m. VII.

, 247-48), Eza beállítás johban megfelel oa modern embernek és a
kultusz általa a teljes kibontakozáshoz jutott. »Amdkcr a szen
vedő, megdicsőült, illetve az eucharisztikus Szív mellett a misz
ti:kus Szivet állítjuk előtérbe. mint a ,titokzatos Krisztus-test or
ganizmusának kőzéppontjá't, a Szív vonzásai körében is a legtávo
labbi határokig jutott el tekintetünk, Ratárokig, arnelvek egybees
nekaz Egyház határaival- (Gianone: i. m. 258).
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Szörényi Andor

AZ ASSZONY TEREMTtsE
Évszázadok óta csodálat tárgyai azok a freskók, melveket

Michelangelo festett a Sixtusi kápolnában a végtelen Teremtő
Isten alkotó tevékenységének egyes mozzanatairól. De nem ke
vésbbé csodálatosak és titokkal terhesek azok a képes leírások,
melyek Michelangelo képzeletét megfhlették, s melyekben Mózes
első könyve festi megt a teremtés hatalmas bibliai freskóit ...

Közel kétszáz éve próbálják a tudósok megfejteni ezekneik a'
bibliai festményeknek Igasi értelmét, megmag'yarázni e történel
mi freskóknak titkait, de csak az, újabb korban kezd fény derül
ni azokra a gondolatokra és tanításokra, melyeket a sugalmazott
ssentszerző a maga koráuruk képletes és egyszerű szavaival ki akar
fejezni. Mózes első könyvének 1-11. fejezetét olyan szerző írta,
aki tőlünk több mint három évezred távolságában élt, aki az istteni
sugalmazás behatása alatt írt, de értelmes, ésszel, akarattal biró
eszköz volt az Isten kezében. Éppen ezért a sugalmazás hatása
alatt is megmaradt embernek, kora gyermekének, aki gondola
tai kifejtésében kora kifejező eszközeit, g'ondolatfűzését, szavait
használta föl. S ha' a Biblia e fejezeteinek ig.aú értelmét meg
akarjuk állapítani, akkor nyilvánvaló, hogy csak egy kérdés a
lényeges: mit vakart a szentszerző mondani, mit akart kifejezni.
leírni azokkal 'a szavakkal. melyeket papir-ra vetett,

De ez la kérdés nem dönthető el azzal, hogya szent szöveget
hűségesen lefordítjuk a kűlönböző mai modern nyelvekre. Azért
irja XII. Pius páva a -Dívino afflante Spiritu" kezdetű körle
velébern

"Pusztán nyelvtani szabályokkal vagy nyelvészettel, vagy egyedul az össze
függésből nem lehet meghatározni azt, amit a régi keletiek szavakkal ki akartak
fejezni ... A régi keletiek ugyanis gondolataik kifejezésére sokszor nemcsak más
szöalakzatokat és beszédformákat használtak, mint mí, hanem sokszor olyanokat
alkalmaztak, melyek 'saját korukban és embereiknél szokásosak voltak... A
szenttrásmagyarázónak ki kell tehát derítenie, mit jelent a szenrírö-hasznáíta be
széd és irodalmi mód a helyes és találó magyarázat számára ...«

Hogy ezt megtehessük, ahhoz szükséges a régi keleti írók gon
dos tanulmányozása. s éppen ez hiányzott hosszú évszázadokon
keresztül, amíkor a magvarázék nem ismerték és nem is ismerhet
ték a régi keleti irodalomnak az,t a gazdag tárházát, mely az
újabb ásatások és leletek folytán ma már rendelkezésünkre áll.
Ezért mondja a továbbiakban XII. Pius pápa:

»Az előző korok magyarázói sok kérdést - kü!önösen a történelem terén 
alig, vagy elégtelenül tárgyaltak. Hiszen jóformán minden olyan ismeretük hi
ányzott, mely az ilyen kérdések behatöbb megvltágítására szükséges, Mllyen ne
hezen elérhetők és mondhatni hozzáférhetetlenek voltak egyes pontok.' és ada
tok maguknak a Szentatyáknak, mutatják ... ismételt törekvéseik Móze's els"
könyve első fejezeteinek kellő megví'lágítására.« .

A Vigilia régebbi számaiban (1949 ápr., 1950 júL 1950 dee.,
1951 febr. és 1951 dec.) már tárgyaltunk az r. Móz, 1-11. fejeze
teinek egyes részeiről. s azoknak helyes értelmezéséről. Most az
egyik legnehezebb problémát vesszük elő: hogyan kell magyaráz
ni az r. Móz. 2, 18-24-et, melyben az első asszonynak, Évának

~9



teremtése van leírva. Már a Szentatyák korában érezték azt, hogy
a Szentírásnak ez az elbeszélése nem értelmezhető minden továb
bi nélkül a mi felfogásunk és beszédmódunk szer.int, s nem az a
helyes értelem, ami ,a héber szöveg különböző nyelvű fordításaiból
első pillanatra föltűnik. Szent Agoston azt írja Évának a férfi
bordájából való teremtéséröl, hogy az »nagy títok-, annak tar
talma és értelme misztérium. Ö maga négyszer is hozzáfo.gott
Mózes első könyvének magyarázatához, rnert.-érezte és tudta, hogy
Biaját korának segédeszközeivel nem képes. megoldani azokat a sú
lyosmagyarázati problémákat, melyekot e könyv fölvet. Arany
szájú Szent János, az, összes szentírásmagyarázók között kima
gaslóana legnagyobb, azt írja Éva teremtéséröl: »A mondottak
nak nagy az ereje és meghaladnak minden emberi megértést. Mert
e nagy dolgokat csak úgy lehet megérteni. ha a hit, szemeivel néz-
zük-, .

Már ezekből aszavakból láthatjuk, hogy a nagy Szetitatya
nem úgy képzeli el Éva teremtésének történetét. amint azt régeb
ben és ma is sokan teszdk, akik t. i. a Szentírás első látásra szem
beszökő értelme alapján úgy gondolják, hogy »Isten odament
Adámhoz, mély álmot bocsátott rá, álmában kivette egyik oldal
bordáját, annak helyét kitömte valamivel, majd aztán ,a bordából
- mintha csak szobrász, volna - megalkotta, kifaragta az. első

asszonyt. .. De Évát csak azért teremtette meg' az lsten, mert
Adám az eléde vezetett paradicsomi állatok közott nem talált ma
gához illő, hozzá méltó segítőt. Az Isten viszont belátta, hogy nem
jó az embernek egyedül lennie, s ezért. alkotta számára élettársul
Evát. aki azután csont Adám csontjából és hús az ő húsából ...«

A Szeutirás szavai - ismételjük -első pillanatra ezt látszanak
mondani, de Aranyszájú Szent János figyemeztet bennünket 
ezerötszáz esztendővel XII. Pius pápa körlevele előtt -, hogy a
Szentírás e leírását nem szabad emberi módon értelmezni. az első
látásra szembeszőkömódon magyarázni. Azt írja: -Csodálatos pa
radoxon, mely értelmünket meghaladja mélységéve,l... De figyeld
meg a Szentírás alkalmazkodását. milyen szavakkal éla mi gyen
geségünk miatt... N e vedd emberi módon a mondottakai !« E
szavakkal a nagy szentatva világosan megrnond.ia, hogy a su
galmazó Isten itt is - mint ahogya Szeritír-ás egyéb Iapjain is 
alkalmazkodik az emberi gyöngeség'hes, kifejezési és gondolko
dási módhoz, hogy megérthessük a leírt dolgok Iényegét, Majd
így folytatja: »Mert ha a Szentírás nem ezekkel a szavakkal élt
volna, hogyan tanulhattuk volna meg ezeket az elrejtett titkokat'i..
A augalmazé Isten tehát Év,a teremtésének elbeszélésében leerose
kedett az emberekhez és olyan formában, olyan kifedezése1Ckel 18Jd!
ta elő, hogy a Mózes korabeli izraeliták megérthessék.

De a Mózes koraheli emberek másként gondolkodtak és gondo
lataik ~ifejeZéséremás írásmódokat használtak, mint mí, s nekünk
XII. PIUS pápa szavai szerint azt kell megállapítanunk, mit akart
a szentszerző mondani, "nem pedig azt, amit mi - a mai gondol
kodás és kifejezésmód szerint - beleolvashatunk a Biblia szö
vegébe. Helyesen izia Heiniseh, a jelenkor egyik legnagyobb ka
tolikus ssentírásmagvarásója.

..Ha Isten, mikor az első férfi testét megformálta, nem' fazekasként végezte
munkáját [a Szentírás szövege ugyanis Isten teremtő müködését itt ft fazekas
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müködésének hasonlatával íría lel. ha az 1 Móz. 2, 7 leírása csupán kép annak"
az igazságnak ábrázolására, hogy az Isten az emberi testet akár közvetlenül, akár
közvetve míndenható akaratával létrehozta, akkor az az elbeszélés, mely az asz
szonynak a férfi bordájából való teremtésének módját írja le, szintén csak
kép.; .«

Az első férfi teremtésénél a Szentírás leírásában oly kétségld
vüliek az u. n. »anthropomorphismusok«, [az isteni cselekvésnek
emberi formában és emberi módon való leírásai], hogy ma már
mindenki előtt világos, miért mondja a Pápai Szentírási Bizott
ság 1948. évi január 16-i döntése. hogy as 1 Móz. 1~1l. feje,wtek
ben - tehát Éva teremtésének leírásában is - »a Szeutirás egy
kevésbbé fejlett emberiség érielméhez alkalmazva egyszeru és
képletes nyelven beszél ...~

De ugyanez a döntés megerősíti a Pápai Szentírásí Bizottság
1909. évi június 30-i döntését. melv szerint a teremtéstörténetnek
azokat a részeit. melyek a keresztény vallás alapigazságait képe
zik, illetve azokhoz tartoznak. történelmi értelemben ke,l} venni;
nem szabad allegórfkusan vagy szimbolikusan magyarázni, mert
azok valóságos történetet irnak leo. Éppen azért minden magvárá
zónak figyelembe kell vennie, hogy Éva teremtésének ténye is
való történet, hogy tehát Éva valami módon Ádámból alkottatott,
tőle függ. de ez nem zárja ki. 'sőt megköveteli azt, hogy kutassunk
a szavak mögötti igazi értelem után. Meet a szentszerző emberi
módon és korának nyelvén irt, korának beszédmódját és képeit
használta föl Éva teremtéstörténetének elbeszélésében. És csak az
a Szentírás értelme, amit ő szavaival kifejezni. mondani akart,
Amikor ezt kutatjuk és vizsgáljuk, akkor már előre alá kell veot
nünk magunkat az Egyház csalatkozhatatlan döntésének. melyet
esetleg' ebben a kérdésben hozni fog, ahogyan Szent Ágoston fi
gyelmeztet bennünket éppen az első asszony teremtésének magya
rázatával kapcsolatosan: »Ez az elbeszélés tele van titkokkal, S'
ezeket a titkokat vagy úgy kell magyarázni, mint csekélységiink
is teszi, vagy valami más, jobb módon, de a józan hit, a katolikus
hit szer-int !« Ezeknek a fig-yelembevételével nézzük. melyek azok
a titkok, azok a problémák, melyek Éva teremtésének elbeszélé
sében fölmerednek.

Az első férfi és az első asszony teremtése között hosszabb időt

tételez föl a bibliai szöveg; Ádám már bent él az Édenkertben•.
ami,kor Isten megállapítja, hogy nem jó az embernek egyedül
lennie. Az Isten aztán pásztorként Ádám elé tereli az Édenikert
ÖIiOSWS állatait, az meg is ismeri őket. felismeri lénveg'üket, névvel
látja el azokat, de az állatok között »nem akadt magához illő se
gítője«. Isten ezért mélv, exsztatikus álombankivesz Ádám olda
lából egy bordát, s abból »megépítd« az lasszonyt,az Ádámból
kivett részt pedig kitölti hússal. Adám azután fölébredvén, látja
amint Isten odavezeti elébe Évát, Iölkíált« »Ez most csont az én
csontomból és hús az én húsomból ...~ Súlyos kérdések azok, me
lyeket ez a szőveg' fölvet, arnelvek ninesenek megoldva azzal, ha
az asszonynak a férfiból való közvetlen származását valljuk. Osak
egyet emelünk ki a sok közül: a Szentírás szembeszökő értelme
látszólag azt tanítja, hogy az asszony teremtéséf időbeli különb
ség választja el ,a férfiétől, hanem az egysz.ersmind csupán eseile
!Jes, csak abból az isteni megállapítágból ered. hogy nem jó az
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ernbernek egyedül lennie, s mivel az állatok között nem volt olyan,
mely az első férfi egyedüllétét társként földerítette volna, hát
teremtett neki Isten asszonyt, Évát.

Márpedig Éva megalkotása nem lehet szemmiképpen sem eset
leges. Mert amikor az, Isten az első embert férfiv-é teremtette, ak
kor már eldöntötte azt is. hogya nőt is megterenrti, meet 81 Férfi
a .Nőre van beállítva. Biologiailag és fiziológiailag a férfi csak
a nővel együtt van megindokolva. A férfiben és nőben együtt
van meg az új életfakadás lehetősége, csak együtt lehetnek a sza
poródásnak .alapjai. A »férfiúság« a »nőiség« nélkül .céltalan és
-értelmetlen, az Isten teremtésében azonban semmi észezerűtlen

nincs és nem is lehet. Ezt az érvet megerősíti a Szentírás két he
lye is, mely a férfinak és a nőnek együtt,es teremtéséről beszél, az
Isten egységes teremtői tevékenységéről. A hatnapos teremtéstör
ténet ugyanis ezeket rnondja az »ember- teremtéséről. »Meg' is
teremtette az Isten az embert: 'a maga képére, az Isten képére te
remtette. férfiúnak és asszonynak teremtette. És megáldotta őket
az Isten és mondotta: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be
a földet s hajtsátok uralmatok a.lá« (1 Móz, l, 27-28). De ugyan
Így egységes: - és nem külőnböző, esetleges - teremtői aktust fe
jez ki 1 Móz, 5, 1-2 is, amikor azt írja: »Azon a napon, rnelyen
az Isten az embert teremtette, az Isten hasonlatosságára alkotta.
Férfiúnak és asszonynak teremtette, megáldotta és Ádámnak ne
vezte el őket, azon a napon, melyen teremtette.« Ezek a szentírási
helyek félreérthetetlenül beszélnek arról. amit az emberi ész igaz-

. sága is alátámaszt, hogy t. i. az »ember« nem Adám egyedül, nem
IS Éva, hanem a ke,ttő e,gyütt; la férfi és az asszony kösösen al
kotják és testesítik meg az »ember- fogalmát, úgy ahogy azt Is
ten teremtéstervében elhatározta. S ha ez így van, akkor fel
merül la kérdés: az 1 M6z. 2, tB-24-ben, mit akar a szentszerZÓt ki
fejezni azokkal a képekkel és kifejezésekkel, melyek nem ezt lát
szanak mondani 1

1. Az elsö asszony teremtésének leírása tanítani akarja első
sorban azt, hogy az asszony egylényegű, egyenjogú, azonos ter
mészetű élettárea a férfiunak. Az 1 Móz, 2, 18-24 mindenek előtt
nem -az asszonynak a férfiútól való »testi származását« akarja
hangsúlyozni. az elbeszélés ennél sokkal többet tanít a maga kép
letes ősi keleti formáival. »Alkossunk hozzá illő segítőt !« - hang
zik az elbeszélésben az Úristen szava, Mózes elmondja, hog'y az
Isten Adám elé veze-ti az Édenkert összes állatait, azokat Adám
mind névvel látja el [a keleti ember kífejezésmőddábanaz »elne
vezni« fogalom annyit is je,lent. mínt megismerni az illető dolog'
Iényegét: a szöveg' tehát itt világosan tanítja, hogy az első férfi
értelmes lény, a te-remtés pillanatában szellemével az állatvilág
fölé rendelt], -De Adámnak nem volt magához illő segítője,« foly
tatj,a a szentszöveg, A férfiúnak társ kell, élettárs, aki vele egyen
rangú, ugyanúgy testből és értelemmel, szabad akarattal meg-ál
dott lélekből áll, mint ő.' Ezt a társat nem lelhétte meg az állat
világban, ez csak Éva lehet, az első asszony, aki -csont az ő
csontjából és hús az ő húsából-, azaz vele egyfcrma, egytermé
szetű, egyenrangú lény. Ak.i az ő »rokona», természetében, lénye
goében osztozik. '. Ezt jelentik ugyanis e szavak la héber- nyelvben.
Nem úgy kell tehát e szavakat értelmeeni. hogy Évát az Isten
Adám csontjából és húsából ajkotta meg. A Szentírásban e'lJ a ki-
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fejezés gyakran fordul elő, jelzi a vérrokonságot; így pl. Lábán
is azt mondia hozzá menekülő unokaöccsének, Jákobnak: »Cson
tom vagy es húsom !« [1 Móz. 29, 14; v. Ö. Bir. 9, 2; 2 Sám. 5, 1;
19. 13; Iz. 58. 7 stb.] Ezt a rokonságot, á férfiúval való azonoe
természetet fejezi ki a szentszőveg' azzal is, hogy az asszonynak
héber nevét Hs'sah«] a férfiúéból l-ls-] származtatja népies eti
mológiával. Ez az etimológia is világosan mutatja, hogy itt kép
letes beszéddel van dolgunk, hiszen az első emberek bizonvára
nem héberül beszéltek, s így Mózes itt nem az asszony teremté
sének mikéntjét, módját .akarja kidomborítani, hanem Eva termé
szetének azonosságát, rokonságát Adáméval. Az egész elbeszélés
ben a főhangsúly nem az asszOOJJ testi származási módján van,
hanem az asszony testi és lelki egyen1őségén. Ezt fejezi ki a
Szentírás azzal, hogy négyszer is ismétlk: a férfiúnak csak az
asszonya hozzáillő társ, ők ketten tartoznak együvé, s még a
nevükben is ezt 'a lényegi azonosaágot emeli ki. Ez a tanítás: rend
kívül fontos volt abban a korban, főleg Keleten. ahol a külön
böző sémi és nem sémi népeknél igen elterjedt. sőt általános volt
az a felfogás, hogy az asszony alacsonyrendű lény, aki valahol a
férfi és az állat között foglal helyet. Eza felfogás még ma is
megtaláható sok népnél - összes visszataszító és undorító követ
kezményével együtt - és ez ellen küzd, ezzel szemben tanítja Mó
zes az örök teremtő Isten akaratát és a nemek különbségének igazi
értelmét.

2. Tanítja továbbá a Szeritírás ezzel az elbeszéléssel azt, hogy
a férf'i feje az asszonynak. feje' a családnak. Az asszony ugyan
teljesen azonos az emberi természetet tekintve a férfival, éppúgy
testből és lélekből áll, de a Teremtő vakaratából a vezető szerep
a férfiúé. Ezt fejezi ki Mózes azzal, hogy AdáiIDból és Adámért
teremti Isten Évát; megalkotja úgy, hogy azonos emberi termé
szete ellenére is olyan fiziológiai és psziholog-iai adottságokkal
rendelkezik, melyek a férfitől függő helyzetbe hozzák. A férfi
természeténél fogva ura és feje a családnak. ahogy később Szent
Pál tanítja: »Mert nem a férfiú van az esszouvból, hanem az asz
szony a férfiúból és nem a férfiú teremtetett az asszonyért, ha
nem az asszony a férfiúért« (1 Kor. IL 8-9). Egy másik helyen
így ír: -Nem engedern meg. hogy az asszony tanítson, s H férfi
fölé kerekedjék: maradjon osak csöndben. Mert Adám alkottatott
először, Éva azután- (Tim. 2, 12-13). Majd ismét egy másik helyen:
-Az asszonyok engedelmeskedjenek férj üknek, akárcsak az Úrnak.
mert a férfi éppúgy fede az asszonvnak, mínt Krisztua az Egy
háznak- (Ef. 5, 2'3-24). Ez, a tanítás is nagyon fontos volt abban
a korban, amikor sok népnél, többek közt a régi Babilonban, Kis
ázsiában. Élámban és a Hetitáknál a matriarhátus intézménye dí
vott. az u. n. anyajogú társadalmi berendezkedés, melv a természet
rendjének megfordítása és igen sok tragikus következménnyel
járt.

3. Tanítja továbbá a Szentírás ezzetaz, elbeszéléesel a két nem
nek szoros összetartozandóságát .és a házasság felbonthatatlan
egységét, mely egy férfinak és egy nőnek e,gy életre szóló össze
kapcsolódása. A családnak a feje úgyan a férfi, de az •asszony
nem rabszolga a házban, hanem vele azonos természetű, s ily ér
telemben egyenjogú lény, akiért a férfinak el kell hagynia apját
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és anyját is, hogy feleségéhez "ragaszkodjék. AJkik ketten teljesf
ti'k ki a Teremtő elgondolását, az ember hiánytalan fogalmát,
ketten együtt lesznek egy test, egy egész ember. Ahogy ezt ismét
Szent Pál tanítja Krisztus Urunk evangéliuma alapján: »Mert
valamiként az asszony a férfiúból, úgy a férfiú is az asszonyból,
minden pedig az Istentől vagvon.« (1 Kor. 11, 12). Éppen ezért »a
férfiak úgy szeressek feleségüket, mint önnön testüket, aki fele
ségét szereti, önmagát szereti 1« (Ef. 5, 28). Hogy ezt az isteni
örök igazságot mennvire szükséges volt hangsúlyozni abban a
korban - és minden korban -, azt nem kell külön magyaráznunk.

4. Tanítja végül az 1 Móz. 2. 18-24.' hogy az asszony éppúgy
Isten teremtménye, mint a férfi, aki szűletésében magában hor
dozza a Teremtőtől megszabott terveket, s aki így a férfiúval
együtt valósítja meg az,élet továbbfolytatásának isteni adományát.

Nem kétséges, hogy ezeknek az igazságoknak tanítása, kieme
lése létfontosságú volt és az marad minden kor minden embere
számára. Mert ezeknek az ismerete' és az, életben való gyakorlati
megvalósftása nélkül nem lehet Isten akarata szerintí boldog tár
sadalmi együttélés, esaládíi tűzhely, erős és örömtől duzzadó élet
.a földön. De ezeket az igazságokat a Szentírás nem elvontan. tu
dományos értekezésben tanítja, hanem az elvont igazságokat
konkrét formába öltözteti, a történelmi tényt. Éva teremtését a
keleti ember médján képekkel jeleníti meg.

A kérdés csupán az, hogy nem akar-e a Szentírás ennél töb
bet is mondani I Nem akarta-e Mózes ezeken az alapvető igazsá
gokon és Éva teremtésének történeti térivén kívül az asszony ke
letkezésének mikéntjét, módiát is pontosan leírni 1 Erre a kér
désre határozott nemmel kell felelnünk! Hiszen láttuk, hogy az
egész elbeszélés tele van olyan képekkel és hasonlatokkal. melvek
kizárják a szóról-szóra való magvarázat lehetőségét. Ahogyan
Ádám megalkotásának leírásában sem a teremtés médfáról beszél
Mózes, úgy itt sem. Ahogya férfi megteremtésénél az Isten nem
»dolgozott« fazekasként, úgyhogy a föld agy.ag'ából egy emberi
test formáit gyúrta ki, s aztán arcába [.a héber szöveg szerint "01'
rába«] lehelte az élet lehelletét; úgy az első asszonynak teremté
sénél sem volt »szobrász«, vagy »ép ítő«, aki Ádám csontjából vagy
húsából [a héber »szela« szó ugyanis bordát is, oldalt is jelent]
kifaragta, megépítette volna Évát. F'ranciaorázág legtöbb katolikus
hittudományi f'őiskoládának tankönyve azt írja erről a kérdésről:

..Miként használta föl Isten Adám testét Éva testének megformálásánál ? Le
hetett Adám teste nunta-ok (causa exempíarís), ami annyit jelent, hogy az első

asszonyt az Isten az első férfi míntájára teremtette. Az állatoktól eltérően, me
lyek között Adámnak nem volt magához illő segítője, Éva ugyanazon emberi
természettel rendelkezik, mint a férfi.«

Egy másik igen elterjedt munka azt mondja:
»Talán elegendő a szöveg megmagyarázásához, ha azt mondjuk: az asszony

teste oly értelemben vétetett a férfiúéból, hogy azt az emberi természetet, mely
Adám teremtése előtt csak a férfiben volt meg, az Isten megadta a nőnek is ...~

A ..férfiúból« való teremtés tehát egyet jelentene a férfi míntá
jár,a történt teremtéssol és - hozzátehetjük kiegészítésül - azzal.
hogy dz asszony a ..férfiűért- lett teremtve. Az egész elbeszélés
így konkrét történet formájában való kifejezése annak az igaz
ságnak, hogy a természet rendje és Isten akarata szerint a férfi
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a család feje és így a teremtés rendjében - ha nem is időbeli
rendben - a férfi lett először, utána az ,a;sszony.

Ez a magyarázat elméletileg igen tetszetős. de mégsem kielé
gítő. Nem pedig azért, mert nem a keleti írók gondolkodásmódjára
és kifejezési sajátosságaira támaszkodik. A régi keleti ember
nem tudott semmit a bölcselet »minta-okságáról«, sem nem volt
fogalma olyan elvont okoskodásról. hogy az. emberi természet
Ádámig csak egyben, Évával azonban már kettőben volt meg ...

Ezek a mag-yarázatok helyesen fogják meg a kérdés lényegét,
csak nem mutatják meg azt a nyelvészeti és irodalmi lehetőséget,
mellyel ezt a szentszövegből ki lehet olvasni. A megoldást itt is
az a módezer adja meg. melyet XII. Pius pápa ír elő már idő
zett »Di.viuo afflante Spir-itu- körlevelében:

"A magyarázónak mondhatní tétekben vissza kell térnie' ezekhez a távoll év
saázadokhoz, s a történelem. régíségtan, néprajz és más tudományok segítségével
pontosan meg kell határoznia. hogy e régi kor irói milyen irodalmi formákat
alkalmaztak és használtak ... A magyarázó előzetesen nem tudja rögtön megál
Iapítaní, melyek ezek a beszédformák, hanem csak a régí keleti irók szorgalrnas
tanulmányozásának segítségévet.«

Ezeknek a régi keleti irodalmi emlékeknek . tanulmányozása tette
lehetövé már kb. ötven évvel ezelőtt is a teremtéstörténet több
hagyományos részének megfejtését, amikor pl. rájöttek arra, hogy
a Szeutirás héber szövegében ,szereplő -gan-, »eden« szavak sumér
eredetűek (valószínűlegaz »Ádám« is !) s így azok jelentését nem
valami héber gyökből. hanem a sumér nyelvből kell megállapítani.
A sumér írásban szerepel egy idiog-ramima (írásjel): »TI«. Ezt a
»T'l-c-t. az ősi asszir ékiratok mind »old.al« vagy -borda-, m ind
)Jedi/{ »élet« jelentésseladják vissza. Azaz ugyanaz az írásjel
jelöli II bordát is. az életet is. Fölöslege,s most arról elmélkedni,
milyen kapcsolat lehetett fogalmilag a régi keleti ember gondolat
világában ar. "élet« és az »oldul (borda)« között, hogy e kettőt egy
szóval fejezték ki; tény az, hogy így volt és ez megadja számuuk
ra 'a 'kulcsot a »bordából« való teremtés irodalmi és nyelvészeti
megfedtésére, Mert a héber »szela-suz. 1 Móz, 2. 21-22-ben egysze
rű át.irása lehet a sumér »TIv-uck, s akkor a szentszerző nem
azt rnondja, hogy az Isten Adám bordájából'<alkotta meg az első

asszonyt. hanem Adám »életéből«, az ő élete, természete szerint ...
Nem mondjuk azt, hogy ez ca magvarázat minden problémát

megold. rnoly Eva teremtésének. elbeszélésében felmerül, de' a leg
fontosabbat világosan állítja elénk: Ádám és Éva »vérrokon«,
ugyanazzal az emberi természettel rendelkezik s ugyanannak n
teremtő Istennek akaratából jött létre. Ezt a történeti tény:t, és ezt
az alapvető hitigazságot rajzolja meg Mózes abban a freskőban,

melyet Eváról fest. Leírásában, festményében természetesen fel
haeználja korának ábrázolási módjait, rnűvéezeti kifejező eezkö
zeit, amint ,a középkornak, VBgy a reneszánsznak fe-stői is saját
koruknak művészi elgondolásait. formáit, színeic használták föl
nagy történeti freskóik elkészítésénél. A történeti tény azonban
megmarad, igaz és való mar:adakkor is, ha pl. a betlehemi istálló
nem olyan volt, mint amilyennek ábrázolták. haa napkeleti böl
csek nem is olyan ruhában imádták az isteni Kisdedet, ha a világ
teremtése nem is oly módon történt, mint .ahogy Michelangelo meg
itImodtaa Sixtusi kápolna mennyezetén,
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AZ UTOLSÓ GYÓNÁS
Irta Ijjas Antal

l. Három ütem ...

A száraz, de még mindíg leányosan finom szépségét őrző hösápadt
arcú asszony, akit mostmár elképzelni se tudott volna senki másképp,
mint özvegyi feketében, hirtelen tért magához, mint ilyenkor míndíg. Az
öntudatlanságból és a ködből azonnal és élesen bontakozott ki a világ
és ő maga, a szokott három ütemben. Először a neoncsövek éles, ser
cegő lilásfehér fényében a hely, ahól volt, - azután azokat látta meg,
akik körülötte voltak, - végül harmadszor arra került fény, ki ő maga
és hogyan került -ide.

Az első ütemben a pillantása most is csodálkozva siklott végig a
betonpadlójú óriási söntés zöldremázolt csupasz asztalain, amelyeken a
nedves poharak talpai után ottmaradva a szesz - most 1944 novemberé
ben jórészt már csak sör és rum - karikái sorakoztak. Fölöttük a meny
nyezetvilágítás égő holdfénye alatt a rádióból: Beethoven második Leonó
.ra-nyitányának méltóságosan, lassan csengő, sötét hangfátyolat nyiltak
szét és zárultak össze. Tündöklő hangfályolok, akár az orgonahangoké.
A később oly diadalmas hegedükre még nem kerül a sor. Majd csak a
végén. Ezt tudta, mert valamikor régen, zeneakadémiai növendék korá
ban, nemegyszer Játszotta a nyitány egyik magas hegedűjét. alacsony
zenekari székeken kuporogva. De most csak ezen a söntésszéken ült itt a
sarokban, a már egészen az övének tekintett kicsiny, magános asztal
mellett, és pillantása - mint valami filmen - végigsiklott az alakokon
és az arcokon.

S éppen ez volt a második ütem: ahogy a többi asztalok sorra meg
jelentek öntudatának pillantása előtt, mint valami szinpadon, vagy egy
démon-mozgatta bábjáték embernagyságú figuráiként. A szomszéd asz
talnál - mint évek óta minden este - ott ült a kettős-tokán széthajló,
magas állógallérjával és lila arcával, italos, kaján-gőgös és szellemes vo
násaival a Gyógyszerész Úr, aki annyira hasonlított Szabó Dezsőhöz,

hogy néha össze is tévesztették vele. Rajta túl három viharkabátos, fe
detlenfejű, lógóhajú asszony; takarítónők a közeli tér vásárcsarnokából ;
szójakolbászt ettek - ezt még lehetett kapni. Mindegyikük előtt két-két
korsó sör állt, a pincér felszólítás nélkül tett le elébük ennyit, mert so
hase kezdték kevesebbel s külön út lett volna mindegyiküknek még a
második korsót is odahozní. Ott ült roncs csontvázához külön szerkesz
tett görbe vasmankóit az asztalán keresztbe téve egy a kórházból nem
rég kijött és mindenfelé kolduló hadirokkant, aki itt végezte a napját és
itt szokta megszámolni pénzét. Rajta túl az a szürke kötöttruhás ir
tózatosan kövér asszony, akinek már arca is tompa fáradtságot fejezett
ki azoktól a súlyoktól, amelyek orcájaról és álláról húsban lelógtak és
aláfolytak még csuklójáról és ujjairól is; mozdulatlanul ült s csak alsó
karjai és ujjai mozogtak, inert kötött; úgy ült ott, mint valami óriási
harcsa, amely előtt féldeci rum áll, nyomasztó látomás egy éles fénnyel
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átvilágított akvárium fenekén. Még kerek hal-ajkai is ugyanúgy mozog
tak. A kötés csomóit számolta. Közel az udvarra vezető kijárathoz két
suhanc, az óriási bérháznak különböző emeleteiről, vadhírű kölykök, akik
azért kerülték el a bevonulást, mert nyomorékok voltak, a harmadikuk
pedig törpe felnőtt férfi volt, szélesvállú. vastagcsontú gorilla, földigérő

görbe karokkal: rádióantennaszerelő, pinceműhelye volt a házban s az
volt a híre, hogy ezzel a két fiúval- betörni jáll mindenfelé - dehát most
az elsötétítés utáni időre statárium volt kihirdetve s a sötétítés megvolt:
a hullámredőnyök gondosan lehúzva, minden fénykiszivárgás gondosan
szigetelve, a bejáratoknál kettős körfüggöny. Az előző években oly zsu
folt helyiség most valójában kongott az ürességtől. a behívások s kato
nákat szedő razziák elkergették a férfiakat - de ezekhez nem nyúlhat
tak itt. Pedig valószínűleg innét jártak ki útjaikra, csakhogy akkor ez
zel már senkisem törődött: a város már frontok harapófogójában volt, a
még nyitott szakaszokon menekülők rajzottak. ki és be, szinte érezni le
hetett a feloszlást és azt, hogy láz van a házak csontjaiban. Künn vas
tagon esett, a város beléveszett az elsötétítésbe, amelyet csak itt-ott tört
meg az irányfények egy-egy fénypont jának elvesző csillanása és a kék
ablakokkal közlekedő villamosok zörgő, óvatos kísértetvonulása. A le
vegőben valahogy az volt a várakozás, hogy ma nem lesz légitámadás,
az eső miatt... S a rádió hangszekrénye s a leadóállomás hangszatagja
mögött messze játszó láthatatlan zenekar hangjain átvették az uráimat a
trombiták. A negyedik asztalnál egy szíkár, keskenyajkú, legalábbis hat
vanéves férfi hallgatott rájuk: arcában az ital vörös vérhálózata. mint
valami őszi levél kemény, rézszínű erezete, amely mellől a szelek elmar
ták már a lomb barna húsát. Túl rajta balfelé háro~ csatornatisztító
munkás, comközépíg érő gummicsízmákban, amelyekről ugyan erős víz
sugárral locsolták le a mocskot, de ruháik beszívták s most fojtó burok-

"ként árasztották szét a csatornaié gázszagát. Külön ültek, messze a töb
biektól, mert szinte az eszméletlenséggel volt határos őket megközelíteni,
de ezzel sem törődött mostmár senki. Legkevésbbé az a szomszéd utcák
ból ideverődött nagy társaság egy csomó összetolt asztal mellett, akik
fölött egy hatalmaskoponyájú, domborúhomlokú, szélesvállú férfi ural
kodott, cézári jelenség, kimunkált hangjával és mondataival, roppant fö
lényével és mindentudásával, - tudta az északi sark hőmérsékletét,Kleo
pátra orrának világtörténeti jelentőségét, mindazokat a titkokat, amelyek
a frontok vonulása mögött voltak vagy a folyó világpolitika kancellári
áiban történtek. Vezéri ösztöneit itt élte ki amellékutcai nagysöntés asz
talánál, ahol néha megjelent a felesége, kopott, rebegő, alázatos asszony
s ő kevélyen, kelletlenül pénzt adott neki, viszont ha felkelt, azonnal
látszott, hogya ruhája bal ujja üresen lóg le, s ő azzá változott, ami
volt: a környék iparosainak olcsó vándorkönyvelőjévé. Senkisem volt
ép ember itt - még aránylag legépebbek voltak a nagy asztaltársaság
ban ketten; a zöldbársonykalapos festő-gnóm, aki tíz centiméterrel ma
radt alul a katonamértéken, s az a szelíden mosolygó finomarcú ember
ke: a háta vasban, és sem arcát sem nyakát nem tudja fordítani, csak
egész felsőtestét. Végül messze mindenkitől, egészen egyedül, mint min
den este, az egyik asztal mellett, de nem ülve, hanem a zöld csempével
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a mennyezetig kirakott falhoz támaszkodva, feltűnően széparcú, apró
asszony állt, olyan rendesen öltözötten, ami már szinte hivalgónak ha
tott itt a szesz és az esztelenség páráí közt, Oly csinosan tiszta volt és
rendes, mint valami kis iskoláslány s gyermekesen kicsiny termetével
az első pillanatban annak is hatott, a következő pillanatban viszont meg
hökkentően öregnek: halovány selyemarc a hervadás finom bűvöletében.

aranyszínű sál kötve körébe kendőnek s attól szívalakúvá formálva 
jóval negyvenen túl, kétszer elvált asszony, harmadszor férjnél, de az
urát házasságuk első hete után behívták és hosszú hónapok óta nem
tudott róla. Most, hogy egész testével és fejével a falnak támaszkodott:
ugyanolyan arcátlanul átadta magát az ittasságnak és fájdalomnak, mint
az a feketeruhás vékony asszony, aki most ébredve föl, végigsiklatta pil
lantását a söntéseri s miután megpillantotta hol van és látta mindazokat
az ismerős arcokat, amelyek körülötte voltak, eljutott az eszmélés har
madik üteméig. ki ő maga és mért ül itt, ennél az asztalnál ...

2. Egy élet

; .. :Évekkel azelőtt történt. Azóta annyira eggyémosódott sok minden,
hogy nem volt kedve megszámlálnia ujjain, mikor. De a háború min
denesetre folyt már, így tehát nyilván 1940-ben lehetett. Vakító hőség

től roskadoztak a házak s egészen forró és puha volt az aszfalt, amiko,'
fáradtan és tikkadtan az idegességében végigvonszolt úttól, életében elő

ször lépett be ebbe a nagy kocsmasöntésbe, ugyanabban a házban, amely
ben férjével kezdettől fogva lakott.

Mindössze néhány hete volt özvegy - akkor -először vett föl férje
után nyugdíjat a Nemzeti Szinháznál --'- s megrendült volt attól, hogy
életében először volt a kezében önállóan ennyi pénz; sejtelme sem volt
arról, hogy a férjének, aki míg élt, csak napról-napra adott neki vala
mit, akkora fizetése volt, hogy még a nyugdíj is ennyi utána! Mi volt
az, amiért bejött ide, a fel öntözött kőpadlójú s hűvösséget és szeszillatot
lehellő félhomályos helyiségbe? Gyalog tette meg az utat a hőség láva
ömlésén keresztül s kétségtelenül szomjas lett, azonkívül tapasztalatlan
ságában, mégcsak sejtelme sem volt arról, hogy »úriasszony« nem' szokott
bejönni ilyen helyre. Sört kért és mert azt hitte, hogy a pohár, ha füle
van, akkor korsó, »korsó sört« mondott - nem tudta, hogy az ürrnéretet
jelent s meglepődött, amikor elébe tették. - Tessék leülni! - moridták
neki, mert itt ai volt a rendszer, hogy mindenki maga is odavihette az
italt az asztalhoz és leülhetett. - de ha akarta, pincér is kiszolgálta.
Elfogódottan ült le, de nagyon jól esett neki az ital, még jobban az.
hogy tovább láthatóan senki sem törődött vele. Ez megnyugtatta. A nik
kel pénztárgép s a csillogó ón és vörösréz söntésasztal bámulatos tárgyi
lagossággal működtek; huszonnégy éve lakott a házban, de belépve és
leülve most mégsem volt több, mint az a számozott és nyomtatott jegy.
amit keskeny és finomnak maradt lányos ujjai az italért kinyujtottak.
Pedig itt bizonyára tudtak róla az urán keresztül, aki itt is sokszor meg
fordult, kövérségében és ittasságában is mindig hatalmas termetével és
fönséges, széles, zsarnoki arcával, amelyben a szinpadon kívül semmi
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sem volt a színészből, hanern inkább lehetett volna s'ejteni nagy festőnek,

vagy valami kissé bohém, az italt sem megvető tudósnak.
Mindig meg tudta óvni monumentálisan finom anyagokból készült

bőszabású elegáns ruháinak kényes tisztaságát s viselkedésének fölényét,
s irtózatos fizikai és idegerejét. A temetésének reggelén megjelenő la
pókban a nekrológok egyöntetűen azt is elmondták róla, hogy senki sem'
ismerte b e l ü l azt az embert, aki évtizedek, óta Magyarország legna
gyobb epizódszínészéül elismerten lépett esténkint a szinpadra, szerepei
nek nemcsak -jelmezeiben, hanem belső 'vonásaival is. Hatása ezekben
megdöbbentő volt, majdnem míndig démoni erejű. A főszereplőknek s
nagyobb szerepek játszóinak ott van az egész darab és az egész est ar
ra, hogy tanúságot tegyenek önmagukról. Neki erre mindössze kétszer
háromszor volt alkalma a darabban egy-két percre, vagy akár egyetlen
egyszer s akkoris legföljebb öt percre. De ezekben a pillanatokban úgy
tudta bizonyítani önmagát, mint a magnézium, amikor szikrát vetnek
belé s utána fellő, vakító és dermesztő lobbanással. Minden volt, amit
egy a szinpadon is testesnek és súlyosnak ható férfi játszhat. Játszott~

a veterán gárdístát a Sasfiókban, az éjszakai gyertyafények s az eszte
lenné vakult rajongás kettős glóriájában; Shaw Pygrnalionjában a lány
apját, a Szemeteskocsis munkást; az Ocskay brigadérosban a símán, ke
délyesen okos Pyber vikáriust; Ibsen »Kísértetek-s-jében a részeges apát;
a Revizorban a sikkasztó kórházígazgatót ; egy szanatóriumi darabban
egy operálandó asszony kövér, kétségbeesett, síró férjét. Ha az volt a
szerep föladata, dörgött körülötte a nevetés, s tudott megdermeszteni és
könnyek viharába ragadni. De hiába próbálkoztak vele egész estét be
töltő szerepekben, akár Shakespeare Falstaffjében is, pedig az igazán
»testére szabott« szerep volt; monumentális ereje csak a percekben való
összepréselődésre és fellobbanásokra volt méretezve. Özvegye, a gyász
ruhás asszony, már életében sejtette, hogy ebből fakadt embertelen gőg

je, s ujra és ujra végighömpölygött a pesti- éjszakán. Mint kolléga meg
lepő távolságban tudta magától tartani művésztársait. Tanítványait 
afféle kis magánszíníiskolát is tartott fenn a közelben két albérleti szo
bában -' majdnem üzleti udvariassággal kezelte. Mint férj és ember
nyomasztó volt, elviselhetetlen.

A pincér most kérdezés nélkül tette le az asszony elé az édeslikőrrel

kevert féldeci rumot, s anélkül, hogy kérte volna, kapta meg az árát.
A rádió recsegní kezdett. - Mindjárt jön a Bácska-Baja. h - mondta
a pincér, hangjának rekedten sípoló mellékzörejeivel, ő is csak azért
nem volt katona, mert évekkel ezelőtt rosszul operálták és rosszul varr
ták össze a torkát. Az asszony bólintott. Úgy látszik, ez az este se vég
ződík a repülőgépek látogatása nélkül. De a pohár most egy darabig érin
tetlenül maradt előtte.

Tulajdonképpen miért is vette őt el a férje? Ez is ugyanolyan ér
telmetlen és rejtelmes volt, mint ami körülvette ezt a férfit. A kissé
száraz szépségű, vékony zeneakadémiai növendéklányt a barátnői fi
gyelmeztették, hogy míndenütt, ahol csak játszik, megjelenik a már kö
zépkorú férfiként is testes nagyhírű színész s többektől érdeklődött
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utána. Elfogódottan és furcsállóan hallott errő], Árvalány volt, sötétbe-
vesző gyerekkori emlékekkel, majd gyerektelen nagynénje vette magá
hoz; akinek férje nyugalmazott zenetanár volt és növendékek is jártak
hozzájuk. O afféle nesztelen egérke lett a háznál s öntudata egyszerre
ébredt rá a serdülő leányélet érzelmi tanácstalanságára és a zenére. Ek
-kor mintha csak félhomályos szobából léptek volna át egy napfénnyel
elöntött szobába az emlékei. Kötelességtudó gályarabja a hegedűnek éve
ken át s az álom nem több, mínthogy »meghálálja« nevelőszüleinek a
gimnáziumot meg a ZeneakadéI'niát. Az álomból nem lett semmi - azok
a házasság első éveiben haltak el, eltávolodva, elkülönödve tőlük, a
férje ridegsége miatt. A férfi, aki férje lett, úgy lett azzá, hogy előzőleg

levelet írt szándékáról az öregeknek s ódon udvariassággal jött el egy
vasárnap délelőtt bemutatkozni, majd hamarosan megkérte. Nem kívánt
templomi esküvőt s nem mondtak ellene; hozományt sem kívánt. Kitűnő

feleséget kapott, aki mindent tudott, amivel egy kétszobás háztartást
el lehet vezetni nagyon kevés pénzből - és erre szűkség is volt, mert a
nagyhírű" és jólkereső színész meglepden egyszerű udvari lakásban la
kott, egy mellékutcai bérház harmadik emeletén, gyenge és olcsó bútorok
között, s még a villanykörtélc is a leghalványabb fényerejűek voltak eb
ben a lakásban, ahol a megpróbáltatások oly erősáramú feszültségébe
kapcsolódott bele asszonyi élete. Helyzete az első naptól kezdve a teljes
társtalanság és tájékozatlanság volt, a nyomasztó erejű és - amint már
az első napokban erre is rájött - italos férfi oldalán. A külsőség az,
hogy elmegy valaki a háztól a koradéli órák idején, ujjnyi vastagságú
szövetből való puha, bő, jólszabott ruháinak, ragyogó cipőinek és nyak
kendőinek valamelyikében és majdnem mindig mély éjszaka van, hajnal
előtt, amire megjön- És másnap előlről kezdődik mínden: késő délelőtt

kel s elmegy, ez neki a színhází próbák ideje, vagy óráié, az asszonynak
pedig a bevásárlásé, takarításé, háztartásé, A keskeny, sötét előszobában

rníndig pontosan kettő felé szólal meg a telefon, az ura mindig bejelenti,
megjön-e ebédelni, vagy nem és egyébként is furcsa telefon ez: huszon
négy év alatt soha más hangot nem hallott belőle, csak a férje hangját,
pedig a számuk bent volt a telefonkönyvben. De a férje minden dolgát
a szinházból intézte, meg az iskolájából, ahol szintén volt telefonja; több
nyire ott feküdt is le délutánonként, este pedig vagy játszott, vagy ta
nított, s utána végígdöcögte és keringte a pesti éjszakát: egész sor ivóban
ismerték és későig nyitvatartó mellékutcai olcsó kis kocsmákban, ahol
ülve sem drágább inni, mert a tulajdonos maga szolgál ki. A legzordabb
ivóknak ahhoz a fajtájához tartozott, akik amit erre szánnak, az utolsó
fillérig magára az -italra koncentrálják és sajnálják a környezetre vagy
a kiszolgálásra. Ivás közben legfeljebb egy-egy feketekávéra mént be
olcsó kis kávéházakba. meg éjfél után kettőkor-háromkor.nyitó kávé
mérésekbe. Mindenütt ismerték, és sehol sem engedett magához közele
dőket. Alig volt olyan éjszaka, hogy bele ne mártotta volna tehetsége
rettenetes talizmánját a szesz hideg tüzébe. Háromkor-négykor vetődött

haza és sohasem történt meg vele, hogy ne ő maga tette volna le a ru
háit. A szesztől gőzölgő, a kövérségtől szivacsos, öntudatlanul az ágyba'
zuhanó test - ime ennyi maradt belőle annak, aki a nevét viselte.
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Az asszony először néha tőle kért jegyet, hogy megnézhesse, később

.sokszor anélkül, hogy szólt volna nekí," maga vette meg a jegyeket s
látta a szerepeiben, nem egyben tízszer is, és olyankor a férfi őt is el
ragadta, mint mindenkit. Páholyok vörös és aranyemeleteinek elefánt
·csontszínű félhomálya a szinpadról szétszóródó fényben ... az oly is
merősen is ismeretlennek maradó hatalmas arc a távcső fekete köré
ben. .. néha arra gondolt, hogy meg kellene fordítania a távcsővet s a
távolságba vetítő végén át kellene néznie! Ezen a távolságon át próbált
közeledni. Néha könyörgött, hogy maradjon otthon - s az óriási értelmet
és állati erőt kifejező széles arc értelmetlenül bámult vissza rá. Mintha
azt kérdezné, miért és kinek? Egyszer nagyon meghűlt s az asszony ak
kor kiköltözött mellőle az amúgyis üres cselédszobába, aztán ott maradt
és berendezte magának. Ez fejezte ki pontosan, mivé lett a férfi mellett.
Egy délelőtt azután, amikor feltűnően soká nem jött ki, s kihülőben volt
már a fürdővíz s megdermedt a reggeli és elkésett volna minden be
vásárlástől: bement hozzá, úgy találta ágyán, most holtában először fel
söruháiban, a duzzadt, gőgös férfiarcon a halál fagyában jelent meg egy
kisfiúsan ijedt és duzzogó, lágy és bocsánatkérő vonás. Az asszony sírt
a váratlan megkönnyebbüléstől. .

. .. Ami fontos még történt, az a temetést követő első hetek zürza
vara után következett: bejött ide és megitta az első korsó sört, s a kö
vetkező napokban ~a többit - mire észrevette volna, rákapott és megis
merte a többi szeszt is, és őszre már mindennap lejárt ide, fáradékonyan
s közönyösen az egész világ, de különösen környezete iránt, ami nem is
volt. Aludni egyébként is megmaradt az előszobából nyíló kis fülkében;
így kényelmesebb volt takarítani, az ura volt két szobáját érintetlenül

.hagyhatta, nem is gondolt arra, hogy kiadja, nem is volt rá szükség. De
estére már minden terhes és nyomasztó lett s lent az L-alakú óriási sön
téskocsmában fény volt és zaj, emberekkel tele magányosság s a tömény
szeszek gyilkos vigaszának első majd megszekott érintései. Az óriási he
Iyíségből csak a harmadik évben lugozta ki az embereket a háború,
majd - ekkor, 1944 késő őszén - a közelgő ostrom, amikor már csak a
legordasabban odaszokott tíz-tizenöt ember maradt mindenesti vendég
nek. Egész addig azonban - akármennyire is egymaga maradt benne
az élet zsongasát jelentette neki itt üldögélní el valamelyik egyszékes
apró asztal mellett, átadva magát a bensejében szétszivárgó tűznek és
annak, amit csak az idézett fel benne: az emlékeknek.

Mert ez volt az, amit az ittasság adott neki. Igen, ez az, hogy vég
eredményben mégis aludni tudott ő, aki ekkor már évek óta viaskodott
az álmatlansággal. Emlékeket adott neki, akinek belső és külső énje az
zal válaszolt az őt ért katasztrófára, hogy kilökött magából minden em
léket. Ha valaki e z t kívülről tudta volna nézni és látni: házasságának
'már az első évei olyanok voltak számára, mínt valami irtózatosan ma
gasfeszültségű áram egy olyan vezetékben, amely ezt nem birja el s
kiég: ronccsá olvad és attól kezdve süket és érzéketlen az áram iránt.
De ő, az olvadt fém, akármilyen áron is, ujra érzékelni akart S· most fel
idézte - ujra és ujra éppen emlékeit. Amikor ivott - a némi likőrrel
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kevert rumnál kötött ki, - éppen ez volt a szörnyű módon édes: átván
dorolni a fájdalom tüzes mezŐIn és felidézni a bántalmakat sorra mínd.
A magányt. Az alázatot. Hogy ekkor vagy akkor nem volt jó neki az
étel, amit készített. A dührohama egy összeégetett ingért egyszer. És
sorra jöttek, szinte megszámlálhatóan külön-külön: a· felébredések éj
szaka, amikor az előszobában ki gyult fény bevetődik az ő fülkéje ho
mályos üvegekből való falán át s hallani lehet az ura lélekzetét, amint
kibontja magát hatalmas kabátjából, s azután egyenletesen ingadozva
végigrecsegnek léptei a parketten két belső szebája felé ... s utána az el
alvások, a másnap bizonytalan szorongatásában . .. csupa tüzes rnezö,
amelyen ujra és ujra végig kell bolyongania és keresnie, mít, miképp,
hol tévesztett el, keresnie rejtélyét, az ismeretlen férfinak, aki mellett
mindezt végigélte s keresnie a saját, a maga előtt is ismeretlennek ma
radt szikár vázú, halovány valakiben az oly félénken és sápadtan ki
csírázott, de mégis élő lelket, önmagát ...

3. A lábnyomok a vakolat porában

.. : Önmagát, vándort a parázsból és jégből való mezőkön át - úgy
nézi, mint valami idegent. Egészen kívülről. Metsző kiváncsisággal. Nem
tudja, hogy az orvosok ezért azt mondanák rá: »Hasadásos én-, Azt sem
tudja magáról, hogy beteg. De gyógyítani kívánja magát az emlékekkel
és a fájdalommal ... s közben a rádióból most a Leonóra-nyitány végső

tételeinek édességtől és örömtől ittas hegedűl zengenek, oly halhatatlan
szépségben, hogy szinte fáj. - Milyen különös, amióta mint asszony erre
a sorsra jutott a férje mellett, neI11 nyúlt a vonóhoz, minthacsak bénák
ká, sebesekké vagy fertőzöttekké váltak volna újjai! De most, hogy az
égető magáhoztérés és a zenehangok egyszerre szaggatták föl benne az'
emlékeket, vágyakozni kezd utána. Ez azonban csak úgy halad át rajta,
mint a lehellet valami minden oldalról nyitott szoba szélörvényén ke
resztül. Átfuvall és eltűnik.

Viszont a pincér áll meg az 'asztal mellett torka rossz sípjaival: 
Tessék végezni kérem!... Mindjárt kezdődik... idejében le kell olta
nunk - ... s a rádióból olyan szolgálatkészen és behízelgően, lágyan
és nyugodtan, mintha valami ragyogó műsorszámot akarna bemondani,
megszólal a tiszta női hang, bár kissé üveges csengéssel: - Bácska, Baja,
légiveszély! ... légiveszély! légiveszély! .. , Ismétlem ... halló, ismét-
lem, halló, halló, figyelem .

Az emberek kedvétlenül szedelődzködtek. Először az antennaszerelő

gorilla asztala elevenedett meg, de ők a maguk módján feltűnő jókedvű

en vonultak fel, feltehetően valami határozott cél felé, azután a mellék
utcai cézár asztaltársasága kezdett szétszóródni. A három csarnoki taka
rítóasszony nyugodtan evett tovább; .ők percek alatt elérhetik a két
emeletnyi mély, különleges vasbeton-pincéket, s a csatornatisztítómun
kások is a maguk üregeit. A Gyógyszerész morgott, amikor fölébresztet
ték, dühösen jegyezte meg, hogy illetlenség a légitámadás ilyen ocs
mány esőben, amikor nem is várják, s ráadásul még jó órával korábban,
mint ahogy általában jönni szokott. Amitien igaza is volt. De a rneny-
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nyezet neonvilagttását mans kioltották s a söntésből csak néhány fali
oldalégő sötétsárga. rossz fénye mellett oszladoztak. Ügylátszik. éppen
il? asszonyok a legkelletlenebbül. Sóhajtozva vonszolta el magát a kövér
óriásnő. Viszont az aranysálos fejkendőjű, parányi és gyönyörű asszony
mint valami merevmosolyú bábu maradt a falhoz támaszkodva. 0, a
színész özvegye minden erejét összeszedve, óvatosan ment az udvari ki
járat felé. Az egyik csempézett oszlop földígérő. embermagas tükrében
megpillantotta magát. Olyan vékony volt, olyan érintetlen arcú - csak
kissé sápadt - hogy egészen lányosnak hatott még így, a vékony fekete
gumiköpeny olcsó, töredezett fényében is. És igen: szilárdan haladt; nem,
semmiesetre sem veszítette el még az erejét - most kimegy és elmegy
innét s nem jön be ... soha többé ... Közben el kellett haladnia a finom
szürkekabátos kicsi teremtés mellett. Megérintette, majd meg kellett
ráznia a gyermekien apró vállakat. Innét a közelről látszott, hogy ez a
még néhány lépésről is gyönyörűnek-ható arc milyen ellentmondó - szép
és közönséges - vonásoknak volt egységes szerkezete; a széles arccson
tok tették, hogy körvonalaival oly szabályos szívnek hatott. A keskeny
szemöldök alatt lezárt szemek eszméletlenül föl nyiltak egy pillanatra, de
csak szemfehérükkel, mint az alvóbabáké. Egyenesen csodálatos volt,
hogy így még állni tud és nem roskad össze. A másik asszony, aki most
lénye egész erejével arra törekedett, hogy ingadozás nélkül lépégessen
az udvarra kivezető ajtó "felé, vállat vont magában - a makacs vendég
a pénztárosnő dolga marad - s már künn is volt az udvarra nyíló pará
nyi kis folyosón, tulajdonképpen nagyobb betonfülkében és hallotta maga
mögött a kulcs és az ajtóvas csattanását. Vaksötét volt, az eső mégis
csillogva zudult alá az udvar keramitjára, iszonyú robajjal. Még itt a
boltozat alatt belebotlott egy söröshordóba, kítapogatta, hogy száraz-e a
teteje s leült, hogy kipihenje a fáradtságot, amibe az út került. Aztán
úgy tünt fel, mintha elbóbiskolna. Várta, hogy a szirénák fölüvöltsenek.
De mivel ez nem történt meg, elhatározta, hogy nemcsak fölvonszolja
magát amelléklépcsőn - a főlépcsőn mégiscsak jártak, nem akarta,
hogy lássák - hanem fönn is marad a lakásában. Most nem kívánt az
óvóhely karbid fényvetítőinek mészfehér ref1ektortüzében ülni az egész
ház előt~.;. ez a vonakodás már többször megmozdult benne, de soha
sem ilyen erősen. Altalában irtózatos közönyösséggel vallotta, hogy sen
kinek semmi köze hozzá, a keserűség lökte őt, mindenki előtt nyiltan,
a ház söntésasztaláig, de most úgy érezte, a mélyponton van, nincs to
vább.;. s a zuhogó eső tűhegyeí hidegen égették arcát, amikor átbotor
kált az udvar keramitkockái és tócsái közt s egy pillanatra fölfelé tudott
tékinteni. Akármilyen sötét is volt, az ég mégis halványabban elváló vo
násokkal derengett az ötemelet magasba föltoronyló függőfolyosók tömör,
fekete négyszöge fölött. Ezek most földerengtek egy pillanatra. Párás,
gyönge fénynyaláb siklott végig a vízen át az esőfelhők fekete hasán,
széles pallosáról verődött vissza valami sugárzás. Mostmár mégis min
den pillanatban megszólalhattak a szirénák. Sietnie kellett. A kórlépcső

nek csak éppen az alján és minden emelet között égett a kékpapirossal
bevont villanykörte - négy gonoszkék ampolna, négy Iilává alvadtl vérű
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világító szív - Ő pedig lépcsőt lépcső után tett meg, a teste könnyűnek

tünt föl, de a szíve egyre nehezebbnek. Néha megállt, de neki kellett
támaszkodnia a falnak, vagyarácsnak. Ilyenkor mellére szorította a
kezét: - Szünj meg dörömbölni belől! ... - s mílyen különös, újra hal
lotta a Leonóra hegedűlt. Mintha a dallam falak 'rnögül és fölülről szóla
na s neki éppen feléje kellene tapogatóznia, Pedig halálos csönd volt.
Messziről, a Körút felől hallani lehetett egy botorkáló villamos zaját.
No most! Ott amelléklépcső melletti sarkon éppen csak a lakás ajta
jába tudta illeszteni a kulcsot, amikor háromfelől is fölhangzott az egy
re és egyre magasabb síkolyíg hágó rettenetes üvöltés, a százezreket ha
lálfélelemre intő körzengés, mintha maga az óriás város ordítana. az
irtózat hidegével és verejtékével hátgerincén... Izzadtsággal ragadt rá
minden ruhája, amikor amelléklépcső melletti sarkon bent volt az elő

szobában s a szomszéd ajtók megelevenedtek s a folyosón levonult a
melléklépcsőn át az első hullám. Didergésében megszaradva várta, míg
elmennek, akkor a sötétben betapogatózott az ebédlőbe. Jéghideg, zord,
pállott szag' sujtott ítt: a nappal is zárva és elsötétítve tartott szoba le
vegője, hetek óta szellőztetlenül, igaz, hogy ugyanez idő alatt lélekzetet
se vett benne senki. Csak a fáradtság volt, ami odavágta a kályharnel
letti karosszékbe, abba a zúgba, amit valamikor a maga holmijával és
magának rendezett be, a kályha melletti téli estékre a férjével kettes
ben! Odanyomta égő arcát a hideg cseréphez. Künn mintha megint vij
jognának a szírénák. Egyszerre csak megint fázni kezdett. Az volt az
érzése, hogy melegebb lesz, akár a legkisebb fénytől is, kitapogatta ott
a vöröskalapkás törpe olvasólámpát. annak a fénye biztosan nem szívá
reghat ki még az ajtóhasadékon alul sem. ült egy darabig a fényben.
S mikor valami arany csillámlott előtte oldalt a falon, összeszedte ma
gát, hog;" megnézze, mi az, mert félni kezdett tőle. A küzdelem, amit
ott a fényben folytatott, bizonyára hatalmas jelenet' lett volna, ha film
re veszik. Végre úgy tudott elhelyezkední, hogy sem túl közel nem volt,
sem túl távol: azt az aranykeretes képet látta, amelyből arany háttér
rel és aranycsillámokkal átszőtt köpenyben kezében aranykehellyel emel
kedett ki az a sőtétszernű, egyszerű arcú férfi, akinek neve oda volt
írva a fejét övező aranyglóriába, de a kép alatt az ő kislánykorában di
vatos akkori rondírással a saját neve állt, az egyszerűségében 'is lebbe
nékény tiszta név. Első áldozásának emléklapja volt. Ujból megkereste
a körtekapcsolót. eloltott és kibotorkált, mintha a kép és lánykori neve
kergette volna ki az előszobán át. Leült az ágya melletti székre, s me
gintcsak a szívetáíát szerongatta egy darabig. Csönd, csönd... a ráz
kódtatások és a dörej mintha onnét belülről hallatszottak volna. Mosoly
omlott el benne - szinte látta bensejéri átható aranyát - hogy ilyet
képzelt. Mióta nem mosolygott ? Nem is tudta volna megmondani. S ek
kor gyorsan és könnyedén letette ruháit és átöltözött éjszakára. Még van
valami dolga, érezte homályosan. Megmozdította jobbját, hogy felemelje
a Jelre, amely kihullott életéből... De mielőtt teste évek óta először

beburkolózott volna a Kereszt [elébe, történt' valami. .. Kívülről jött-e
a dörgés, vagy belülről, vagy valóban mindkét helyről? A házra ugyan
akkor csapott le a bomba, amikor őrá a szélütés!
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Amikor visszanyerte eszméletét - nem azzal a gyorsasággal, amivel
-szbkta - öntudatának megvilágcsodása lassan, de szívósan küzködött,
hogy áttörjön az egyre fehérebbé váló derengésben, mint valami köré
be egyre szorosabban záruló s egyre ritkulóbb falon. De küzdött ezért a
világosságért, ugyanolyan szívósan és erős akarattal, mint a férje mel
letti elnyomottság éveiben azért az erőért, hogy ezt kíbírja, vagy az el
mult három év alatt küzdött a fájdalomért és a fájdalommal. Most a
világosságért és könnyebbülésért küzdött. Ugy tetszett, kúsznia kell az
egyre kevésbé ellenálló vékony falon át a világosság felé. De végül kiér
s ekkor ott fekszik az ágyán. Hideg dőlt rá a világítóablakből, amelyre
a nyomorúságos kis cselédszoba ablaka nyilt, hideg levegő és szürke
világosság. A légnyomás itt törte be az ablakokat. De - s éppen a lég
nyomásnak vannak ilyen' játékai - talán a vastag elsötétítőpapír miatt
-- majdnem érintetlenül hagyta az előszoba felé szürke üvegszemekből

álló falat. Bár annak megszaggatott sötét papirosán át sejthető volt a
pusztulás: az más felől, az udvar vagy az utca felől sűvöltött végig a
lakás ottani részén. Lehullott vakolat és vastag por fedett mindent. Az
ágyat és a padlót is. Miközben ezen elbámult s agya már nem tudta ösz
szerakni, mi az amit látott, a levegőben megpillantotta ugyanazt az
aranycsillámot, amit tegnap este. De csak egyetlen pillanatra. Aztán csak
annyit látott, hogy egy egyszerű ruhás, egyszerű arcú férfi ül a széken
vele szemben. Háttal ül a beözönlő tompa fénynek és az arca félig-med
dig homályban. Meg akarta kérdezni, kicsoda, de ez csak automatizmus
volt s a nyelve amúgysem mozgott volna és különbenis felismerte. O volt
az, semmi kétség - s nemcsak a ráismerés ömlött át rajta, hanem olyan
emlékek is, amelyekről azt hitte, kihulltak már emlékezete fogójából.
Honnét jött a szavaknak és a dallamnak - hegedű- és orgonahangok
nak s szövegnek és égzengésnek - az az ereje, amely átáradt rajta,
mint a sikoly, a válasz arra, ki (j? Csak töredékei voltak ezek a Cre
donak és nem is tudta, latinul vagy magyarul gyúlnak-e ki előtte ne
gyedszázad előttről s most a szélütéstől is megtompított emlékezettel,
homályosan, töredezetten: » ... ki Atyjától született minden idők előtt .
Isten az Istentől ... Fény a Fénytől ... Igaz Isten az Igaz Istentől «

Semmi kétség, benne magában, aki ott feküdt, hangzottak föl ezek a
szavak, azzal a roppant áradással, amivel kórus szokta őket énekelni
... zeneakadémiai növendék korában nemegyszer kísért templomi kó
rust is hegedűn, ismerte ezeknek a szavaknak villámló viharát - s az
éveken túlról most fellobbantak benne, mint a mennydörgés, Roppant
félelem fogta el.

- Ne ijedj meg! - mondta nyugodtan. - Nagyon sokáig nem
jöttél el Hozzám. \{égül Nekem kellett hozzád eljönnöm !

Agya még mindig béna volt az egészen határozott gondolatokra, de
az érzésekre nem s ilyenkor mindig ugyanazt a fájdalmat érezte, amit
az elmult három év alatt magára hívott ujra és ujra. Végül azonban
most mégis össze tudta magát szedni és felelt:

- Nagyon sokat szenvedtem. Kérlek, ne bánts nagyon!
- l!:n senkit sem bántok - felelte Az, csöndes, majdnem bánatos
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méltóséggal. - Én csak hívlak magamhoz titeket, akik fáradtak és bá
nattól megterhelve vagytok. Volt, hogy meg tudtalak vigasztalni téged
is. Emlékszel?

Egyszerre: emlékezett! Régen volt, még árvaházi kislánykorában. -
talán hét vagy nyolc éves lehetett, innen az első gyónásori és áldozáson,
és éppen erre készült és várakozott az árvaház iskolai szárnyának egyik
kopár folyosóján. Ebben a városban az iskola is benn volt magában az
épületben s a hitoktatók oda jöttek gyóntatni Aldozócsütörtök előtt. Hi
deg tavasznap volt, az ablakok mind zárva, az iskolaszag mínt valami
fárasztó levegő áradt a folyosókon, künn a nagy udvaron ragacsos bim
bókkal már életre ébredtek a gesztenyefák s ezeket bámulta, töprengve,
hogy e g y valamit hogyan gyónjon meg. S ez az volt, hogy az egyik
árvaházi tanítónő sokszor bánt vele érdesen, idegesen s ő félt tőle és
haragudott rá, már nem is gyermeki haraggal, hanem valami gyűlölet

tel. Érezte, hogy ez nincs rendjén, ezt meg kellene gyónnia, de vala
hogyan olyan k ü l ö n nagy bűnnek érezte, hogy nem talált rá sza
vakat, sem a gyóntatókönyvecskében, sem saját magától. öreg, pirosarcú.
kopasz, szlvarszagú barátságtalan pap volt, aki elé az üresen oly fur
csának ható, porszagú, krétaszagú iskolateremben letérdelt, ügyetlenül a
dobogó szélére s zavartan elsorolta t ö b b i kis bűneit s a végén za
vartan megállt. A kövér, darabos külsejű öreg pap - nyugalmazott falusi
plébános volt - aki csak kisegitette a fiatalabbakat, s akinek közönyös
szeme előtt: éppen olyan névtelen kis árny volt, mint a többiek, várt
egy fél pillanatot, végül megkérdezte: - Van még valami? - Van! 
felelte ő tanácstalanul. - Mí az? - A kérdés nem volt sem félelmet
keltő, de megnyugtató sem, inkább már elkopott és kimerült. - Nem
merem megmondani! - A pap megütődve, majdnem hogy ijedten pil
lantott le a vastag árvaházi flanell ruhát viselő gyermekre s akkor ép
pen csak egy pillanat töredékére, megnyugtató mozdulattal emelte föl a
kezét a befont, kicsi haj fölé. - Nos! - mondta tárgyilagosan, ő érezte
a tenyér melegét, pedig a kéz csak lebegett a feje fölött, nem is érin
tette - s akkor néhány egyszerű szóval megmondta neki, míről van
szó. Az öreg pap hátradőlt a megviseltségtől zöldfekete papi kabátban,
amit fenntartott magán s ugyanoly néhány egyszerű mondattal magya
rázta meg neki, hogy igen, ez gyűlölet, nagy bűn, szükséges is volt meg
gyónni, de gyűlölni nem szabad. - Most ígérd meg szépen, hogy nem
fogsz gyűlölni senkit. Igérd meg nekem és... - darabos mozdulattal
mutatott a falon függő iskolai feszületre. O megígérte s ekkor oly köny
nyű lett minden, mintha lebegne körülötte a világ s ez a boldog külö
nös lebegő érzés sokáig tartott, ez a gyónás éveket világított át szelíd
fénnyel s különös, - mégis azután érettségije előtt, az iskolában gyónt
utoljára.

Mindezt most olyasféle módon látta, mintha ott fekve lepillantana
onnét az ágyról s nézné magát ott, a poros iskolaterem zárt levegőtlen

ségében térdelő kislányt s azt a nehézkes, fáradt, öreg papot. Ez a jele
net most felemelkedett az évek szürke síkjáról, óriási lett és ekkor
megértett belőle sokmindent sajátmagáról. Olyan erős volt, akkor az az
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igéret ott, hogy utána valóban: egyszerűen képtelen volt gyűlölni vala
kit egész életében. E z t az igéretet megtartotta. Látta ezt is, de oly
különös volt így látni - azt is látta hol van valójában, a világítóakná
ból a törött és szétrongyolt ablakokon át karcoló hideg áradt rá és va
lami érthetetlen okból - tüzelnének a felette lévő ugyanilyen szobában?
- keserű füst is szállott le. S a Mellette ülő mondta-e tovább, vagy
csak a szívében a zengés:

- Én emeltettem annak az öreg papnak kezét a fejed fölé s Én
húztam ki gyermeki szivedből a gyűlöltséget. Mert Én: Isten vagyok.
Ugye csak az fájt, hogy vágyakóztál a szeretetre.

-- .Nagyori fájt - mondta ő is hangtalan. S különös, hogy olyan ha
lálos csönd volt köröskörül. Agya mellett, a mélyben, mostmár nem látta
azt a jelenetet. A pillantása üvegesen esett alá a padlóra. S ott más va
lamit látott: a vakolat szürke, vastag mészporába bele volt rajzolódva
a fülkébe bevezető léptek nyoma. S a szive akkor egyszerre eltellt édes
séggel. Hogyan kinlódott ő tegnap este ott a kép mellett - s Ö ime le
szállott onnét és egeinek aranyából és eljött annak emlékezetére, hogy
a z t az igéretet megtartotta. Eljött e neki tett igéret képéről. De az
emlékek - a jég és tűz mezői, amiken át évek óta vándorolt - most
is fájtak.

- Nagyon fájt? - kérdezte Ö roppant szelíden és egyszerűen. Arca
most alig látszott a félhományban. - De én... lásd... ennél sokkal
jobban vágyakozom mindőtök után ... s ti sokkal jobban magamra hagy-.
tok ...

Most ismét úgy tünt fel, mintha az ágya mellől lelátna a mélybe,
A pillantása zöld fényben- égő szakadék fölött lebegett - a söntés volt
zöld majolikacserép falaival, esti fényben, de úgy látszott alant a mély
ben, kissé ferdén, mintha a távolságba vetítő, fordított távcsövön át
nézné, Egészen parányiakká vesztek alakjaik az ott ülőknek - de ott
ültek, s az tegnap este volt - valamennyien: az egészségesek között a
betegek és nyomorékok is, az Isten iránt való szeretet hiányában önma
gukat bántók !

- Én mindegyitek után vágyakozom - mondta Ű az asszonynak
halkan. - Ezek után is! Megmutathatnám neked az egész világon a
Velem közönyükből szeretetleneket ... de csak ezt mutattam meg ...

Az egész dolog olyan egyszerű volt, hogy az asszony szerette volna
felemelni és szívére szorítani a kezét. De nem tudta.

- Rólad tudtam azt, hogy amikor legtávolabbra látszottál menni
Tőlem, a szeretetet kerested. S amikor beburkoltad magadat a szenve
déssel, az Én hiányomat ölelted . .. Bánod-e?

Az égő, zöldfényű szakadék eltünt alantról. Ismét látszott a vastag
mészpor s léptek nyoma benne s ez most eltöltötte valami boldog fáj
dalommal. Egyszerre mindaz fájt, amit elmulasztott azóta, hogy először

vette magához Öt, Aki - s itt ujra felvillámlott benne a Credo hang
örvénye s most egész világosan latin hangokkal. amelyeknek mínden
szavát értette - »Sedet ad dexteram Patris et est venturus judicare
vívos et mortuos ...«, S a világ, amely körülvette őt, atomjaira készült
hasadni a hangok erejétől.
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- Teljes szivemből szánom és bánom ... - mondta az utolsó tiszta
pillanat édessége. Teljes erővel hallotta a Credot éneklő hangok viha
rát, a kétszólamú kórust s orgonáját és rettenetes fényű hegedűit, De
egyszerre csak megszakadt az s ő hallotta - fülében visszhangzott még
dörgése egy darabig - hallotta mínt valami roppant roppanást azt a
zajt, amellyel a lélek elszakad a testtől.

Még aznap délelőtt, amikor a megrongálódott házat végigkutatta a
mentőőrség s az ő lakására is sor került, behatoltak hozzá, elég nehe
zen, mert az ajtóban belül volt a kulcs s a légnyomás nem a kulcslyuk
körüli kis üveglapokat törte össze. Végül is nekik kellett bezúzniok egy
üvegszernet, hogy benyúlhassanak. Ekkor már holtan találták, szája kö
rül valami nyugodt, boldog félmosollyal. A lakása fűtetlen volt, telje
sen gondozatlan - nem is volt tüzelője. Konyhájában hetek óta nem
főztek - alig evett meleg ételt, ezt tudták róla a szomszédok. De éppen
a por miatt vett észre a légoltalmí mentőcsoport egyik tagja valamit.
Valaki mintha mégis járt volna a lakásban a bombabecsapódás után és
a halál között, Valaki mintha ült volna a széken a kis fülke vas cseléd
ágya mellett. Valaki mintha kijött volna az ebédlőbútorokkal elég sílá
nyul berendezett kietlen első szobából, a sarokból, a kályha mellől, majd
ugyanide tért volna vissza, a férfiléptek visszafelé tartó nyomai mintha
frissebbek lettek volna, kevésbbé porlepettek. mint a kifelé vezetők.

Tehát innét ment ki s ide jött ismét. Dehát a falból a falba? Képte-
llenség ! Bosszankodott, hogyan lehetett olyan képzelődő.

Am Aki ott ül dicsőségében Atyja jobbja felől, mégis ezekkel a
léptekkel tér majd vissza az Itélet tüzes örvénnyé egének felhőin, hogy
megitéljen eleveneket és holtakat!

NEPOMUCÉNI SZENT JANOS

- Mondd meg nékem. rnit! llyónt a. felesér/ern ! -
A pap riadva pHlantott urára.
- Seentséatörés, uram! Pokol az ára!
N em lenne nyugtom sem földön, sem égen!

A bősz királya poklot is feledte.
A Moldva habja lá.qy űtemmel rengett.
Belé doboxt« éj szakán a seentet,
Nagy csillag-raj gyiilt hirtelen felette.

Hídnál a fű korán zsendíli sarját,
Citromszínű kis libtik: vígan harapják.
- Buri, bud! - mondják a fényözönnek.

A part fölött a Szent temérdek szobra:
Az arrajárók térnek balra, jobbra,
Felnéznek rá és csöndesen köszönnek.

Harsányi Lajos
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ESZMÉK É S TÉNYEK

C h o p i n veleszületett és őszin

te vallásosságáról nem egy kortársa
tanúskodik: Igaz, hogy anagy zene
költő sohasem hajlott a bizalmas
ságra és tartózkodott az olyasféle
önvallomásoktól, amilyenekben a .
romantikus kor művészei tetszeleg
tek: szűkszavú ember volt s a lát
szatok ellenére is bezárkózott abba
az Ő »belső világába«, amelyről le
veleiben beszélt; magányos lélek,
aki gondolatait és reményeit, örö
meit és szenvedéseit féltékenyen
őrizte szivében és Rem tárta fel
mások előtt. Bensőséges és szilárd
vallásosságáról azonban, amely .el
választhatatlanul egybefonódott
megindító hazaszeretetével, nem
csak honfitársai, 'de némely nem
lengyel barátai is tudtak. Kifeje
zetten szól róla Liszt, majd George
Sand is, aki azt írja, hogy Chopin
»mélyen vallásos«, sőt »egyenesen
rabja a katolikus dogrnának«, Al
lítja az a George Sand, aki bár
hívőnek, de »határozottan antikle
r í kálisnak« nevezte magát.

Am maga -Chopin is cáfolhatat
lan bizonyságát adta vallásosságá
nak a leveleiben - állapítja meg
Matteo Glinski, az Osservatore Ro
mano jeles munkatársa, aki mint
Chopin-kutató is kiváló helyet ví
vott ki magának a zenetudósok so
rában. Mi több, ezek a levelek
nemcsak a művész mindenkor ele
ven hitéről győznek meg minket,
de rávilágítanak vallásos érzülete
elmélyülésének és tisztulásának ar
ra a természetes folyamatára is,
amely a megnyugvással fogadott,
mert a vallás vigaszát bíró keresz
tény halálban nyeri befejezését. Azt
pedig, hogy Chopin halála valóban
ilyen befejezés volt, megerősíti

azoknak a személyeknek előadása

is, akik a haldokló művész beteg
ágyánál virrasztottak.

Glinski még 1954-ben közzétett
egy londoni folyóiratban egy cikk-

Irja Mihelics .v i e

sorozatot. Ebben rámutatott mínd
azoknak a pontatlan és gyakran
célzatos beállításoknak a forrásá
ra, amelyekben egyes Chopin-élet
rajzok a zeneköltő vallásosságát
szerepeltetik. Szerinte kétségtelen,
hogya valóságnak meg nem fe
lelő közlések kivétel nélkül Chopin
utolsó gyóntatójának előadására tá
maszkodnak. Ez a pap, akinek írói
becsvágyai voltak, nyomban a mű

vész halála után hosszú értekezést
készített s ezt 1865-ben több más
irodalmi próbálkozásával együtt

könyvalakban nyilvánosságra is hoz
ta. Jellemző, hogy Chopin mult-
századi életrajzírói közül egyik sem
vette figyelembe ezt a dolgozatot,
amelynek állításai már első bepíl
lantásra fölöttébb vitathatók. An
nál sajnálatosabb viszont, hogy ép
pen a legkitűnőbb lengyel életrajz
író, Hoesick, már felhasználta s en
nek alapján szinte atheistának tün
teti fel Chopint, akinek megtérése
csak »ín extremís« következett be.
Igy azután nem lepődhetünk meg
azon, hogy Hoesick hatására újabb
életrajzírók is magukévá tették ezt
a nézetet. Pedig, hogy mennyire té
ves a forrás s mennyire hibás ez
az egész szemlélet - irja Glinski
-, azt rövidesen megjelenő nagy
Chopin-monográfiájában az említett
cikksorozatnál is részletesebben ki
fogja fejteni. Nagy teret szánt eb
ben azoknak az újabb bizonyítékok
nak is, amelyeket azóta kutatott
fel.

Ezek sorában van Chopin több
levele, amelyekben a művész arról
tesz említést, hogy kiért vagy mi
ért imádkozott. Egyik leveléből,

amelyet Arigliából küldött Albert
Grzymalának, kiviláglik, hogy a
művész emlékezetből ismerte a
Szentírást. Az a tanúskodás pedig,
amelyet Glinski már ebben a mos
tani tanulmányában is. behatóan
taglal, olyan embernek mutatja
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Chopínt, mint aki teljesen beleélte
magát a hitbe. Ezt a tanúskodást,
amelyet még egyetlen Chopin-élet
rajz sem tartalmaz, Jan hagyta
hátra, Chopin kedvelt komornyik
ja. Megtalálható P. Leon Postawka
emlékirataiban, amelyek Párisban
jelentek meg.

Postawka általánosan tisztelt,
jámbor pap volt, aki a mult szá
zad utolsó évtizedeiben a párisi
lengyel missziót vezette. Élményeit
és a tudpmására jutott történeteket
moralizáló elmélkedésekkel szöví át
művében, Mint a Párisban megte
lepedett lengyelek lelkiatyja, a leg
többjüket személyesen és közelről

ismerte. Benyomásairól, amelyeket
a velük való sűrű érintkezésben
szerzett, saját állítása szerint is
lelkiismeretes hűséggel igyekezett
számot adni. Chopin komornyikjá
nak keresztnevét nem olvassuk ná
la, de sokszor említi mint olyasva
lakit, akivel gyakran jött, össze.
»Egyenes, becsületes és vallásos
ember, élete utolsó napjáig derék
lengyel volt« - ekként irja le őt,

s Jannak ez a jellemzése - mond
ja Glinski - tökéletesen egyezik
azokkal az adatokkal, amelyek
Chopin leveleiben találhatók.

Jant a művésznek Stephan Wit
wíckí ajánlotta. Ez a jeles költő,

akit szígorú erkölcsi elvei miatt
magasztaltak és »az emigráció apos
tolának« hívtak, 1842 október 17-én
kelt levelében Jant »igen jó fiú-.
nak« mondja, Amikor 1845-ben
Chopin, miután már különböző

összetűzéseí és vitái voltak Jan mi
att George Sand fiával, belefáradt
az örökös unszolásokba és elbocsá
totta Jant, ez keserves könnyek
között búcsúzott tőle. Magának
Chopinnek is fájt az elválás. »Eléa
súlyos, nagyon súlyos dolog volt
számomra« - irta egyik levelében.
Mert Janban többet látott, mint
ügyes komornyikot: jó embere, hű

séges kísérője volt, akiben megbíz
hatott s aki odaadóan vett részt
napi gondjaiban.
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Jan elmesélte Postawkának, hogy
Chopin éjnek idején gyakran kiug
rott az ágyból és a zongorához ro
hant, mert zsibongó érzései és gon
dolatai, amelyekkel álmából felri
adt, rögtönzésre késztették. Halál
sápadtan, ami még ijesztőbbé tette
soványságát, verte a billentyűket,

úgyhogy Jan jónak látta, ha vigyáz
reá. A kulcslyukon keresztül lesel
kedett, néha órákon át, hogy segít
ségére legyen gazdájának, ha neta
lán eszméletlenül fordulna le a zon
gora mellől. De adjuk át a szót
magának Jannak:

»Chopin, mint mi valamennyien,
lengyelek, eléggé vallásos volt, csak
nem szeretett erről beszélni senki
nek. Magába zárta. Nem kíváncsi
ságból, csak mert, féltem, hogy va
lami baja történik - mert hiszen
gyakran tanúja voltam éjszaka,
hogy ájulás környékezi, különösen,
ha sokat játszott a gépéri (így!) 
szokásszerűen be-benézegettem a
zár kulcslyukán, hogy megtudjam.
miként mennek odabent a dolgok.
És gyakran láttam, hogy gazdám az
ágya előtt térdepel. Mindannyiszor
meglehetősen sokáig maradt ebben
a helyzetben, buzgó imába merül
ten. Nem egyszer hallottam is,
amint fenhangon ismételgeti: »Iste
nem, Istenem, könyörülj rajtam !«
vagy: »Legszentebb Szűzanyám, ne
hagyj el engem !« Ott voltam a ha
lálos ágyánál is, amikor Jelowicki
atya feladta neki az utolsó kenetet.
Úgy halt meg előttünk, mint egy
szent.«

Ehhez hasonló számos bizonyiték
van még arra, - fejezi beOltnski
-, hogy Chopin vallásossága maga-"
san fölötte állott annak a tétova és
általánoskodó vallásosságnak. ame
lyet ai ő idejében sok művész val
lott. Chopin hite, amely mélyen
bennegyökerezett a lelkében, őszin

te és tiszta maradt egész pályafu
tása alatt, olyan, amilyenné annyi
ra szeretett édesanyja melenaette
a gyermekség és serdülőkor boldog
éveiben.



Mínt a jelenkori tudományosság
legkiemelkedőbb szellemét búcsúz
tatták E i n s t e i n t azok a meg
emlékezések, amelyeket halála al
kalmából olvashattam. Hogy pon
tosan az volt-e, arról nyilván so
kat vitázhatnak. ahhoz azonban,
hogy egyike volt a legnagyobbak
nak, kétség sem férhet. Annál le
hangolóbb, hogy éppen az ő eseté
ben bicsaklott meg az orvosi tu
domány. A híradások szerint ugyan
is csak a boncolás után tudták meg
állapítani: mi volt az oka annak,
hogy Einstein állapota egyik napról
a másikra válságosra fordult. Egy
másután hat neves orvos vizsgálta
meg akkor a princetoni kórházban
s mindannyian az epehólyag sérülé
sére gyanakodtak. Mint kiderült
azonban, a fóütóérnek érelmeszese
dés okozta parányi repedése s az
abból kiinduló belső vérzés oltot
ta ki életét április lll-án.

Albert Einstein 1879 március 14
én született Ulmban. Apja, aki kis
iparos, valamelyest vállalkozó is
volt, nem sokkal utána München
be I költözött. Itt a bajor Iővárosban

serdült fel Albert, aki már korán
jeIét adta tudományos érdeklődé

sének és kivételes matematikai te
hetségének. O még azután is Mün
chenben maradt, hogy apja közben
Milanóba telepedett át, de amint
befejezte középiskolai tanulmányait,
szintén elhagyta Münchent és ZÜ
richbe ment, ahol később az egye
temi oklevéllel együtt a svájci ál
lampolgárságot is megszerezte. A
winterthuri technikai iskolához ne
vezték ki ekkor, I901-ben tanárnak.
Mindjárt meg is nősült: a szintén
matematika-fizika szakos Mileva
Marec szerb diáklánvt vette fele
ségül, akivel a züri~hi egyetemen
ismerkedett meg. Két gyermeke
született tőle.

Winterthurban fogott hozzá Ein
stein relativitás-elméletéhez és négy
év alatt ki is dolgozta első alakját.
a korlátolt relativitást. Ezzel egyi
déiben mélyebbre vitte és kibővl-

tette az atomfizikában uralkodóvá
lett kvantum-elméletet, amellyel
néhány évvel előtte Max Planck lé
pett a nyilvánosság elé. Csakhamar
a zürichi egyetem, majd a prágai
német egyetem hívta meg tanárá
nak. Prágában tette meg Einstein
az első kísérletet a relativitás-elmé
let általánosítására. Addigi kutatá
sainak eredményeként 1911-ben állt
elő azzal a munkájával, amelyben
elméleti alapon állapítja meg a
gravitáció befolyását a fény terje
désére. A rákövetkező évben, 1912
ben ujabb meghívás folytán a lei
deni egyetemen vette át a fizikai
tanszéket s most már Hollandiában
dolgozott 1928-ig. Közben, 1921-ben
neki itélték oda a fizikai Nobel
díjat. Még előtte, 1913-ban a porosz
tudományos akadémia kérte fel,
hogy tartson rendszeresen előadá

sokat Berlinben. Einstein ennek is
eleget tett, majd 1928-ban, amikor
'Iekőszönt leideni tanszékéről. telje
sen a berlini egyetemre ment át.
Svájci állampolgárságát megtartva
1932-ig tanított itt, mindaddig, amíg
a hitlerizmus miatt távoznia nem
kellett Németországból.

A nemzeti szocialista rendszer
zsidó származása miatt vette üldö
zőbe Einsteint. Visszavonták tiszte
letbeli német állampolgárságát.
amellyel u régebbi kormányzat tün
tette ki; kizárták a porosz tudomá
nyos akadémiából. elbocsátották az
egyetemről ; azzal az ürüggyel, hogy
házkutatás során fegyvert találtak
a lakásán, összes javait elkobozták,
majd a faji törvénsek alapján ki
utasították a birodalomból. Einstein
előbb Franciaországban, majd Bel
giumban, utána Angliában nézett
körül, de végül is 1933-ban az
Egyesült Allamok New-Jersey álla
mában levő Princetont választotta,
"honnan a »tudományos haladás
intézetéhez- hívták meg vezető

munkatársnak. 1940-ben megkapta
az amerikai állampolgárságot.

Einsteinnek ezt a rövid életraj
zát különböző helyeken megjelent
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adatok egyeztetésével állítottam
össze s remélem, durva hiba nem
csúszott belé. Az általánosságokhoz
tartozik még, hogy Einstein közis
mertségét elsősorban' a relativitás
elméletnek köszönhette, helyeseb
ben csak az elmélet nevének,
amely egyszeriben divatos fogalom
má vált. Azt ugyan hallhatták, hogy
Einstein vitába vonta mindazokat
az elveket, amelyeket bizonyosak
nak hittek a Newton utáni fiziká
ban, magát az elméletet, annak
mélységét és jelentőségét azonban
csak a szakemberek foghatták fel.
Még a műveltebb közönség előtt is
Einstein valójában mindvégig meg
maradt annak a titokzatos valaki
nek, aki, mondhatni, megtestesítő

je a modern fizika látszólagos ért
hetetlenség ének. Einstein egyébként
teljes visszavonultságban, meglehe
tősen egyszerű körűlmények között
élt. Legendás volt, hogy mennyire
nem törődik külső dísszel és anyagi
előnyökkel. Ha pihenni és szóra
kozni kívánt, elővette hegedűjét

vagy egymagában vitorlázgatott a
tenzoren. Az utolsó időkben csak a
legritkább alkalmakkor jelent meg
a nyilvánosság előtt.

Mindazokat azonban, akik a fizi
ka területén dolgoznak - írja Pe
ter E. Hodgson a Tablet-ben 
úgy érte Einstein halála, mintha
személyes barátjukat vesztették
volna el: oly közvctlenséagel ra
gyognak eszméi ebben a tudomány
ban. Neve örökre össze fog kan
csolódni a relativitás elméletével.
de ha nem írt volna egyetlen sort
sem a relativitásról. emléke akkor
is fennmaradna, amíg csak műve

lik a fizikát. Einstein nagy eszten
deje az 19ű5-ös volt, amikor 26 éves
korában három dolgozatot hozott
nyilvánosságra. Egyik a különös
relativitás elméletéről, a másik a
fotoelektromos hatásról, a harma
dig a Brown-féle mozgásról szólt.
Mindegyikük rendet és világosságot
teremtett ott, ahol előbb még zür
zavar terjengett. Bármelyik közü-
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lük egymagában is elégséges volt
ahhoz, hogy egyszeriben nemzet
közi tekintélyt biztosítson szerzőjé

nek.

Einstein egész munkásságát jelle
mezte egyébként, hogy bátran és
egyenesen a problémák velejébe ha
tolt és lényegi egyszerűségükben

ragadta meg őket. Önéletrajzában
említi, hogy u fermészetkutatás ér
zéke akkor ébredt fel benne elő

ször, arnikor 4 vagy 5 éves korá
ban az édesapja megmutatta neki
a tájolót. A kimozdított iránytű is
mételt visszalendülése azzal az ér
zéssel töltötte el, hogy valami mé
Iven rejtett erő húzódik meg a dol
gok hátterében. Második nagy él
ménye Euclides látszólag könyörte
len logikája volt. Ennek a görög
zseninek nyomdokában indult, ami
kor kísérletet tett arra, hogy geo
metriai analógiák útján értse meg
azt, ami a dolgok mögött lappang.

Különösen állnak az imént jel
lemzett vonások a relativitás elmé
letére, amely »elegáns megoldást
nyujtott a megelőző évtizedekben
felgyülemlett sok nehézségre. Ma
gától értetődik - emeli ki Hodg
son -, hogy ez az elmélet sem tel
jesen Einstein alkotása volt. Több
lényeges eszmét az elődök hagytak
rá örökül, főleg Poincaré, Lorentz
és Mach. Az elmélet azonban, aho
gyan ő ktdologzta, alapvető fordu
lópontot jelent a fizika fejlődésé

ben. Mindaddig két évszázadon át
Newton szintézise fölényesen ural
kodott. Bizonyítottnak vették, hogy
az ember alapvető intuicióval bir
a tér és idő természete felől, s
hogy erre az intuicióra ráépíthető

a fizikai tudomány. Ez azonban
nincsen így - jelenti ki Hodgson
- s Einstein, követve Machot, fel
is ismerte, hogya teret és időt a
fizikus számára azok a műveletek

határozzák meg, amelyeket rnéré
sükre használ, s hogy nem képzel
hető velük foglalkozó elmélet,
amelyeműveletektől függetlenít
hetné magát. Következéskép a tudo-



mány mindig csak az ember néző

szögéből tekinthet a természetre,
sohasem például az angvalokéból,
S Hodgson megjegyzi: nyilván ez
is hozzájárul t a mai tudósok sze
rényebb magatartásához. szemben
az elmult század vérmes dogmatíz
musával.

Valami okból, amit érdekes lenne
kielemezni, a relativitás közfigyel
met keltett és felcsigázta a képze
letet. A legkülönbözőbb tárgyakra
alkalmazták. Relativitásról beszél
tek ' jogban és erkölcsben. F'ilozo
fusok, akik semmitsem értettek az
elméleti fizikához, nagyhangú köny
veket írtak arról, hogy mennyíre
megerősíti ez az elmélet az ő sa
ját elgondolásaikat. Einsteint egy
felől atheistának, másfelől vallási
idealistának kiáltották ki. Mindez
fölöttébb sajnálatos volt - mondja
Hodgson - s valószínűen nem is
került volna rá sor, ha az elméle
tet, mint Bertrand Russell muta
tott rá először, inkább az »abszo
lutum elméletének- nevezik el, te
kintettel arra, hogy Einstein elmé
lete éppen annak a kizárására tö
rekszik, ami relatív, s a természe
ti törvényeket nem-változó formába
kívánja önteni. Beszélik, hogy ami
kor a canterburyi érsek megkérte
Einsteint: fejtse ki neki, hogy mi
a jelentősége a relativitásnak a val
lás szempontiából, Einstein ezt fe
lelte: »Sernmi. A relativitás tisztán
tudományos kérdés és semmi vo
natkozása a vallással.«

Régebben egy természeti jelen
séget akkor tekintettek tisztázott
nak, ha mechanikai magyarázatot
szerkeszthettek róla, amelynek ke
retében a Newton-féle fizika alkal
mazásával a jelenség lefolyását
számszerűen meg tudták határozni.
Ezt a felfogást a XIX. század má
sodik felében ejtették el, amikor
meghiusultak az összes kísérletek
abban az irányban, hogy mechani
kai »rnodelt« készítsenek az éther
ról, azaz a mechanikában haszná
latos fogalmak segítségével magya-

rázzák meg az éther viselkedését.
Utána a fizikusok arra az állás
pontra helyezkedtek, hogy nincs is
semmi szükség ilyen mechanikai
modclre, mert a tudomány beérheti
egyedül a matematikai egyenletek
kel. Ez a nézet, amely szorosan
összefügg a logikai pozitivista rnoz
galom felü1kerekedésével, kétségkí
vül egyszerűbbé tette a tudomá
nyos gondolkodást, de okunk van
azt hinni - fűzi Hozzá Hodgson ~,

hogy fékezi az előbbrejutást is,
mert nem kedvez azoknak a pró
bálkozásoknak, amelyek az atomi
kus és nukleáris jelenségek látszó
lag statisztikai természete mögött
gyanított alapvetőbb folyamatokat
szeretnék felfedezni. Einstein hatá
rozottan ellene is fordult ennek a
logikai pozitivizmusnak. Hitte, hogy
ezekre az alapvetőbb folyamatokra
is rá fog jönni a tudomány, ugyan
úgy, mint ahogy rájött az egyes
molekulák mozgásának azokra a
törvényeire is, amelyek a gázok vi
selkedését szabályozó statisztikai
törvények alapjául szolgálnak. Eb
beli meggyőződésót élesen fejezte
ki azzal a mondásával, hogy nem
hajlandó hinni egy olyan termé
szetben, amelyben kockajáték foly
nék.

Mi persze túl közel vagyunk még
Einsteirihez - állapítja meg Hodg
son -, semhogy végleges itéletet
alkothatnánk munkásságáról. Az
azonban bizonyos, hogy minden
idők legnagyobb tudósai közé fog
ják számítani. S ugyanakkor él
legrokonszenvesebb tudósok közé,
Nem volt valami hideg és rideg
ember, aki elefántcsonttoronyba
zárkózott volna, hanem nagyon is
szerény, nyájas és szeretetreméltó
egyéniség. Igazi humanista, aki
nem rejtette véka alá azt az állás
pontját, hogy »magának az ember
nek és sorsának ügyét kell minden
technikai fáradozás középpont.iába
állítani . .. Pillanatra se feledjétek
ezt diagramjaitok és egyenleteitek
közepette !« Nem táplált azonban
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túlzott véleményt arról a szerepről,

amelyet a tudós tölthet be a tár
sadalomban. »A szellemi munkások
közvetlen beavatkozásától - úgy
mond - nem várhatunk sikert a
politikai küzdelemben. Azt minden
esetre megtehetik. hogy világos
eszméket terjesztenek a helyzet fe
lől és rámutatnak a sikeres cselek
vés lehetőségére.Felvilágosító mun
kájukkal nagyban elősegíthetik azt,
hogy az alkalmas" állnmfóz'Iialcat ne
akadályozzák ténykedései kben el
avult vélemények és clőltéletek.«

Gyűlölte a háborút, mert az el'1
berírtast őrültségnek és anyagi ál
dozatait hiábavalóknak tartotta.
Amikor azonban védekezni kellett,
ő is aláir-ta 1939 augusztus 2-án az
amerikai tudósoknak Roosevelt el
nökhöz intézett levelét, amely utalt
az atomerő hadászatt lehetőségeire

s éppen ezért beható kutatási prog
ram szükségére figyelmeztette az
amerikai kormányt. Einsteinnek
kétszeres jogcíme volt erre. Az
egyik, hogy ő volt az országban a
Iegkiválóbb és legtiszteltebb tudós,
a másik, hogy az ujorman felfede
zett energiaforrás mögött az a
munka állott, amelyet ő végzett az
anyagnak erővé való átalakítása
terén. Ö mutatott rá először arra,
hogy íeen kis mermviséaű anyag
ból óriási energiamennyiséget le
hetne előállítani. Legszemléleteseb
ben ezt az első atombomba robba
nása igazolta. Utána azonban ren
geteg tépelődést is okozott neki az
rt tudat. hogy az emberek a civi
lizáció és egymás elpusztítására is
használhatják a mérhetetlcn jelen
tősér-ű új energtaf'orrást,

A későbbi években ismét és is
mét felemelte szavát Einstein a há
bor," ellen és az emberi szabadság
moltett, Az ismert Onnenheirncr
esettel kapcsolatban például ezeket
írta: "A rendszeres és kiterjedt kí
sértet a kölcsönös bizalom és hi
teltprnem16ség Icrombolására a le
hetö lef'komolyabb támadás a tár
sadalom ellen.«
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Életének utolsó szakát Einstein
csendes munkában töltötte a prin
ceteni kutatóíntézetben, ahol min
denki megbecsüléssel vette körül.
Sok történetke kapott szárnyra fe
lőle ezekből a kései esztendőkből.

Beszélnek egy kislányról, aki meg
halván, hogy Ll közelben egy mate
ma tikus lakik, becsöngetett hozz..
és megkérte: segítsen neki a házi
dolgozatában. Amikor azután ott
hon eldicsekedett vele, hogy u ked
ves bácsi sokkal világosabbá tette
számára a feladatot, mint az isko
lában a tanító, az édesanyja Einste
inhez sietett, hogy oocsánatot kér
jen gyermeke -alkalmatlankodása
ért. Einstein azonban megnyugtatta.
hogy nagyon is jó kedvre hangolt l

a látogatás. Moridják azt is, hogy
nevezetes alakja volt a princetorn
utcáknak. Bő nadrágban és pulló
verben sétálgatott, s ha nagyon
melege voll, joleső norntörődömsea

gel nvalogatt« a fagylaltos tölcsért.

Einsteinnek ezeket az emberi Vo
násait festi alá a Time and Tide
részére rt történész C. V. Wedgwood
a nemzetközi Pen-klub angol tago
zatának elnöke is. A »tudományos
haladás intézete« kissé kívül esik
Princeton városán s egy elegáns
gépkocsi, amelyet a törzsökös pol
gárok csak »Institute bus« néven
emlegetnek, napjában többször is
megteszi az utat az intézet és a
nyugalmas egyetemi város központ
ja között. Az a csinos kis faházikó,
amelyben Einstein lakott, közvet
lenül az útvonalon fekszik. Sokszor
láthatták így Elnsteint, amint a
nyárfákkal szcgólyezott út pázsitos
szélén várta. hogy felvegye a gép
kocsi. »Itt pillantottam meg én is
életemben először - irja Wodg
wood. Hanyag, kissé rendetlen, de
megkapo szcmélyiség bonyomását
tette reám. J ól bebugyol áltan, ko
molyan öltözve álldogált, mert igen
hideg volt. Massziv fejét félig el
nyelte egy kopottás fekete szőrrne

kucsma. A gépkocsiban Einstein a
vezető mollé ült. Ezt a helyet hall-



gatolagos megegyezéssel mindig
fenntartották számára ... Princetcn
most jóideig hiányát érzi majd en
nek a jólismert négyszögletes alak
nak, koponyáján a fehér borzas
hajcsornóval, szemében vidámság
gal, arcán lenyűgöző mosollyal,
amelyért mindehki kedvelte.«

Sokan talán jelentéktelen rész
letnek találják - folytatja Wedg
wood -, de egyáltalán nem az,
hogya századnak ebben a legna
gyobb tudományos szellemében oly
gazdagon megvolt a jóság és egy
szerűség adománya, a jóságnak és
egyszerűségnek az a fajtája, amely
miatt legalább úgy szerették ki
csiny városában, mint ahogy cso
dálták szerte a világon. »Olykor,
arntk.or ránéztem, eltűnődtem, vaj
.ion egy idegen, aki nem ismeri fel
f:i nsteint - ami ugyan lehetetlen
ség, mert oly tökéletesen önmaga
volt, hogy nem is lehetett voln»
más -, megérezte volna-e, hogy
l"gy nagy emberrel került szembe?
Hitem szerint. igen. Külseje, még
"'cirkáns homloka is lehetett volna
e;;:v köznapibb, bár ugyancsak ki
váló prof'esszoré, szemei azonban
félreismerhetetlenül a lángelme
s;'.cmei voltak: itt már nem eshe
lett tévedés. Ezeknek a szemeknek
ébersége és élénksége abban a cso
dálatosan ráncos és kifejező arc
ban mindjárt megragadta az em
bert.«

Tömérdek fénykép és sok fest
mény is készült Einsteinről - írja
befejezésül Wedgwobd. Időtlen idők

mu1tán is tudni fogják tehát, hogy
milyen volt életében. Arcának Iür
.geségét és elrnólyedtségét, a róla
sugárzó bölcseséget és ernbersé
}T,essÉ'get azonban soha nem tudták
teljes hűséggel rögzíteni. Olyan
lángelme kellett volna ehhez, aki
bár a művészet eltérő területén. az
ö nagyságával mérhető, Rembrandt
lett volna képes rá - talán egye
dül Rembrandt.

*

Szemben' egyes vélekedésekkel.
amelyek a sajtóban és a nagykö
zönség körében bizonyos népszerű
ségre tettek szert, a tények azt mu
tatják. hogy az atomrobbantások
semmiféle számbajöhető hatást sem
gyakorolnak az időjárásra - kö
zölték az »American Meteorological
Society- országos értekezletén,
amelynek szinhelye a new-yorki
egyetem volt. Mint a Mechanical
Engineering műszaki folyóiratban
olvasom, két szaktudós. Lesten
M a c h t a és Lee H a r r i s számolt
be ezirányú megf'igyeléseiről. Két
ségtelen -- mondották -, hogy az
Egyesült Államok éghajlata 1950
óta melegebbre és szárazabbra for
dult, de ez volt az irányzat már
az atomkorszak előtt is. Miután át
tanulmányozták az utolsó 10 esz
teridő ülójárására vonatkozó fel
iegyzéseket, nem állapíthattak meg
semmi olyan rendellenességet vagy
szokatlanságot, amelyet az atom
robbantások időpontjával vagy az
atomfelhők keletkezésével és vonu
lásával hozhattak volna kapcsolat
ba. Annak sem találták semmi je
Iét, hogy az atomrobbantások bár
mi változást idéztek volna elő az
időjárásban.

Machta és Harris megvizsgálták
a legtetszetösebb elméleteket, ame
lyek e tárgvkörben felmerültek.
Ezek az elméletek - a rájuk vo
natkozó vizsgálat eredrnényervel
együtt - il következők.

1. Eső. Az atomrobbanásból szár
mazó hasadási termékek és törme
lékek felhőképző magokul szelgát
nak s ennek folytán növelik az
atomfelhő alatt az esőt,

Laboratóriumi kísérletekből két.
ségtelenül kiderült - feleli erre a
két tudós -, hogy annak a por
nak, amelyet. a nevadai atornrobba
nások a levegőbe löktek, nincs fel
hóképző képessége. A légkörben
levő jégszemesék megfigyelése arra
a megállapításra vezetett, hogy
ezeknek a szemcséknek esőképző

magokká való halmozódását sem



fokozza a rádióaktivitásnak atom
robbanás folytán beálló növekvése.

2. Hőmérséklet. Egyesek szerint
az atomrobbanásból származó tör
melékek visszaverik a világürbe
a napsugarak kisebb-nagyobb há
nyadát s emiatt csökken a hőmér
séklet a föld felszínén.

Valójában azonban mondja
Machta és Harris - a napsuga
rak erejének bármily csekély csök
kenését még az alatt az idő alatt
sem észlelhették, amíg az atomfel
hők fönt úsztak a levegőben. Ebben
egyébként nincs is meglepő, mert
az atomrobbanás által fellökött
anyagi részecskék tömege egy por
viharból vagy erdőégésből eredő

anyag-tömeghez képest oly csekély..
hogy érzékelhető vagy mérhető ha
tást nem is várhatunk tőle.

3. Rádióaktivitás. A természetes
rádióaktivitás és a kozmikus suga
rak teszik a levegőt elektromos ve
zetövé. A rádióaktivitás emelkedé
se tehát, amit az atomrobbanás
idéz elő, minden robbantás után
napokra megnöveli a légkör elek
tromos vezetőképességét.

Ez a jelenség valóban fennáll 
jelenti ki a két tudós -, de szél
sö feltételek mellett sem járhat
más következménnyel, mint azzal,
hogy zivatar esetén kevesebb a vil
lámcsapás.

A KIS ÚT

Fiibbsziir olrast.am lclki könyvcklJcn, hogJ! a «zeretetben. nem
szabad különb seitet tenni az emberek között, hanem éppen ellenke
ző eg, azokhoz kell leakedvesebbnek lennünk, akik a lenketlemet-
l.enehhelc- .

Nekem ez az i.gazságo.'!sá.o és az ő.'!zinteség ellen, való vétsé.Q
nek t űnik, Mégis csak más bánásmódot érdemei az, aki mindig
nafJylelkű, áldoeaios. hűségcs 1JOU oelem. szemben. aki fegyelmezi
magát, türelmes, seeréns) stb.• mint az, aki mindezek ellenkeeáie.

És hát: az Wetőknek mea is kell látniok; hOfJ.1i ezeretetremélte
maaaiartásukkat az ernberből ki1Jáltják a seeretetct - hányaveti
rossz, önző maoatortásulckul pedi.Q eli-esetik a.z embereket. Ebblíl
aztán le 'is vonhatják n koneekoencuikai ...

Mindenekelőtt különbséget kell
tennünk a szeretet érzelme és a
szeretet erénye között.

Szokás azt mondani, hogy a sze
rétet érzeimét nem lehet erőltetni.

Ez igaz. De lehet előmozdítani, kor
rigální, fokozni elmélkedéssel. Ha
őszintén elmélkedem azon, miért is
szeretek. illetve nem szeretek va
lakit, akkor nagyon hamar rájő

vök, hogy »természet-szerűleg«azo
kat szeretem, akiknek a lénye nem
kíván tőlem semmiféle testi-lelki
megerőltetést, - aki hízeleg (per
sze nem durván) önszeretetemnek
és hiúságomnak - aki nekem anya-
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gilag vagy társadalmilag vagy
»életérzósem« fokozásában hasznos.
A »kellernetten emberek« pedig
azok, akik lényük által áldozatos
ságra, türelemre, szerénységre, alá
zatos magatartásra kényszerítenek
és ezzel nekem terhemre vannak,
kényelmetlenek, »nem szeretem
öket! Holott, hát tulajdonképen
nagy szolgálatot tesznek nekem,
mert a jobbik énem érvényesülé
sét kényszerítik ki belőlem. Ha
ezt őszintén vécígclmélkednónk, sok
embert sokkal könnyebben visel
nénk el, mint eddig.

Egy másik elmélkedési pont le-



íietne az a lélektani tapasztalat,
hogy azokat az embereket szerétjük
legkevésbbé. akikben ugyanazok a
hibák vannak meg, mint bennünk,
amelyeket önmagunk előtt éltaga
dunk, vagy legalább is nem kűz

dünk elszántan ellenük. A fecsegő,

szellemeskedő ember útálja a fe
csegő, szellemeskedő embereket, a
gőgös ember a gőgöst. a hiú a hiút
ki nem állhatja. Igy (persze, csak
ha van bennünk egy szikárnyi igaz
törekvés az önismeretre), nagyon
könnyen felismerhetjük saját főhi

bá inkat azokban az emberekben,
akiket leülönösen nehéz elvisel
nünk, és így talán megértőbbek lc
szünk velük szemben és szigorúab
bak magunkkal !

Egy harmadik »szeretet-előmozdí

tó-s-gyakorlat: elmélkedni azon.
hogy az ilyen kellemetlen embe
rek rnilyen magányosak és elhagya
tottak - és tulajdonképpen mílyen
nagyon szomjasak a szeretetre. Sze
gények, mert sehogy sem· tudják
eltaláini a módját, hogy hogyan is
lehetne szeretetet kapniok. Mindig
magukra akarják vonni a figyel
met; hangosak. kotnyelesek, tola
kodnak, Iábújjhegyre állnak, pipis
kednek. Ha szerények: félszem
mel azt lesik, hogy észrevesszük-e,
- ha alázatosak, úgy borulnak az
ember lába elé, hogy lépni sem le
het tőlük, - ha segítenek, annyit
futkosnak, rendezgetnek. hogy majd
kidöntik a ház falát, - ha adakoz
nak, szinte kiált róluk, hogy áldo
zatot hoznak. Mindezzel csak egy
kis szeretetet koldulnak szegények.
Szeretetet, amely másnak kijár 
látszólag ingyen -, de nekik nem
sikerül megnyerntök. Ha pedig egy
őszinte órában megpróbáljuk nekik
megmagyarázni, hol hibázták el, el
lenséget látnak bennünk, vagy leg
alább is olyas valakit, aki félreérti
őket. Csak ők az okosak, a jók, a
helyes úton járók, bármennyire
szenvednek is balsikereiktől. Nem
haragudni kell az ilyen emberekre,
hanem sajnálni őket, de olyan na-

gyon sajnálni, hogy ezt már majd
nem szeretetnek lehet mondani 
és ekkor legalább is megértést, meg
bocsátást és együttérzést előbb

utóbb érezni is fogunk velük szem
ben.

.Ez a harmadik elmélkedési pont
aztán az, amely legjobban segít
bennünket a szeretet erényére. A
szeretet erénye a jóakaró szeretet
re kötelez. Akarnunk és tennünk
kell, hogy felebarátunknak jó le
gyen. Hogy ne érezze magát kire
kesztve a családi, testvéri, baráti,
bajtársi közösségből - hogy ne fo
gadja hidegség, elhallgatás, cél zá
sok, szemrehányások, gyanúsítás,
félremagyarázás, káröröm, gúny,
hátbatámadás, ha valahol megjele
ník. De ezek még csak negatívu
mok, a keresztény felebaráti szere
tet még többet kíván.

Akarnunk és előmozdítanunk

kell, hogy felebarátnnknak legyen
jó, hogy legyenek sikerei, örömei,
tudjon kibontakozni, kifejlődni, a
benne levő értékeket érvényesíteni
- hogy ne kelljen örökké anyagi
és erkölcsi kegyelemkenyéren ten
gődnie, hanem koldulgatóból ala
kuljon át adakozóvá, és adakozás
közben ébredjen rá saját gazdag
ságára és mások véleményétől s ví
selkedésétől való függetlenségére.
Ebben a lelki fejlődésben segíteni
felebarátunkat, ez az, amit a ke
resztény feleharáti szeretet megkí
ván tőlünk és ezt bizony személy
válogatás nélkül. Minél kellemet
lenebb valaki, annál biztosabb,
hogy nagyon reánk szorul. Termé
szetes, hogy kötelesség-összeütkö
zés esetén bizonyos rangsor érvé
nyesül a szeretet-kötelesség sor
rendjében, de megtagadni ezt a sze
retetet nem szabad senkitől a szím
pátia és antipátia, vagy a bosszú
állás és megtorlás indítékai alap
ján. Világos, hogy hálával, tiszte
lettel, ragaszkodással, érzelmi sze
rétettel vagyunk kipróbált jóbará
tunkkal szemben, de a szeretet
erényét nem szabad megvonnunk
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a kellemetlen emberektől sem. En
nek mértéke nem függhet a tárgy
tól, amely felé irányulnia kell,
ugyanúgy, mint ahogyan független
a vasárnapi misehallgatásorn attól,
hogy szép idő van-e, vagy esik az
eső. A ,szeretet erénye aktiverő,

nem pedig visszhang.
Az Úr Jézus a Mennyei Atya jó

ságát azzal szemléltette, hogy »nap
ját felvirrasztja az igazakra és go
noszokra. A betegektől nem kérdez
te, hogy követőihez tartoznak-e
vagy ellenségeihez, a nagy tömegre
e szavakkal mutatott rá: »Irne az
én anyám, ime az én testvéreim«,
és a keresztfán elhangzott utolsó
szavaival bűnbocsánatért esengett
kínzói és gyilkosai számára.

Mindazonáltal arra is példát
adott, hogy a felebaráti szerétet

NAPLÓ

erényének tökéletes gyakortása
mellett elfér az emberi szívben az
a többlet is, amelyet a szeretet ér
zelmének mondottunk, Mielőtt Pé
tert egyházi fejévé tette volna, há
romszor is megkérdezte tőle: »Sze
rétsz-e engem Péter? - amikor
felment a Tábor hegyére, csak há
rom tanítványt vitt magával-
arnikor meghalt barátja, Lázár,
megrendült és megkönnyezte. ami
kor a jeruzsálemi bevonulás zajá
ban megremegtette szívét az elkö
vetkezendő szenvedés tudata, Mári
ánál és Mártánál keresett nyugo
dalmat és elpihenést, és az utolsó
vacsora fojtó hangulatában szivére
fogadta a hozzásímuló Jánost. A
szeretet érzeimét szabad táplálnunk
magunkban ,., a szcrotet erénvet
azon ban gyakorolnunk kell. F.

MENNYEI ARANY KULCS. Néouseáe esztendeje jelent mct):
Canisius Szent Péter első kotelciemscsa; a reformáció »iho»
miból felemelkedő katolicizmus e döntő jelenlőság'Ű könyve. .A
szent, aki nemcsak nagy szen; volt, hanem na!}y hittudós, neveló
és lélekismerő is, olyan eszközt teremtett, amely alkalmas arru.
ho,qy az Egyház teljes, egységes és ntégis a le.oegyszer'Űbb ember
számára is hozzáférhető uallási tudást adjon a lc.oszéleseb1J né/!
réteaekmek:

A nagy katekizmus éoiorduláián. érdemes és érdekes mctrem
lékeznünk egy ponyvúra került népi eredető katekizmusról.

Idősebb palóc asszonyok könyvesládikájában nem eas helyen
találni egy' nyolc oldolas [iieetccskéi. Címe: »Mennyei Arany
Kulcs. A keresztény katolikusok számára», Kiadta: Orosz István.
Budapest 1879. Nyomtaltalott Bartalis Lmrénél. - A kiadó nevét
:;ól ismeri mindenki, aki a maoua« kaioliku« néprajzzal csakJ egy
kissé is foglalkozott, Orosz István önéletmjzát Bálint Sándor (HUO

ki »Egy magyar szentember« címen. A könyv előszavában alan
vető tamulmánuban: hívta fel a magyar népélet iránt érdeklődő t Il

dósaink és közönségünk figyelmét a »szeniemberekre«, multszázndi
katolikus népéletünk jellegzetes ala:1cjaira.

A kis füzet nem e,qyszer'Ű kiieléee, vagJ! kioonato: az e!lyházi.
hatóságok által használt és jóváhagyot[ Kis Kaiekiemusnak; S
éppen ez teszi érdekessé. Stilusa azt muuüia, ho,C!y Orosz István
nem csupán k.iadója, hanem írója és szerkesztője is. A százl'izenől
kérdés foglalata egyúttal a maaa. hitbeli tudásának is. Képet tiyu,it
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rola, mi! tudott a: leológiából és mi; tartott; leqseiikeéüesebbnek: e
téren. a nép számára, meluei zarándoklaton- búcsú.iáráson. annyi
szor »eretec:.

.A kérdések ös,"zeál1ításciiJrj[ az tűrlik Ici, ho{!y a ki« füzet egé
;.;zen konkrét U.lIakorlaH. cél! 'is SZOl·f/áll. A «zerei) kis kézikiinyvet.
I'lif/nzílót akart. adni benne blÍcsú'l'c;;,.'e{ők és búcsújárók számára.
(.;Ze! ra;j.zál)(1n elmondja, de más IJlics/Í.vezetők elmondósábólis köz
í:mwrt, hogya: ,ió z'anÍfH/okvezelők egy pi.llanatra sem hagyták
[ooloikoetaui« nélkül a népet, meluet uezettek; Esti meaoihenések
nér. IÍ!k ö.elJen és a eartindokh.eluen :iámlJOr beseé'oetéseldcei töltöt
ték az időt, ha már lwle/áradtak IIZ imádságba. E beseélaetésel:
trírf·',l/a (J. lertküUinNléld) noit: a ke.q,ljhel;IJ tr)rténele, az apokr'if
evtuurélincmok: elheszéiésc! Jézus é.'! Mária élelér61, szentek Ietten
dtii, különféle erkölcsi céleat.ú csodálatos t iirténetek, varJ:l! e[J,1/
('fJY hil/leli kérdé» meg1.'cszélésp. A búcsú-oezető szcntemberelc egy
része, ma.a« Orosz Is1?JlÍn is, szóno!d. khzsélflf(;ll'endelkezett. 11,1/en
kor 1w./óságos szentheszédekei, paras:zti horniliákat mam/ottak, néh«
seinie clraqadiatánh« /wjh,((. maaukat, Nos, az ilyen okrtüá.sok
számára készült kézildin:lJvecske ae Arann Kulcs.

Jlfil'líl 'lJal'mwk tt, kérdések Orosz l s!ván és az általal »eeeteii
búcsús nép teoló,oiai' tur/á,wil illetően? A száztizenöt kérdés-fe/dd
IUlqy,idból (J követ!cező csoportokra oselik: 1. Katolikus 'mi'voltunk
r;.~ ~i vele járó kiiicles.w;.Il fl tudásban és cr hitben. 2. A Seenilui
lornwí.r/ mibenléie é .., természete. 3. A.z ember »iseonsra Lstenhez.
hit. remény, «zeretct, terem/és, I.l ü nbcesés, rne.IJ1)áltás, ellYpni bű
neink. 4. A seentséoek, kiilösen kiemelve a gyónást. 5.A Szent
osfyábnn jelenlevő Jézus és fl' szentmise. 6. A lélek sorsa (1 halá!
után, végső dolgok.

Az eoue» kérdésele rne,lJfo.f/alrna<:ásá1Jal/, bi.zonyí!ékaiban és
magyarázatai.han fl lehető legJla'fJyobb egyszer'Űsé.qre törekszik.
Feleletei sok helyen eau szóból állanak; nem efJJ/szer pns<:fa. igenis
hől. »Van-e lsten? Felelet: Igenis, van. - Honnan tudod, hogy
1'f/11. /stt!n? Felelet: Mer! 1)OnnaJ.. teremiett állatok:, lefu];f, terem
tőnek i,'! kell lenni, - Mi az Isien í Felelet: a.z Isten önnw:,qáli'ól
oaló letttiikéletcsebb lélek. - Van-e az Istennek testet Felelet:
Nlncsen:« - Ahol egy-eml léteiben W/ll; nehezebben. érthető foga
lom 1)(1n, felbont ja annJli kérdésre, hogy 'uégülis egys.zerüigennd
r;s nemmel lru/ja.Jnc,fJ(u/ni rá fl. felele I et.

Az emben /liszon.rJát Istenhez Isten jósóf/rira és iga?m.ondására
('piti fel. Mert ae Lsten. jó é8 uraemondo, hinnünk, remélnünk és
szeretniiak: kell. A h.iiiinlc a Hiseekeauben. falálhaló mea. Remé
nyünket az imádsálIlIUl fejezzük ki, elsősorban aZ Úr irnádságá1ml,
s2pretefünkel]Jedi.q a parnncwlafok megtarfása által. »Kell-e Isten
ben bíznunk, remén,l/lenünk? [1'.: Lacni» kell. - Leoinkább mi által
lJizonyítjuk aei, hOr/Y Istenben remélünk? F.: Az imádság áUm!.
-- Melyik a le{!főbb imád,wig? P.: A miaJyánk,«

A ,Qllónás8f1.1 kapcsolcdban. közölt kérdégeiből é8 felele/eiből az
a mélységes kQnwly,wiy sugárzik, ahogyan népünk - különösen
annak. ft iériiréezc - fo.q:ia: fel e szenteéaet: "., . ezek által készii
liinl« el a seent {J:1Jónáshoz: I-eziir előtte való na:p minden. dolgot
félre kell tenni, Isiennek hálát adni, lway bűnben. nem haqyoU
menhnlni, z-szor a Seenilelket segít,..,égill hívni, ho.QY világítsa
meq elménket, juttassa eszünkbe bilneinkci, 3-szor gondolkozzu.nk
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mit vétettünk az Isten ellen gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy
a jónak elhagyásával, 4-szer meg kell bánni bűneinket, hogy I s
tent megbántottuk, 5-ször erős fogadást kell tenni, hogy őt többé
meg nem bántjuk.«

A maga egyszerűségében kedves, ahO/lY a szenimisét magya
rázza: »HánY' része van a szent rnisének? F.: Négy. l-ső az euan
gélium olvasás, vagyis a fölállás, 2-dik al felajánlás, 3-dik az Úr
[elmutatás, 4-dik a pap áldozása: - Mi/wr 'van a szent misében
evangélium? F.: Mikor a: nép feláll.- Mikor van a felajánlás!
F.: jJ;Iikor a pap az ostyát a kis tányéron felajánlja. - 1l1ikorvan
az Úrfelmutatás? F.: Mikor a pap Q,Z Úr szeni testét és vérét o
feje fölött felmutatja. - Mikor van a; pap áldozáso? F.: Mikor o
szent mise végefelé három verset csenditenek. - 1}Iicso(la késeiilet
Iel kell járulni as oltári szentsét) ieloételéhee '! ,F.: l-s,zör lel
künkre nézve tiszta, lelkiismerettel, eleven hittel, aláz'(/tossággal.
z-szor testünkre néz've éh gyomorral. tieeui öltözel1el és illendő vi
seleiiei kell járulnunk K riszt-us szeni iestéhez.«

Ugyanilyen egyszerűen [oaalmazza mell a 1)égső dolgokat is:
-Tesiűnl« ott vesz-e örökre sirba? F.: Nem nes«. - Há/feltámad?
F.: Igenis feltámad. - lIii/wr támad tel? P.: Utolsó ítéle/kor....

Orosz lstt'án Arany Kulcsa. is bizon.lJiljfl., menn.uire fonto ,I'

volna alaposan foglalkozni, az »Egy mai/yor ezentember- által
vágott úton mutszázadi búcsúvezetőinkkel. kéeirainiklca! és pony
1Jukindványaikkal. (s. L)

NEMZETI MARIA-KONGRESSZUS INDIABAN. A rnult óv
decernber 3-ától december 8-ig tartott a Bombayban rendezett
nagy indiai nemzeti Mária-kongresszus', Bombay három címen is
megérdemelte, hogy az ünnepségek szinhelve legyen: India leg
nagyobb és legmodernebb városa, az; indiai kereszténység egyik
fontos központja, s az első indus bíboros, Gracias érsek székhelye.
A kongresszust december 3-án dJélután nyitották 1110g" a modern
városrész szélén fekvő játéktéren, mintegy 80.000 hívő 'és több
ezer pap és szerzetes jelenlétében. A pápa legátusát, magát Garcias
érseket az ujdelhii interuuncius fogadta, majd Pothacamurv ban
galerei érsek megnyitotta a kong'resszust, hangoztatva beazedében.
m ily nagy mértékben lett »indussá-oaz utóbbi harminc. esztendő
folyamán. az 1921-ben tartott madraai Mária-kongresszus óta az
indiai egyház, s mily nagy sziiksége -van további hazai papi hi
vatásokra. Utána megkezdődött a v i lú g i hatóságok kikűhlőttoiuek
fogadása. Périer calcuttai érsek, a kousrr-ossz.us elnüke fogadta a
köztársasági alelnőköt, Radhakhrisnhnant, ·az összehasonlító val
lástörténet egykori Oxford-i tanár-át, aki vallásos érzéstől átha
tott nagy beszédet mondott, hangsúlyozva II val lási értékek fon
tosságát, a keresztény erények nólkü lözhotet.leuségét. az, ernberi
ség életében, sa keresztény felebaráti szerétet alakító erejét.
Utána Bombay állam mi niszferelnőke tartott beszédet: Iud'ia,
mondta, vallásilag tel.iesen semleges állam, de elismeri a vallás
embert és rnűveltsóget alakító sWi'epót és m iuden egyeö val lásf'e
lekezetnek bizltosíijaa vallás föltútlenül szabad gyakorULswt. A
két viláa-i küldöbt szavait Garcias kardinális köszönte meg', 8 föl
olvasta Nehru indiai mirrisztere.lnöknok a koug'resszuehoz. intézett
üzenetét. "Engem - irta Neh ru - a konm-csszusnak nem H val-



lási, hanem 11 kulturális és szociális vonatkozásai érdekelnek. Nagy
ra értékelem az, iis~töuzés,cket, nielyeket országunk műveltségi é,s
túrsadulmi fejlődésének ad. Szeretnők, ha népünk megőrizné és
kibontakoztatná gazdag' kul turájának teljes változatosságát, szeme
előtt tartva ugyanakkor a nemzeti és államegység szempoutjait.
Miuden kü löu közössórmek seg ítenio kell e nagy egység megvaló
omlását a k ü iőn szinok í'öuntartásával. India ma fejlődésének

egyik legfontosabb szakaszában ól. Régi és szilárd alapjain ujjá
építjük országunkat. Nehéz gazdasági és tiÚ,nmdialmi problémák
kal kell szernbenézn ilnk. Húromszúzhatvau rn il lió embert kell föl
emelnünk. Óriási föladat ez; kórjük hozzá e háromszázhanvan m.il
lió lélek közreműködósét, akárruiiyen vallásnnk a hívei legyenek
is. A katolikusoknak itt küldöm legjobb kívánságuimat-. Az üze
Ilet fölolvasása után zárószavaiban a kardinális arra mutatott rá,
mily sugárzó póldukóp« lehet ruinden indiai nőnek Mária. Az egy
ház azon munkálkodik, hogy ennek a példaképnek II szellemében
nevelje híveit, az állam által biztosított szabadságában. - A
kongreosszuson India valamennyi érseke és püspöke résztvett, mind
három Indiában élő r itus, a latin, a szirmalabár és a szir-malan
kár képviseletében. A kongresszus egyik legimpozánsabb eseménye
az az éjféli szent.mise volt, melyet a delhii internuncius mondott
százezer hívő előtt, s aza papszentelés, melvet Garcias érsek-legá
tus végzett a bandrui Mária-templomban. - December 5-én II vá
ro~ különböző termeiben megkezdődtek a kongresszus tanácshozá
sal, angol, maruti. tarnul, koukani és maláji nyelven, sok világi
hívő, férfiak és nők részvételével. - Külön érdekessége volt a
k:ongr~sszusllak a két kiállítás, Az egyik a mariológia teológiai,
liturgikus és egyházművészeti tudnivalóif mutatta be, a másik az
indiai ka.tolikus élet jellcgz,ertességeit. (e. h.)

MADAC\! D1L\:\IAI KüLrl'l'~lVl«~Nyg, Az l<~mber 'l'ra,gédiája
';,rtelmezését m iu d a magyar, nriud a kiIlfiildi esztélikaiirodalom
han sokan mezkisére ltók. Prohászka piispök maró kereszténvietlen
pesssimizmust látott benne, viszont legú iabb olasz, tolmácsolója
úgy véli, hogy miak Dnníe Isteni Szinjútéka hozzáfogható mélyen
vallásos kö\teméuy. Egyik legkoráhbi méltatója, Arany János
alapos Iontolgatúsok után arra az, eredményre jut, hogy az egész
»zempcntiából .u m íi nem pcsszi m ista és nem tag:adj:t az emberi
uern haladását. Kariuthv Frigyes szellemes megállapítása szer-int
amennyiben az ősaua végigúlmodja az egész emberiség történetét,
a drámai költemény egy elképzelt vallásnak, valami eddig még
nem ismerit ragyogó mitológémálluk lehetne az alapja.. Ugya.ncsak
ií villantotn, meg egyik krnkiiá han Madúch Tragédliáját úgy, hogy
yele mint »valaiui látvánvos revütélével- akar megnyerni egy
tl ín,gazuag' pesti vú.l lalkozót H művószct mecénásá.na k, viszont igy
a Tragédia az első csalódás után felocsúdó üzletemberben jobban
f'eléhresztotte az igazi embert, m int- amennyire csak pénz,ére szá
mító kalauza szerot.í.c volna: ueru pénzzel akar áldozni ti múzsák
oltárán, hanem maga is ked vet kap az íráshoz. - Akik csak Goet
hén keresztül tudták Madáchot »mozértoni« (mint a német eszté
ták nagyrésze), a darabban kategóriáiknak megnemfelelő. II Faust
mellett eltdrnüld ulkotást láttak. Mat-x isín részről legutoljára Lu
kár-s György mourlott vélemény t. Ebben egvrószt kétségbevonja,
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hogy az úgynervezett »álom mot ívu m« valóban álom jelleg-ű, más
részt helyteleníti, hogy a hős a. világnézete és tettei kőzt tátongó
szakadéket nem iróniával hidalja át, miut ahogy a klasszikus
rnűvekben szekták.

Vizsgáljuk részletekbemenés nélkül, egészbenéző módszerrel II

Tragédia értelmét. - Adám és Éva, miután ettek a jó és rossz
tudásának fájáról, kiűzerttek II Paradicsomból. Ezután a retteno
tes élmény után és átesvo uz első testi szenvedéseken, elalszanuk,
Adám álmot lát. Alma grandiózus rnóretű kónsorozat, melv 'a tu
dás gyümölcsébe belekóstolt ember nemes és nemtelen törekvé
seinek látsílólag történelmi egymásu tánját adja. Ncm a heg-eli Úl'
telembon happy end-esen (H(~g'eJl1él az Eszme önkiboutakozásának
története szerencsésen végződik, mivel az abszolut szabadság vé
gűl is a porosz államban ölt te s it'IC), hanem az úlomlátúst mezolő

ző élmények hatására nyomasztóan. Almainak főhőse mnva Adám.
.Mint ilyen, olykor konkrét történelmi alakokat ölt magára (Mi l
tiades, Danton, Kepler), de ezek gondolkodása, viselkedése esön
pet sem azonos .e konkrét történelmi alakok ész.iárásával, visel
kedésével. Ez egész természetes, hiszen míudnváian álmodhatunk
valósághan létezőalakokkal, azok ú.lmunkban is az ébrenlétben
tapasztalt funkcióik szerint járhatnak-kelhetnek beszélhetnek.
cselekedhetnek, mégsincs tapasztalati valóság, ami e műkődésük

'nek kézzelfoghatóan megfelelne, mivel álmaink főrendezője saját
tudatalatti világunk.

A tudatalatti világ működéséről - véleményem szeriu t - .
Madách a modern pszichoana.liz.is eredményeit csaknem két em
beröltővel megelőzve adott hihetetlenül ohiektiv képet a Trage
diában. Mint tudjuk, Freud és Adler úttörő munkássága után C.
G. Jung svájci Idegorvos kimutatta: a lelki egósílsóg alapfiWwtel(~.
hogy a bennünk élő eszmények ősképszerű formájával (az arche
typos-szal) életünket összhangba hozzuk. Ilyen ősképek mindenk i
ben éluek.ca férfiben női eszmék, a nőben férfi-ideúl, általábau
minden emberben Isten és Démon őskép, továbbá a legtöbb vallás
ban istengyermek és istenlányarchetypos. Ezek a képek minél
mélvebbek, annál ősibbek, annál függetlenebbek nemi, faji, kultu
rális korlátoktól. Ebből a szempontból nézve Madách »törtánelmi«
alakjai életcél-mintáknak gondolhatók,archetyposoknak. melvek
természetüknél fogva anakronisztikusak, A »gyógyulást«, megol
dást kereső Adám velük próbál meg összhangban élni. Az álom
látás egész folyamatára, váratlan elágazásaira (álom az álomban),
águs-bogasodására a tudnivág-yás fájának árnyéka vetül rá. C. G.
Jung »A tudat gvökerei« (Von den \Viurzcln des Bewusstseins,
Zürich 1954.) eímű legú.iabb könyvében ef,"Y ragyogó, hosszú ta
nulmányt szentel (Der Philosophische Baum) a tudatosság tudat
alatti őskéoének, az általa legújabban felfedezett archetvposnok,
a bölcsesség fájának. A lét homályos mélvségeiből It napfény felé
törekvő lombos fa (a velejáró kozmikus motivumokkal) az emberi
törekvések legszebb kifejező 'eszköze, Motívuma megtalálható ll.
népszokásokban,alehimiában, művószefben, vallásban, filozófiai
rendszerekben, m.indcnütt, ahol emberek nagvszabásúf alkottak.
Ezt a mozzanatot egvébként remekül ad.ia vissza fr Nemzeti Szin»
ház mostani rendezése olyan formáhan, hogy az álomképek ke
retekéntvakár Hellászban, akár Párizsban vagyunk, megragad az
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ősliget két hatalmas pálmafáda, a látománvos szinváltoeása.it p~

dig a fák közti futó felhőjáték érzékelteti.
Milyen Adám álma Madách felfogása szerint.f Ügy véljük, II

sztregovai filozófus-költő az álmot szorosan ig'az.ítva a bűnbeesett
ősapa lelki állapotához, a megváltás nélküli autonóm emberi tö
rekvések pesszimista oldalát akal' ba kiemelni. Figyelemre méltó
tény, hogy a Golgothán ,történtek nincsenek eseménvszerűen he
ágyazva az emberi kísérletek közé, maga II megváltás ténye nincs
bírálat tárgyává téve, Mégis a műben e körül forog miuden, hi
szen ami Adámotaz lÍr előtt mezhódolásru készteti, nem utolsó
s~rh~n li Luci~errel most e..l őször sz~m~)eszúJI~ Éva, utalása a lVleg
valtora: »Ha ugy akarja Isten, majd fogmllZ,[k lYIas a nyomorban.
nk i eltörli, (t. i. a bűnt és nyomort) 'I'eetvériséget hozván a vi
lágra.« S e' Valaki fejé már megtörlént vissza.hozhutuflanul a

. nemzedékek első útbaigazodása: Éva - anya lc.tt,
Madách Lucif'erje lelkiismeretfurdalástól terhes, hamis törté

nelmet mutat ó álomképsorozatot túr fel. Ennek az, álombeli P08Z"

szirrrieta történelernvizióuak feloldása semmi esetre se lehetett
volna az, ha a főhős saját sorsán ironlzál, Az irónia tipikusan
tudatállapot, mégpedigallnakelég' magas foka. (Gondoljunk n
szókrátészi »eiróneiá-s-ra.) Teljesen hiányzik az úlmodó, ösztön
világa ha,tásaalatt lévő emberből. Lucifer »iróniája«s.em a bal
sorson felülemelkedő derű, hanem az öng'yilkosságbn kergető, ka
vargó indulatokat aláfűtő gúnyt. A katharsis csakis ébrenlétben
következhet be, s mivel az író most már a felébredt ember reális
lelki világát adja, nem egy újabb ellen-képsorozat révén, hanem
reális hi tb-vli megerősí,tésse!, vagy ha úgytctszik »dcus ex maehi
na-i-val. (F. A.J

SU;LJEGYZETEK A TRAGÉDIA RENDEZÉSÉHEZ. A to
hangsúly azon WIn, hogy t r ct a é d i a : -megrendílő összeomlás.
namJszer'Ű kiizdeiem; amelu kudarcbn hanyatlik. Ennek éreetetése
nélkül ae álomképek sorozola 1)Q,lólmn csak »tiirténelmi revű-,

meoeleuenedett iskolai [aliképek, Soha mérJ úgy nem éreztem (/
tragédia. le1lCgőjét, a/mely egyre nyomasztóbbá, fojto.qatóbbá vá
lik, mint a Nemzeti Szinház mostani felújításában. S amit a kö
vetkezetes rendezői vonalvezetés éreztetett, azt nyomafékoztrn, egy
lidércnyomás mindinlcább fokozódó súlyával az összes álornJcépek
egységelwn iekete horizon.i«;

*
A »mennu« színrehozatala minden. Tragédia-előadás legsúlyo

sabb keresztje. Ermeférfhetiink az angyali sereg realista beáUítá
sásml, A szintuiz maradjon seinhtie és ne költözzék át a fil-mmüvé
szet, ill. rt lJrafika: él, pikiura birodalmába, különösen ne, ha misz
iériumoi ;iátszik. Különben is ideiren. tőlünk az a, világszemlélet.
amely rt mennuet csak eszmei helynek tekinti, lakóit pedirJ 1Jalós
lét nélküli etuonisáooknal« s ennek következéseképpen húzódozik
valószerű meaielenil ésűktől; Ilyen fe [forráshan az Umlt pl. su
gárzó fénykoron.q jelzi, az arkangJJalokna:k csak hangjuk hullluü«
és csupán Lucifer áll előttünk konkrét alakban. .

A mosian; felújitás nem e nuomokon. jár. Csak sajnálni lehet.
hogy az Úr szava hangminőséglJen és a dikció méltóságában nem
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lcéoes folytatni azt, amit díszlet és viláf}itás a maguk nyelvén
már sokkal pompásabban előrebocsálottak. Az új rendezés az I s
ten trónját a nézőknek háüol, a szinpadnyílás felső sarkába he
lyezi. Szédítő magasságából elsöprő erejű fény ömlik alá. A hi
erarchikusan tagolódó mindenség az Úr királyi székének zsámolya:
ezt seimbolieál.ia ae egész szinpadteret belöltő s a haiárlalamba
vesző lépcsővet. Nem hiba, sőt az író mondonioaloiához visz kö
zelebb, a gyermeteg onouaü nép s a térdrehulló arkangyalok való
szerű bemuiaiása: Az Ur a 'végtelen jóság és végtelen erő. Közelé
ben mindenki más gyermekké válik. Még a föld szelleme is, e
»rém«, aki »iinlcorében: végtelen, erűs«, ~z égi karban »kedoes ifJú
szellem», »gyönge és szctid«, EfJyetlen jogos'ult attitűd Ut a ra.
jongó térdreomlás. Ebből következik, hogya hiteles Lucifer-maszk
hoz nem tartozik hozzá sem a mephistói seemiildiik, sem a ld
ábrándul; világfi keserű száiállása. Lucifer szép. Ami elválasztja
az angyalseregtől, az mindössze, de döntő 'jelentőséggel, pontosan
abban áll, hogy ő megpróbál »felnőlt« lenni a sok gyermeki. lélek
között és hogy »imh.iiten. áli«, míg a többiek önfeledteni térdre hul
lanak; Önérzete épp ae ellen lázad, ami ef/yedül természetes és
egyedül boldogító az Úr nagyságának sugárzata alatt. Igy seűk

ségképpen ellenpólussá kell magát emelnie. Ez bűne és büntetése is
egyben.

De kárhozottságát itt még nem érzi; nern görnyedezve som.po
lyog, hanem magabiztosan indul kiilön útjára, háuüiordü-c« az
Úr trónusának. Kudarca majd a mű zárójelenetében mutatkozik
meg, amikor keserűen, s talán némi irigységgel is tesz megjegy
zést a fejlődő »családi jelenelre«, amint látnÍft kell. hogy Adám 
mindenek ellenére - szintén a gyermeki magatartást választja és
oisszafordul az Úrhoz.

A római szin. választóvonala Péter apostol színrelépése s a
glóriás kereszt ieltűnése a;z égboltozaton.

Szerencsés ötlet, ha a rendezés meglátja Péter alakjában a
n é p fiát. De nemcsak látni kell, hanem láttatni is. Péter nem
léphet fel egymagában, a társadalmi háttér, a tömeg nélkül. Ahogy
az apostol beléphetett az orgia fényűző szinhelyére, úgy - szavai
közben - beszivároghatnak kíséretének tagjai is, egyre számo
sabbath egyre inkább tömeggé sűrűsödve, s mire Péter - az alap
szinpad közepén - kimondio: fl, végső szentenciát:

«El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék,
E nagy világ mosi tisztuló színéről«,

szavainak illusztrációjaképpen ott szorong az oszlopok tövében, a
köröskörül emelkedő lépcsőzet tetején Róma szegény népe is és
néz l e f e l é, meodiibben/oe és szánakozva, a ti.1JOrnyázúsban meg
dermedt, gazdagságukra és hatalmukra méliallanrui vált kivált
ságosakra. Éreznünk kell, hogy most ő k k ö vet lee z n e k. Ahogy
Péter szaoainalo is - igénytelen megjelenése ellenére - fönsége
sen kell hangzaniuk. Ha; másért nem, azért, mert a, nép igazsága
szeni,

Az égen megjelenő kereszt pedi.q ne legyen templomi vagy
heraldikai kellék; ne legyen pl. olyasmi, ami n bőjli időben az
oltárképeket takaró »Hunuertuchr-ra illő, a ravatalozók dekorácio-
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jara emlékeztet: fekete zászló egymást keresztező fehér "pólyák
kal«, V aau fogja ál a liorizon. egészét és CL 'végtelenbe fussanak
.~zárai: íl/Y eeeluüoloin«; szimbolum, CL parusio. és a világítélet jel
cénue. Vagy - am i Ialan. inkább lviadtich. elgondolása - legyen
Consuuntiwu« kereezt.ic, a "crux monoarosnmaiica», hiszen: a római
('!Jen jelenik mei). Ducifer sza.vnira:

"A ,qlória I/n lassan elveszett,
Mé.q megmarad a véren.q.ző kereszt»,

fehér fénye vörösbe csa nhrü. át s akkor olyasféle lesz, mint az
éare ra.ieoládá véres kard: el/Y Saoonaroláh.oe méUó látomás.

*
A londoni vasar haláltáncba torkollik. Adám értelmetlennek

látja a modern nagyváros, a kapitalisto: ipari kullura tiilekedéséi.
Lucifer tanítja meg, hogyan láthatja mindezt "szelle mszemckket-,
tehát a lényel/et a. külsőségek mö.qött li az emlséget a ziirzaoarban,
Ime, a vásártér hatalma.'!' sírgödör s a 'vásári tömkeleg nunden
egyes eleven részecskéie voltaképpen a sa.ját sírján, a halálnak
doloozik: De nem II Halál dolaoeik: helyettiik. Nem rémalakok; nem
a Faustbói ismeretes lemúrok kezében peng - ielcsleaes miseti
cizmussal - a végzetes kapa. A karakterfigurák ne téilew sOl'fala't
álljanak, hanem maouk. dolgozzanak egymásnak adooar-o« a sír
ásó ezerszámot. mint aho.qy saját epitáfiumukat sem má» mondia
el helyettük! Ez Madách gondolata, amit semmilyen vilá.QnézetŰ
rendezésnek sem szabad szem elől tévesztenie, de kiilönösen nem,
ha egy rendezőnek lelkében ott él a szükségszerüen, belső loaikxi
jánál fogr)(/. P1~sztulásra, itéll, tehát iil/sírján dolrJozó lwpitalizm.us
marxi bizonyossága. .

Az önpusztító tülekedés hátteréből annál mcg.oyözőbben emel
kedik ki aztán Éva felmagasztosulása. Ő az »ember ae emberie
lenséaben», ő a tiszta humánum, am.ely egyedül érdemli, hogy az
általános puszlulás/Jól a. ;jőpő 1Íj 1'Uá.oá.iJa tiimenelcediék.

*

A [alanseier; szín n ('m a szoeuslí.zmms kritiJ,·ríjfl. fl/az, Adám
ft londoni képben. (I, lwpila1izm.us 1'ilá,r/ában áh.itoita mett ez't a
megoldást, de nem, ('.'J.lISZ;erücn i·.ouzsá.'Jot akar annak ilIazságialan
ságaival szmn1Jen, h-anem: mindcnekclőli rendet kinin ae ember
telen összevisszaság ulán, Az éezseerűsé«. a t u d o m á n JI hoe
zon megváltást és gyógyítsa 7Je azokat (l1 sebeket. amelyeket a
szabadjára. ha.!7J}olt iiszlij;wmber tiilekedése, egmnáson (iI.qázolása
okozott. A falanszter jelenel tch.ár, rnin,f az emberi fel.iesítők(>pes
ség leocsúcsának, a t udonuin.unak tragédiáJa. kap rendkivüli ,je
leniiiséuet a Triutédi« cgészé/wn. Kuierűl u.'J.1Janis, llO[J.1J a tudo
mány képtelen me.lJoldan'i azt a hatalmas három [eladot ot, amely
nek vállalása az: emberiséo reményeinek lctéteménuesé-oé tette.
Nem tud "orqanizálni«: életet meeierséoesen, »lcmbikbcm« előál,lí

tani, nem tudja pótolni az etture hülő Nap kimerülőben lévfi ener
i/iaké.'tzlelét é.'í nem képes az' ösztönös eqyüt!('lés (s.<:erefm.í. pár
calasztá», sziilői nevetés, clJyéni haj1aJlw,Jcon alapuló munkalelose
Irig) helUélJc emberh cz méln) tár.wulaIn1.Í életformát konstruálni.
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Ezt a hármas kudarcot kell a rendezésnek kiemelrcie, aláhúznia. A
Ialomseterben: uralkodó embertelen szirjOl' sem más, mint a termé
szettel való rabloüazdálkodá« megakadályozása, katonás fegyelem
abban a szörny'Ű kiizdelemben, amrlyn az' cmberisé« iinsorsáért:
életfeltételeinek néhány évszázaddal voM meohosezabbitaeáért vir.

1lfadách álláspontja tehát nem (I. reakció, hanern a kultúrpesz
seimiemu«, amely éppen ft [olam.szteri látomásban éri eV tetőpont
ját. Mindebben az ft leainkdbb meorendiiő, hogya tudomány az
emberi lehetőségek non plus uttrá-ja; ha. ez is csődöt mond, javí
tást már nem remélhetünk és az emberi kultúrfejlődésvéglef/
ki7átástalan zsákutcának l>izonJ/I/U. Sem enzména] ninc,\' t01Jább.
sem eszközök! Érthető te/ilU, hOflY Adám (' pontonl undorodile
meg az ember eaéss: rJiláf/á1ól s a folyarnatot nem folytatni. akar
Ja, hanern kiszakadni belőle. Menekiiln: a Földről! Az' eszkimó
:iégbefam/oU vi.lága már nem tovább; fokozódá.~, hanem csupán
utolsó r/örönrf.1J eszményi törekvéseink koporsóJán.

Helyes volt tehát el nem hagyn;, mint ahogy ne m is sza
l> a d elhagyni az ürjelenetet, noha seinreuitcle etkerűlhetetlen
technikai tökéletlenségekkel jár. Az ilyesmi csak filmen volna
bántó. A miseiériusn szinpadán természetesnek találju/,', ho.qy be
kell érnünk jelzésekkel (l, teljes realilás·i.génue helyett.

*
A iinál ébnn az új rendezés har/Yomán:lJhü és leitér az állás

fogOtaláselől. Hogy a végső meuoldá» értelme Madách nézeie sze
rint pontosan miben. áU, az/' a Tragédia sZö'vcl/e nem fejti ki 'vi
tathatatlan egyértelműséggel. A »/o'iul} é,~ lJIZI'(l biezál« tuldn
csak a »8pcrare con;lr({ ~;pe'm« romaniilcu» ullifiU,iének.. kiieiezese
oolna t A költő b'Íztafó igéje a ,~zalJlldsá.qi/((rc hulaiua. ulám rc
mémnresetet; nemzetéhez ? Biztos, noo» nem csupán ennyi. Va.IJY
fl Schleiermacher által hélyviselt irracionáli«, érzelmi hitbe vnló
menekiilés az értelem, fl, tudatos törekvések nJIill'árwaló !ral/édiája
után f' Ha így 'van, ak/col' Klaoe» [áslrüánulc csodálato« 'inver
zi.ó,jaképpen Ut a »Iélck« lmőzi le a »s2cllc'IIwf«, II Luci]eri hideg
érlelem fojtoya/ó polipkarjai erőtleneknek lJ;zonyulnak: a teljes
élet lép jU.'Jaiba minden érzelmi seinéce! elmütt.Éwl örök asszo
nyisá.qa tárul ki tehát és váll,j(J, meg Adáma!? Talán.

fl oeztink; - s fl. szövet/he,?,' is - mindenesetre lcö.zelelJ1J áll 0.1/,1/
harmadik értelmezés. Adám »rém'Ílő látá,mi«i,fJa,za./c 'voltak, a Lát
tnló, Lucifer hazudni nem akart, csu pún. nem mutcühultn, mea azt,
amit maga. sem Láthatott: lsten seándékait. A nuuniramaradt ter
meszete« emberi törekrJés szüksélls.?eI'Úen l.rauikus : minden alko
tásáool. az enyészetnek doluoeik: és, ha rnél/oly tárJolból is, fl. vi
lághalál elkerülhetetlen sirin. tátja ni mindeni elnyelő torkát. De
ha az Ur ú.gy akaria, Ö mar/a még 'nwur'áUltatjlli az embert s (l

kegyelmi rend/Je emelve a földi rJilág mellell egy másik '/)iláu
polgárává. is teheti. A Föld ae érdemszerzés le ü z riő t e r e csu
pán, a. cél s II flyő.zele1n, amelyet b í z v (I; uárunk, II természetfö
lötti létrendböl 'int felénk. Ezért csendülhet meq Éva ajkán a
Megvált6 eljövelc.·ét igérő prófétai örömhír. Sől ha az Úr úgy
alw1'jo., a fenyegető 1,ilágr,ég sem lesz megsemmi.sülés, harlem új
világ seűletéee és a természet meadicstiiiléee, ameiuben. »ú.j ege
ket ésú.j földel »árunk» (Pét, Il. 3, 13).
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Az így értelmezett befejezést (( s.<:ereplők alkalmas pa.ntomi
mikxiia mellett elsősorban n 'világításnak kell megjátszania. Adá-
mot (~ magasból á:radó hófehér, maid aranyba melegedő suadr
özijn illeli körül, amely egyre erősbödik, seinie markolhwtóvá, vts
lúságosabbá válik, mint a Lucijerrel együtt homályba tűnő föl
di. környezet. E.<: a megoldás a mű gondolatmenetének sérelme nél
kül fontítja át opHmizrnusrn a Tragédia sötét hangját. Nem fo
kozz(~ le hiába1)alósággá az embernek n(ngys~erű, a jobbért ui
rott ttirténelmi harcnit sem és pszichikaila,Q is, szcenikailag iso
ler!1elemelőbh firuílét teszi lchetől}(;. (Medvi.gy JtIihály)

A Z JSAn~HgTLEN EMBI<~,R 'l'ANÚSAG'l'É'l'ELE. F'ranciaor
-;:lúg sokszáz kolostoru, apátsúgu közőtt Pontigny nem foglalja el
HZ utolsó helyet. XII. Pius :pápa mult év N agyboldogasszony nap
jim, n ciszterci rend legbcnsösógesebb ünnepeinek ezvikén, ezt a
kolo stor t szemelte ki, hogy székhelye legyen a Franciaországi
YU"szió (Missiou de F'rauce) nullius praelaturá.iának, (Nullius
lJraelaiura == olyan egyhúzmcgye, melvet a pápa kivett a püs
pöki joghatóság alól és pű.spőkkó nem szentelt pap kormányozza
püspök i jogokkal. Ilyen nálunk a pannonhalmi főapátság.) Ennek
<I prolaturánuk vezető prelátusa lesz. akit egy püspöki bizothcíg
választ. A kinevezett prelátusnak helytartója is van. akivel együtt
viseli gondját papjaiknak. Természetesen papokat is vehetnek fel,
h,hút kul lógiurnuk éH szcminú riumuk is lesz ugyancsak Pont.iznv
ben, papjaikwt pedig az egyház.i re11(1 szentségóben »titulo i11ission-i-s
(Jnl/ilw« vagyis a f'runeiuor-szág-i Mi8SZÍÓ címére szeutelik fel

Ezek a papok. akik mosí nekikezdtek apostoli munkájuknak, a
századunk -kis útján- járó ismeretlen embert akarják keresz
ténnyé tenni és a megváltás gyümölcseive.], kincseivel megismer
tetni. Mit kell tennie a mai kor ismeretlenségben maradó embe
rének, hogy »övé is legyen a mermyek országa«~.Élnie kell az
evaugé.liumot, ti kereszténységet. persze, nem Iitogtutva, nem fa
rízeus módra maga előtt lármát csapva, hanern mint a zsoltáros
mindent mcgterruókenvítő csendcs esője, Nem új tanítás ez! An
uak az ismeretlen embernek is végre kell hajtania a régi idők
cOYtl'ersio morum-ját: megismern], szcretni és szolgálni az élet
111 inrlen területén Tstcnt és ezál lal felkészülni az örök életre.

A mai vi1ág emberének akúr világi, akár egyháxi, ruiudent
Ie IwU vetnie, ami nern isteni és ami nem szolgálj.a a rcrmósz.e.(,
i"'leüit. Isten i ránvitú.sút nemc-uk ti g'yúnási intelem, vasárnapi
s;~entbeszéd meghallgatása jelentse, hanem a következetes, állandó
(le ugyanakkor talán ruurvnn hótközunui. nagyon szürk» t>a11úsá t (' 

tételében, mert nem ismeri meg ti hétköznap piacán Isten útját,
keskeny ösvényét. Pedig ma talán Isten osak ennyit követel tő
lern, csak 'a hivatalfőnök durvaságának -elviselését. az elárúsító
helyek tolongásának közőnségességót,csak a társbérlőm zsarnokos
kodását, Tehá,t ma csak erre uiou.dok igent Isten akaratából. Le
het, hogy Lsten esetleg később több áldozatot kér ... akkor arra
mondom, hogy ».legyen meg a Te akaratod«,

Évekke,l ezelőtt olvashattunk folyóiratunk hasábjain li nagy
francia világi apostolnak, a T'émoumaae Chrétien munkatársának,
Josep! Folliet-uek cikkért II korszerű szentről (vö. Vigilia 1950,3-7).
Ed :a korszer-ű szentsóget kell életünkké tenni, ha ma üdvözülni
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akarunk. Ki a szent ? - kérdeci n régi aszketikus iskola, és meg
is felel rá: aki hősi fokban gyakorolja az erénveket, A nua i s
kolája ezt aprópénzre váltja és így fogalmazza meg: a szenbsé.g
az állapotbeli kötelezettségeinknek hősi fokban és sze.retet.tel tel
jes vállalása és elvégzése. A »rcndkívül i« ma annyi: tökéletes
nek lenni a rendes dolgokban. Ahogy egy volt tanárom fejezte ki
a szemináriumban: surruü.ureí. ncuurel-s-nuu.uret surnaiurei, vagyis
természetfelettien végezni tennészetes dolgainkau éSHZ éle,tszentség'
feladatait magukból fakadó természetesség'gel bemutatni környe
zetünknek. községünknek. hivatáskörünknek.

Ugyancsak Folliet-nek a megúllapítl.ása, hogy rége'll az óle t
szmltségaz aszkóz.is szinto sportszerű végzése volt, ma, ha rnegen
gedik olvasóirn a jelzői, eg'yszerűbb, emberibb, népibb IeH. Kőhú

nyász hivem ott w szobi kőbánvában nem akkor lesz szent, na éj
szaka 500 Miatyúnkot imádkozik el vagy akár az egész zsoltáres
könyvet, hanem akkor, ha elvÓ!gú kölelc'ss,égót, ha komoly, józan
életével példát ad családjának és másoknak iH a mindennapi élet
keresztény módon való élésére. Az erdei dolgozó a börzsönyi he
gyekben nem akkor' lesz küvetondő példa, ha csak káposztalevélen
él és ostorozza magát. hanem nkkor, han oSiJlúdi életben tudja.
vállalni Istentől adott minden kötdességét, a. gyermckáldústól
kezdve a szidalmak, a bajok, a megpróbúltatások kisebb-nagyobb
keresztjéig. Egy szóval: élclLünk bensö fegyelmével Krisztust kell
sugároznunk!

Nemcsak ou l iturg.i;íban, az életben is vissza kell térnünk az
első keresztónyekhez, Vu.lóság ha.n ugyanoda nem ju tun k el, mert
a ti,irtéllclem görhé;je snirúl isun hakul, de eljutunk hozzájuk úg-y,
hogy ugyanannak az, Evunjréliumuak élő Iorrúsn.ibó l merítünk.
_Mauriac-nál olvastam : vol takóuen mi vagyunk u"első kereszté
nyek, akik iernét ujra kcz.djük a k cresztóuvsóz nagy kalandjár
és a ruuguuk m ódján akarjuk ll!l'gúlni- Iv10~~f már II »mi kalan
dunk és koekázatunk- olyan mértékbon árad a környezetünkre,
amonnyire megvalósí(jnk az eVill1góliullli eru hor fogalmúi, )1j·zzel
egyidöben azután ütött is annak Ll ll'ilP;Y seregnckníl órája, iuelyet
"meg sem lehet szúmlál ui«, Illert cl sZeJJt,:,;ég· nem lesz különleges
ség, hanem akarva vagy nom akarva, oz leHz minden hívő ke
reszténvnek a sorsa. tanúság-tótelo.

A régi idő szen-t je a vértanú volt, akinek vallomásaiti az acifi.
marturum. tartnlmazt». lWa egy korszak elót I kettős tanúsásrot
kell tennünk: eg-yrbiílt tetteinkkel és szavn.iuloknl íl Legnagyobll,
a föltámadt, Ki-isz.tu« mol le tt, músrúsi:J petIig Nciszentségünkk(,j.
hogy Krisztus Bl és szen t, A mai tnllúsúglcvö hitet tesz II test és
'a lélek dualizmusáról. nem veti Illeg' a testet, h iszon Krisztus is
valóságos te,·,t,et vett. fcl, do nem i steu ifi ato.,:t"l; hanem tlik::']('
tes összeolvadásban egymás me1llé helYI',zi a kottót. l ijzé r t pártolja
a gazdasági és szociál is k utatúsokat, előmoncteleket és újításokat.
mert éleJszinvcmal alatti élet az isteni he1w[úsnak is akadálya. De
ne gondoljuk. hogy mindez az áltnl ánosrn szabott "mai életssent
ség« azt jelenti. hogy rriost má.r nem kell Ieszá.ll.ni a ia léleknek a
mélvbe és otlt töl tekeznie. 'I'öltekezu ic kell n szellern összeszedett
sézével, imával és elmélkedéssel. Ei:z.el kell sokszor áthatnia II
kereszténynek olykor látszólag' Iélek tel en rnnn k á ját.

- Az "ismereOen- ember-s-uek hiís,nek 1\<']1 le n n ie. aki m indc-n
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napot külön megszoree, megszervee az Istennek, Csak az, áldcsa
tokra emelt élet la katolikus éle,t.ahol mindennap felvesszük a
magunk kere,sz,tjélt.

Az ilyen ismeretlen élet bete.tőzésea szeretetnek, nevezetesen
a felebaráti szcretet, mely mindenki iránt úgy viselkedik. hogy on
nan lehessün Icmérni lsten fellé irányuló szeretetét, Bele kell vetni
magunkat a szerétet Iáugkarjaiba, hogy akár mint Isten dicső
ségére világító lámpásként, ahogv I~L nagyszomhruti liturgia fe
jezi ki, vagy tűzben égő tömjénként, hog'ya Szeutirás szavát hasz
náljuk. de mindenesetre ragyogó tűzlángnak (Sirák 50, 9) kell
lennünk.

Akkora Szent,utY,a kívánsága szerint nemcsak azok a mísz
sziós papságra hivatottak, hanem míndazok, akik Krisztus kül
detésében akarnak hatni, világítaní és melegíteni, békét visznek
oda, ahonnan az eddig menekült, szeretetet virágoztatnak ott. ahol
eddig a társadalmi osztályok meg nem órtése dühöngött, és á
kétséggel gyötrődőknek lelkébe sze,re,tetlet gyökereztetnek.

(Kormoe Oltó)

MAGYAR FőPAP AVIGNONBAN. Ki sejthette, hogy a sok
udvari, pap közt éveken ~ Avignonban settenkedő Stephanus
praepositus magyarországi származású? 1lJegtudhatták ugyan.
hogy pécsi lJrépost, Azonban több magya:rországi káptalanban tíz
éven. át kinevezett kanonoknak csaknem fele külföldi származású.
Abból a körülményből tehát. ho,qy István a pécsi prépost volt,
nem lehetett nuuruar származására követk,eztetni. A látszat in
kább e,z ellen szólt: sohasem hagyta; el Avignont. Mindazáltal ma...
gyar, mégpedig tekilhtélyes, régi család sarja: Harkácsi István.
Ezen a néven osonban. nem ismerték.

A szigorú erkölcsü XII, Benedek pápa, a fölös udvari sze
mélyzetet és az ott lebzselő [aoadalomoadáseokat legott trónra
lépte után elhesseaetie, Keménuen. őrködött a székhelykötelezett
ség megtartásd:n. Felismerte azonban István prépost kiváló mun
kaereiét, értékelte feddhetetlen pa.pi életét, felmentette a, residen
tia-kötelezettsé,f/ alól és maga mellett tartotta. Szinte »megörege
dett« az udvari szolgálatban.

Alig hunyt el húsz éves főpásztorkodás után Ferences László
kalocsai érsek, Avignonban mindenki Istvánt tartotta az utód
jának. De nem így Ma.qyaro1'szágon. Itt mindenki úgy uondolta,
hogy Károly Róbert király régi jelöl je. egykori házi orvosa, Gi
acomo da Piacenza ae új érsek, A békeszerető pápa leplezte kínos
meglepetését. Nem erőltette Harkácsit az érseki székbe, aeonbon.
el sem ejtette őt.

Hat éven át betöltetlenül maraát az érsekség. Harkácsit to
vábbra is érseknek címezték a pápai udvarban. egy oklevél még
három év múl-oa is »választott kalocsai érseke-nek: t:ünteii fel.
»Jogila,q és tény'1eg« aeonbon. üresedésben volt az érseki szék..

Időközben elhunyt XII. Benedek pápa, majd utána három
hónapra Károly Róbert király. Új kilátások nyiltak Harkácsi szá
mára. Helyzete Avignooba,n az új pápa~ VI, Kelemen trónralépte
után is kedvező vou.. Odahaza., 1lJagyarorszáuon osonban még min,
dig féltek t61e.

Nag1J Laiosnak: UU1Jallaz volt a jelölt.ie, mint Károly Bobert-

329



nek: Giacomo da Piacensa cs.anádi p{lspijk. A határozott jellema
VI. Kelemen pápa nem sokáig várakozott a,~ érsekség betöltésé
vel- Azonban, a magyarországi főpapi, székek első úetöltése al
kalmánial, nem. akart mindiár: ellentétbe keriilni a királlsjol; Fel
áldozta a pápai udvar .ielöltjét, Harkácsit, de nem nevezte ki
Nagy Lajos jelöljét sem. At/lidaló megoldást keresett. Lemondat
ta Harkácsi István 'választott érseket igényéről. Azután Nagy La
jos egy másik kedves emberét, Kobali László zágrábi püspököt
tette meg a hat évvel ezelőtt elhunyt Ferences László kalocsai
érsek közvetlen utódjának. Ugyanakkor kinevezte Giacomot Zág
rabba; Harkdesit Csanádra.

Ez a kényszermegoldás Harkácsinak neH! szeate kedvé], Fel
mentést nyert a székhelykötelezeitség alól. Olt maradt Avignon
ban. ~ltlásfél éven át viselte a, »vúlúsziott« csanádi lJÜspöki cimet,
amikor megüresedett a veszprémi püspökség. Akkor ehhez tarto
zott (t mai székesfehérvári egyházmegye a székeetehér-cári és a
budai prépostsággal és káptalanna/, és egyike volt az ország leg
tekintélyesebb egyházmegyéinek. Előléptetés volt tehát Harkácsi
számára a Szentszék részéről történt »átheluesése« a veszprémi
püspökségre. Nagy Lajos belenyugodott ebbe, jóllehet Harkácsi
nem volt az ő jelölt;ie. Püspöki székét Veszprémben "Sem foglal
ta el.

Avignonban még mindig érseknek szánták. H azájáúan még
mindig rémületet keltett: Magyar főpap Avignonból ! Most ismét
volt a királynak jelöltje a kalocsai érsekséüre. Miklós pécsi. ka
nonok, királyi titkár. A Bzeniszék minden királyi ajánlástóZ; be
mutatástól 'vagy káptalani választástól függetlenül, magának tar
totta fenn az érsekség betöltését. Nagy Lajos érezte, ho.qy a ke
ménykötésű pápával szemben nem fogja saját jelölt jét győzelemre
juttatni. Ezért ezt a szokatlan kérést terjesztette VI. Kelemen
elé: Ha már nem lehet kalocsai érsek a király jelöltje, legalább
ne net'ezze ki Harkácsi Istvánt! Összeült a kalocsai és a bácsi
káptalan és főpapválasztó-jogával a király jelölt jét, Miklós tit
kárt választotta me.q érseknek, Bevégzett tény elé akarták álli
ta,ni a pápáf. Hasztalan volt minden. kűsérletezés. VI. Ke/emen
haitluüotlan. maradt, túltette magát minden aügályoskodáson. Nem
tétovázott, nem félt a kö'vetkezményektől: kinevezte Harkácsit ka
locsai érseknek. A káptalanbeliek megszeplJentek, restelték kánon
ellenes el.iárásukat, megtorlástól féltek; a király azonban megta
gadta a kinevezés elismerését és az érsekeéuet belöltetlennek nyil-
7'ánítot.ta. .

Hamarosan, jóra fordult minden, VI. Kelemen pápa elérte cél
ját. Teljes elégtételt nyuithatott Harkácsinak. Ezután kedvében
,járt Nagy Lajosnak: pártfogoltját, Miklós titkárt kinevezte pécsi
püspöknek. Ezzel a királyt kiengesztelte. Nagy Lajos ezt irta
Avignonba: »Nem. akarván engedetlen fi.ú módjára viselkedni,
Harkocsit elismeri érseknek». Ilyen módon Harkácsi végre beju
tott abba ct révbe, melyhez már kilenc évvel ezelőtt' oly közel
állott.

Avignonból haeoiéroe minden. erejét egyházmegyéjére összpon
tosította. H ogy még rövid időre se legyen kénytelen székhelyét
elhagynia, [emerdést kért és nyert arra; hogy hivataloe látogatá
sát a Szentszéknél »meubieottia« útján eszközölhesse. Teljes cré-



lyél'e 't/olt sziikség az érsekség rendbelwMsdra. Hivatali elődje, a
1114,. említett László érsek noou fervekkel 'foglalkozott. Többek
közt egyházmerlYéjének új székhelJ/et szemelt ki: Péterodradon. Az
ottani királyi palotát szándékozott érseki székházzá átalakíttatni,
továb/Já új székesermházat, tizenkét kanonok részére lakást épíf- .
lelni. Sok pénzre volt szükség ehhez; nem. valósíthatia meg a re
iormler-oeket, arióssá(fbrr keneredett. Ezeket örökölte Harkxicsi
Rendezése céljából 1t!lír Lás.zló érsek me,qadóma.tfa a papsáqot, Ez
azonban nem fedezte a tartoeisokat. Most Harkácsi arra kérle a
Seentseéket, hogy »az adós.'l:ÚrlOk tiirlesetéeére és rendkh)üli terhek
uiselésére« kétezer eziisimárkáro. rugó »seerénu« szeretetsegél11t
fI.//iijthf's!wn as hseki toriomdnudho« tartozá egyházmegJ/ék klé
ru.';a. ldirében, A Seentezék; bár a, lehetőséq szerint teljesítette! Har
kácsi valnrnenn:l/i kérését, ennek csak. részben adott helyet: mea
en,qedfe, hoa» »,,'aifÍf« eonhsiemeauéiébcn. a pnpsáf/ot me,Qarl6zta.ssa.
!r/Y é1!ph>n ál 1,i.'lelle Harkácú (IZ (fi'l.1m,qi terheket. t:rseksé,Qének
ea.?/ birtoka, llit}/as;mmbaf. má,'1odik himrdali előde (Ilalt csere út»
,ián SzécsénJJi T'amá« erdélví. 1,ajdn kezére .futott. Ez a csere sp
relmes /loll az érseksénr«, Harkácsi meqki,'1P'rArte a csereseerződée

hl'l'nytelenífését. Egyébként is 'iparkodott őrködni érseki ioooin.
Tudomása szerint azon r'. címen, hoou »fL szerémi pÜHpökséf/ a
kalocsai érseksé,fJből keletkezeit«, fl szerénü püsllöksérmek köteles
sé(Je i'OU a kalocsni főemlház»JP,!l/le klerikusainak: pappászentelhe,
továbbá az ?.Qyhrízrnefl,lJP t.eridetén. rt. templomok és temetiik fef
sZP)1,felése ,5,'1 szükspq eseién. reconoiluilde«. Péter szerémi, püsrJöld
e ielrulo» nlól ki/)Ol/Út maaái: ""om/ a, püsnök pngedeflensé,Qe msatt
(IZ érse]: és fl kalocsn; fnemlháznWQ.1Je jortai.n csorba ne essék».
Hrl.rkácsi a Szen f.'1zp:knél kereseit ioqrWl,oslá,'1t A Szent.'1zék vi~s
.fJálntot renr}pU ef, dA ez nU,Qhn ·/lé.fJ~ődfiff az 'érsek javára:.. Túl.:-Íí
erél,lJe enJ/hülf. Két rh, múli'rI iaen. ((JámJol? folJJamodvdmyt t1.'lJU}f.
be rt lXÍpai, udnarnái: Teki'ntetfel elllrelurlailott kornra. továhbá fl
.vze,qén.y né-ore luirulá kölfHéoek kimélése ,~zempontjából, hatalmaz
za fel " Szentszék ".z érseket, hnqJl szübé.fJ esetén, »püspöktől
,QZf!nte[f 1) ízzel... alkalma» {elseentett' '{Javpa,' 1)éaei#efhesse az eav
kdmk és temetők It'ira.<;zentelbét. J6llehet é'Y',~eki. jO(Jához tartozott
fl, dombói, bencésomár m,e.flerő,~Hrt<re, miután Ulrik apát vál(f,svá~át
ióváh.a.'11/fa; és őt aPáN rneqáldá.'1ban részesiiette, eljárásár6l je
leniée! feg" a 87entszpkne1t,.

ltlete alkonWl't/ méa eanszer láflw./tn so!r.rJ.,)i m{J.köd~sének .'1z1n
t erét, ((7 anionon] llr7t)(fi ud-nart, Anrntira kihdemelfe Nagl1 Laio«
ke (J.1uH , linQJI öt kiíldfe kÖ1?(~fiil a.z A'Dmdoli Szentszék.hez, Rlöadta
a prípnnrtk az okoka;f , trwlJ/ek IIraJkodó:iát rt. 'nápolyi. hadJáratra
készfettp/r. Heielenietie fl páná.no.k.: ff(1 személsreeen. 1)oln(1J ha.ilnndl>
NamI !-((}o,,'" 'lut.'lJo1Jli. kirnllyd rnertkonm4zni, rt király ké,'1zsé.f/{/el
Jelenne 1"11'(1 A1Jirmonbatl.

A látszólag naQ,1jratörő, erő,<;znkos. kíméletlen főpa'l) keblében
ouermekieeen. Jámbor, mélue« va.lláso,'r ,orzi·/) honolt. Ajtatosan é.<r
rUJwtrrlosnn J'pqrzfe mindvP,fJig as em/házi renddel em/bekötött
leendőit. Leqhőbl, i)á,fJJla, volf: látni, az tJdvözifő vérével áztatotl
földet! Ai)i,Qnrm.hól nem valósithatta meo. ezt ft teroéi, Onnan
mé.'I két püspöki kinevezése után, sem bocsn.tották el. A'vi(Jtw'nb6l
távozva, lemondott minden má.'! utiter1)ről, lw,qy szentföldi zarán
doklatát végrehajthassa. Érseksé,Qt! első éveiben nem teheUe. Ké-
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If~bb "~Mreha1adott kora« nem :iavasolta ezt. Ó aeonbom. tovább
élesetette magában ,a reményt. szövö.qetfe terveit. Megtelte előké

születei[: Iciszemeite tíz ta.gMl álló kiséretét; Ezek és a m·aga szá
mára az Apostoli Szentszékhez engedélyért folywrnodott »ae Úr
siriának rneglátogatására.-« A pápai en.qedély elnyerése után újabb
akadályok tornyosultak, m'íg 1Jégre ábrándozásainak mindcnkorr«
véget vetett »a halál órája«, melure kérle és el is nyerte a teljes
búcsú kegyelmét. (Juhász Kálmán)

A KATOLIKUS VERNE. Nemrég mult ötven e ..ztendeie, hogy
kíhult a toll minden idők e~yik legnagyobb ifjúsági Írójának ke
zéből,aki nem csupán saját nemzetének, de az egész világnak _.
ennek még inkább, mint amannak -- tunítómestere lett II föld
rajzhan és természettudománvokban.

Kevesen tudják Vernéről. hogy hívő és- buzsrő katolikus volt.
Pedig hitének és me.~gyöződéséne,k kifedeozést. adott nemcsak éle
tében, hanem műveiben is. Első regénvéhen, Őt hét lé.Qhajón töb
bek kö?:ött e,ffY hittérítőt szereueltet. Doktor Fersrusson, a zseni
ális tudós ős társai drámai körülmények köz.ötl talá ln nk' no f~atal
misszionáriusra. Kinzócőlönhöz k c'ití(iz.ve' 1,egyeUenül meg-kínzot
tan várja a még keevetlenebb halált, mikor n ~éghajó utasai rá
akadnak. Hiába ápolják önfeláldozó módon, belepusztu! ou sok kin
zásha, Mielőtt meehal, magához térés elmondja élettörtl{metk-t.

Nem lelhe,t metrhatojjt,!':ág nélkül olvasni azokat :az oldalakat,
arnelveken Verne elbeszéli a fiatal vértanú történetét. Izil?'-vérig
katolíkus lélek meg-nyilatkozása, a,hogy elmondatja, a fiatal laza
ri>lt;íval. hocvan álrlnzbt ,úle,télfj Ist,enuek ós lsten szerétetéből a
középafrikiai benszülötteknek. Halálában sem mond egye,f!1en rossz
szót meekinzóirn, inkább menteeoti azokat. Mestere példája. nyo
mán: félremagyaráztilk szándékait; és nem tudták mit eseleksze
nek.

- Nem 8.Il.jnárrom az eUiínő életet - mondja -- az, én éileiem
úgy is Istené.

A könyv lelt8zf1,bb fejezetei kcizP} tartozik. ahoe-v leírja a "jVH
tal?' felett lebeg-ő lé,!!"p"nmböt.a.me]yh~'11 a vakító fénnyel tündöklő

csillagn'k alatt haJ.dloklika szent, Utolsó szavai ezek:
- Barátaim, én már meevek. A jufnlma7,.ó I8ltien ses-ítsen cé

lotnkhoz és fiz'Ü8se meg nektek. ami jó.t velern cselekedtetek. A
halHil itt van. ha~j'atok hM.l':an a szemébe néznem. A halál csak
az öröklét kezdete és a földi gondok vége. SegítJse,tek térdeimre,
't:e.stv~rHim. kérlek

Halnlát Így ida le Verne:
..- Istenem Istooem - szólta. baldokléecostol -- könyörülj

rajtam.
Arca átszellemült. Távol azon fiildtöI. melven soha nem élIv€!

rett örömet, útban 'az ég fe}p>, úgy lM,swU. mirstha eg-y új életnek
rnerme eJ~,he. utolsó kézmozdulat» áldás volt eg-ynuuos hl1,r:itllira....

A vall ásosságnak ugvanesa tisz,ta: szenil élctfl tii.kröződik' VHrne
majd mindezvík l'C'g'ényéhl'ffi. A reng-et.p,g példából, arnelvet idéz
hetnénk, csak Ü'I.tYflt említünk. Híres »Tltazás a holdba és a hold
k nl"ii.l« cimű művében o, lcg-iz!!'almllsltbb é~ lesrdrámaibb jelenet,
mikor a világűrben száguldó Iövedék három utlasal rádöbben, hogy
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nem juthat el ,a. holdig. mert szédítő é,. ef,"'yre fokozódó sebesség
gel zuhannak vissza a föld felé.

»- Elvesz.tünk - szóbt hddesren Nichol'l.
- Ha meghalunk - válaszolta Barbicane a vallásos rajong-ás

ef{Y nemével - sok mindent megtudn nk IEilüllWkaiból. A másik
életben a tudáshoz nom lesz szükséniiuk gépekre és műszerekrc,

otta lélek azonossá válik az örök böh,s.esógg'el."
1876-ban Verne Gvula.. n tenger, a szabadság 'ÓSi It zene rajon

gója, pompás gőzja.CJMot vásárol é,s ezzel járja végig a FiHdköú
tengert, mel)"c.f annviru szeretctt {·s annviszor hi. meg'. Körút.ia
valóságos diadalmenet. Liszahoubn.n. AIg-irb un , Karthágúhan. N á
polyball hall ke ttoken. dísz·iilúseken ünnenlik. Velencében fáklyás
meuetef rendeznek hszteletérc 11 lacunákon és ti tündérváros felett
színes villanvkörtékböl össz{~{tllít()tt óriási felirat dicsőíti: »É\jÜ'l1
Verne Gyuaa"'.

Seze'l1 a diadalúton legnagyobb élménye, Inikor XIII. Leó
pápa, eevórás kihullgatásou fogadj'H. iS igy nyilatkozik elötte:

- Regényeinek tudományos része is lenvüzőz.i a,,,, olvasót.
De én ennél is többre becsülöm azt a tisztaság-ot és erkölcsi érté
ket. amit művei magukból árasztanak. Megáldom ezeket a köny
veket és arra kérem Ön.t, folytassa ez.iránvú munkálkodását,

Verne szemei könnyel teltek meg' l' szavak haHaltál'u, 'amint az
egyik szemtanú elmondja.

Két évvel ezután egy ehneháborodot.t revolveres merénvletet
követel Verne ellen, A lövés az író lábát éri. Azonnal megope
ráliák, den műtét nom ,sikeriHt. Ujra meg ujra műtőasztalra ke
rül. Hosszú hónapokig nyomja az, úg~''H;t; és' rengeteget szanved.
Szenvedéseit Isten akaratoil1wJl való HlCg'llYUgvássM és kereszté
nyi tűrelemmel viseli.

Élete utolsó heteiben iuinden nap meg'látojratja őt gy6lltatoÓja,
Mfkor benvomásairől kérdezték ti gyólltatót, igy válaszolt:

- Kevés embernél tanasztaltam olyan mély és annyira, ben
sőséges ístenhitet, mint Vernónél. (M. E.)

A 8ZAZöTVENÉVES TOLDY FERENC, Szá,zötven évvel ez
előtt Budán egy szcl1essé(fi pos'futiszt ieleeéaének fiúo1}enneke
.~zü1etett, akit at;llia után Ferencnek keresetelték el. AkkO)' nl.é.Q
nem igen sejtették, hOllY eljben a: 'fiúban néháml éotized maloa
irodalmunk egyik leahasenoeobb ta,aJát tisztelhetik, ak'i eaunuura
hivatott lesz arra m: emberfölötti felaxiatra, hogy az évszáza:do.~·
adósság lerooáeukévü meuteremlse a macua»: irodalomtőrténetet;

A uuermek. korán. n;llilado<;6 elméie ielentő.~ se.(]ítsé.flet kap az
aty(~i házban. Szülei, ol?)(fsott ésmüvclt emberek lévén biztosítják
számára azt aJ megfelelő körn,IJeze:t!et, a,melyből észrevétlenül sair
jad ki u szellemi tehefséll. AtJ/ia ulelébew rendelkeeésére bocsátja.
kőnyvtárát és illlye~ arra. hO(JY mentől [obbam. elsa.iátítsa nz euró
pai mŰt'eltsélJCt. Az ifjú Schedet olvasnuíinyai 'elölelik Voltaire
tfJl és Rousseau-tól kezdve a modern. európai irodalmakat s íml
nem fen.1fegeti. az a 'oeszél;I/. hotn: réselet-ismereteket szerez (I tel
ies irodal-mi kép merJrö.qzítése helyett. Német anyanyelvén kivül
franciául i.'; mentannl és húsz éves kora. előtt már akkora művelt
séggel rendelkezik. amelJ/re alirl találunk ·példát a.z irodaJlomban,
Ha ebből ff. kfYl'bólszúrmazó írásait olvassuk, szinte az az értésilnk.



hogy teljes szellemi fegYl'l'.rzettel ;jött. n vUágf'rt; tdNkozottsdga
és az a mád, aJwgyan az irodalm i porondon mozoir, nem tizenkét
éves fiúra, haneni ol,lJan érett férfiramafa.(, aki éoiizedeket töl
lött el irodalmi munkássáotiban; Rövid idő alatt minden bizonnyal
(l német irodalom jele.'? m.í1l'elői közé szárníthaUákvolna, lut. eg.lJ
bizonyo!; körülmény el nem tériti eredeli irányából. S ez a körül
ménu méltán do1Jogtatja meri a Iumtiú! seiceket.

A szülők a harmoniku,'? ég műoel; környezet meuteremiésén
kivid. nuir kis ,ayermck:korában a ma,gyar,'?á,q ezeretetére nevelik.
Atyja megérzi, hogya: nuuruor szellemi életl)irá.qz(lsa; rö1,idesen
f:lköl'etkezik s ebben liának is szerepe lehel, ho: ft maaua« nyelv
es szelTemiséfl kincseit magáévá teszi. Ehhez (1.Z értelmi alaphoz
kapcsolódik hozzá ae nnY(l erős rokonszenoe. amelynek érzelmi
lobogása. még az (/ipr!. Iooiku» Iuieaszereteténéi is jobban hat a
mlermekre. A kis Schede! eleinte nem érez kiizösséqet a ezun.u
n//fuló ma.ayal' szellemmel, mereoséae azonban homaroeon. lekopik
rola s aztán egyszeriben nemcsak: ll: nuelonel barátkozik: mea, ha
H.~m, érzéseiben is bi.o-vérill 'lnalJyarní válik. Nagyjábólariyanaz
tortenik vele, mint SzéchclIyivcl: fiatal.'?ámiban szinte oillámcsa
»áeként hasit bele az ú:i ld'valás-tudat, érzi, homl fordulat állott
be életében és tehetséuét. ezentúl a malnJa.rság Javára. hdl fordí-
tania. I

Sorsa és irodalmi felfo(J((..w(, ekkor fonódik ÖSSZll Kisfaludy
Károlyéval és Ba.jzáéval. lllindhárman tudják, homl az elkövet
kező 'idők irodalmi harcait csak a lcaezorosabb 1'!(J,ljséglJCtI 1)í1'
hatják meg s a, kö,zö.'? érdekek védelmére hozzák létre cl.,?ő orgá
uum.ulcat, az Aurorát: Az alvómarJ.lJarirodolom hirtelen l1ez'scllni
kezd. A kortársak tanúj lehetnek nnnak: a saJátsáaos örséqváU'á.~
nak, amell! abban. (J nillanalbaw jáfszódi.k le, amélcor rt. fiat(llabb
nemzedék érettség é.'? felkhzültséa tekintetében maga mö.qött ha.oy
ki aZ apúk nemzedékét. Az Auror« lruissa» sem lwgyetlenelJb a
többi fi.(J.lalnál, hiszen nam/abb tuddsa és haladó, .iózan «zemlélete
(llkalmasabluf, teszi az irodalmi oezérséore, min! (IZ öregedő Ka
zincz.lJt, It tisztjétől meyfosztottvezér szempontJából uzonban. min
diq fáJdalmas az eiéte összecsapás. Kordok c,'?aitannnk é.~ nem
lehet kéiséoes, hO[1J/ a iiatolos lendület Iebiri« O,Z ern.vedő, örea
karokat. Az i.télkező pálca a fiatalok kezébe kerill. ho.q!/ ezentúl
6k osszanak i.oazsá.l/of irodalmi kérdésekben, ToldN -- most már
ezen a néven szerepel -- tá,',mitól j'ü.(/qetlenül is meakezd; rend
kí1Jüli munkássrÍlJát. Irodalmunk: eosnieadok óta seéteeort anyaaát
rt tudós és a szenoedéiues lIYü,itő makacssdaáual szedi ös.'\.ze. Ha
talmas feladat ez, meri senkire sem. tárrt.(J.szkodhat s a» an:l/([.O
ö.'?szehardásán kivül a rendszerezés .qi.griszí munkája -L'l' reá há·rul.
A leoréoibb koroktól l'CZ-C! i Vél/ia az krodalmat a jelenkoriy és
minden sorra firmelmet szenl.el, amelue! mrunra« n.velven papírra
oetetiek, Köteteinek egyre .iobban rmarajJodó sorozata szinte ész
revétlenill teremt meir eau ií.imüfa,jt, a»1a.,(J.I!ar irodalomtörténe
tet. Életmüvének fOll.1/afékossá.aait felso1'Olhafták a későbbi iro
dalomtörténészek. ezek kiizill elsŐsorlwr!. a filozófiai szempontok
és (1 politikai háttér fl ián/IU h.ciut álu), tonabbá az irodalmunkra
.rlyakor·ol! kiU/öldi hatások elhall.qatása, ami hazaiia« érzéseíbőf
fakrult, de ne'ln víJa.that6 cl az alupkőletétel jelentőséae.

Munkabírása a késöbbi évek folyamán is felülmúlhala!lannak
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tilnik li ezt csak akkor lát.hlk 'igazáln, ha megistMrJ'ilk ~dekl6dési
körének roppant kiterjedését. Ugy szó lv án mindenre mq,rad ide
Je, neve szert'esen összeka])csolódik az irodalmi lapokkal,'~Egye
tem.i KönY1'lúrral l; a.z Akadémitiual is. lIfűködése seholsem kit
szati jelenség, mindenütt egész emberként harcol elveiért és a
magyar irodalomért. Lelkialkatá; tekint-oe pedig korántsem mond
ható harcos egyéni!3égnelf. Reá is ama latin idézet »onatkoeík leg
inkább, amelyet (IZ ..uj ll!agyar Múzeum« oezérmondauiul válasz
tottak: »Perooit trllnquiUa potestas, quae »iolenta nequits (A
csöndes erő rnegvalósUja azt, amit az erőszak nem fJtd meglenni.)

Ez a csöndes erő minden. bizonnyal hatalmas feladatot való
sított mea és ma a megfelelő táola: segitségével akortársaknál
1,ildgosaúbar/ láthatjuk korszakalkotó szerepéi, Másfél!3zázados év
fordulóJán bút:ran elmondhatjuk Seerb Antallal együtt, hogy
olyan munkát végzett el cflyediil, »ami! más nemzeteknél generá
ciók seoruotma seokoit ielépitení,« (Seeahalm! Elemér)

EGY HIRES BITOFA. Nemrég-lben egy kérdésre a szájnai
prefekturn h iva.talosan közölte. hogy »hiteles okmányok alapján
minden valószínűség ezerint megáblanítható. hogy az. első híres
montf'auconi biitó, melvet 1760-ban romboltak le-, üt meg itt állt.
Hogy hol állt: II ma már beépített hely számunkra nem fontos;
annál érdekesebb a. híres bitó története, Nem kevesebb nevek il
lusztrálják. mint JiJnguerrand de Marigny, Szép Fülöp pénzügye
inek intézője, Ol iv ier le Dain, XI. Lajos borbélya, Jacques de
Baune de Semblancav, 'I'ouradue kormámvzója és I. Ferenc pénz
ügyi iutendása, Kétszáz esztendő alatt ikét pénzüg;nniniszter az
áldozatok közt! '

A nagy vagvonok - írja GUY Chastel a montíaueoní bitó tör
ténetében - mindig cslklandozták 'HZ állam étvágyát. A kincstár
gyakran üres. viszont gyakran keletkeznek hirtelen krőzusi va
gyonok a kincstár közelébe-n. Iyeukoraztán könnyen születnek
tragédiúka két erő összekoccauúsából. Igy ~l híres Semblancay
esetében.

•l ac quij'S de, Ba une min tSavojai Lujzának, 1. Ferenc király
--- akkor még' trónörökös - édesanyjának l\. vagyonkezelőjel lett
nemes és Semblancay bárója, Polgári bankár-családból szárma
zott. Ezek a családok szoktak nagy szolgálrutoka:t tenni :a pénzza
varral küzdő uralkodóknak; de- mert közben a maguk hasznáról
sem feledkeznek meg, a ,túrl->a<1almi emelkedés, 'llZ arisztokrácia so
raiba való bejutás után általában hirtelen tragikus vég várja
őket. Semblancav meglehetösen ieokáíg örvendett az uralkodói
kegynek. kiszolgálta XII. Lajost, Bretagnei Annát, Szavojai Luj
zát s egy ideig J. Ferencet is: ennek uralma ,alwt,t oleinte ő volt
a pénzügyek legfőbb iráuvító.iu, és m.inthogy Ferenc pénztára ál
landóan üresen áll t, .ielentős magánkdlcsönökkel segítette ki az
uralkodót, Ez lett a veszte, Ferenc ugyanis világosan akart lá\tni
kúsza pénzügyeíhens 152:J-han bizottságet nevezett ki í'ölülvizs
gálásukra. Semblancaynak szintén eleget kellett tennie' az ural
kodó követelésének, bármily nagy becsben állt i.s az udvar előtt;

egy ideig vonakodott. s ez szerfölött nyugtalanította Ferencet,
Végül megejtették 'a vizsgálatot, melv mindenben igazolta Sem
blancavt, Közbejött azonban a bieoquei csata esete.
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Laufree í'í-aneía vezérnek svájci zsoldosai unszolására támadást
kelleH intéznie ezeUen 'az erőd ellen. Kudarca igazolására azt
hozta föl: a svájciak már lázongfak, mert rézóta nem kaptak zsol
dot. Kiderült azonban, hogy nem kevesebb, míut háeomszázezer
,t.allért igenis kiutaltak a szöveÜ,égei'l~knek.az összeg azonban nem
érkezett meg' rendeltetési helyére. Emiatt részben Szavojai Lujzát
vádolták. részben Semblancayt, búr mindkettőt oalautalanul. Sem
blaucavrn azon han ettől fogva II gyanú árnyóka nehezedett. Bi
eoquo után az északolaszországi harcok következtek, majd a pá
viai csazaveszdésra király spa,uyol fogságba esett, Párisban pedig
kínos le:l,eplez6l':eket tettek bizonyos kettős néuzvi'telekrdl, melyeket
31lítólag Scmblancav rendelt el. Vállat emeltek ellene, rendkívüli
bíróság -cléidéz,tók, elitél ték és 1527-11011. hetvenöt éves korában
ti mondfauconi bitójún kivégezték.

Nagy kőalapon állt e7i ,ll vesztőhely, nHlg!~sba emelkedő oszlo
pok, vízszintes gerendákkal összekötve: ezekről a gerendákről

lógfak le a kötelek, melveket ,az elitéltek nyakába akasztottak, a
szerencsétleuek aztán otlt h imbálództak (>f{ éi'! föld közt, '87iéL cső,

viharok és madarak zsákmánynként, ahogyan Villon írja:
Eső öblöget, záporokball ázuuk,
Kiiszárítot.t és megpörkölt a Imp.
Tolvaj szarkák kiesipdesték szakálunk.
Szemünk kivájiáka var.iúhadak,
Nyugton maradnunk soha nem szabad:
Ahogy a szél fúj, nyuga.tuak H keletnek,
Szüntelou, aruirnt kedve tartja, lenget ...

Igy feJsteH, II középkori Párisnak ez a riasztó látványossága.
És ide' vitte mosta kordé Semblancavt, II t'ehúrszakálas, nyugodt,
tekintélyesaggastJ' ímt. Bűnös volt '? Valószínű. hogy nem, vagy
legalábbis nem anny.irnvameuuyir-e e pfir se-jttctte. r. Ferenc meg
akarta mutatni a hatalmát. mint ma mondanók, "péld/át akart
SJt:atuáJni«. Sernblancav volt a legnagyobb tekintély: hát rajtu
mutatta meg. Aztán meg', fi kirítlyi adósok nem haragszanak érte,
ha eltünik a porondról II hitelezőjük.

A nép részvéttel kísérte utolsó útjára, .S iHZ uralkodóval szem
ben az, ő pártján állt. Emlékét is sokáig megőriZJte és melegen
emlegette. Mert Semblanrav sosem volt fennhéjázó és mándig ir
galrnas, megértő sz.ívvel fordulta kisemberek felé. E.z. a rokon
szenv nyilvánul meg II fé,lig'-meddig udvari költő, Clémant Marot
versében:

Mikor a pokol bírúju, Mailhu-!
Semblancayt kísérte II MonMaueonrii,
Kettejük közül, miit, szótok, ki járt
Nemesebb képpel? Kiú,r a vita róla:
Mintha Mailtart húznák föl ahitóra.
Az agg- Semblancay meg úgy ballagott.
Hogy azt hitték, nem öt viszik: ö fogja
Fölakasztani Mai llarf hadnagyot.

És r. Ferenc nem haragudott meg költő.lére ezért ft si riratért.
(q. r.)

Felelils kiad6: S í k S á fl d o r
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SZERKESZTŐI ŰZENETEK

N. Gy.-né. Győr. - Köszönjük kedves levelét és ig-yekszünk
eloget tenni kérésének Asztronómiai kérdésekkel többször foglal
koztunk lapunkban. Az asztrouómiui jelenségek és tényezők ha
tása az ember egészségügyi állapotára valóban olyan téma, amely
kösérdeklődésre tarthat számot. Azonban e déren a szakemberek
kísérletesése és munkája kezdeti stádiumban van, a közőnség' kö
rében sok »szeuzáció« kereng, aminek kevés a valóságos alapja.
Mi ezen a téren is a. valóságnak és a tényeknek megfelelőeu akar
juk informálni olvasóinkat és ebben az értelernben is leszünk
majd alkalomsserűen eleget kedves kérésének

Mecénás. - Természetee, hogv figyelembe kell venni a hívok
lzLését 'a templom belső berendezésében. Nem is egyszerű cl plébá
nos feladata- Tudjuk, hogy az efféle »mecénások« keresztjei a
templomnak. Rákénysoorítik m~ ócska vásáa-í gipsz szobrot a. fal
ra, ha u,gyan nem a Iöoltárra, és féltékenven őrködnek, el ne
kerüljön az onnan. Azt ajánljuk, hogy a plébános szenteljen né
h{~ÍlY prédikációt a templom belső berendezésének és ott magya
rázza meg ,a híveknek, mi való és mi nem való 'fi, templomba. Amíg
a hívek izlése ki nem fejlődik, minden jóizlésű és művéssileg kép
zett pap csak kínlódik 'a maga Itemplomáhan. Az egyházművészet

nagy korszakait mindig az teremtette meg, ha egyformán fe.Hetlt
volt a papság és ta hívő nép izlése.

• G. Z. Debrecen. - Egyformán fontos mind a kettő! Imádkoz
zék minél többször saját szavaival is, de semmiképpen ine hanya
golja el azokat az imá,dságoki/lit, sem, amelyeket az Egyház előír,
vagy ajánl, külőnösen az Úr imádságát,az Udvöalégyet, a zsol
tárokat. Ezek a »hivn.talos« imádságok nagyon megteemékenyítik
az ember-vgondolatvilágú.t, Kisérel.ie meg egyszer, elmélkedje vé
gig II Miatyánkot. Meglátja, hogy minden szavára hosszú elmél
kedéseket lehet felépíteni. Az olyan 'Upu:sú lelkeknek. iriint ami
lyennek Ön a levele .alapján látszik, ajánlatos megkeresni <Il -saját
Miatyánkját.-, a »saját UdvözJégyjét», Raj{Ltjává tenni az Egyház
többi hivatalos és ajánlott imádsága írt, l\Iouuja el a. -sadát Te
Deum-Ját-, amelyben hálát ad mindezokért a jókért éfl megprő
báltatásokért,ll111elyeke:t Istentől kapott .fo; dudol ja el a »sajárt
Naphimuuszát«, a »saját zsoltáratt- II .sok szépségért, amelyben
lsten a terruészot álJt~1 részesíti.

Törekvő. -- A t'ösvónysége<t azért ,sorozza a kereszténv töké
Ietesség' tudománva a »szernek kívánság-ának- körébe és nem a
»test kívánságá-s-éba, Inert ebhen It bűnben az által vétkezünk
amit szemünk fejez ki, It szelleműnk áJlta1. Akiáll"meunyire is anya
giasságnak lá,tszik ugyanis a j'iiSVt'llYfl{~g, lényegében szellemi bűn:
Isten. a Gondviselés megvetése. a pénz. ar. anvaei .iav~"Lk bálványo
zása..>-\ fösvény nem fogy.a,sztmliés felhasználni akarja az :anya.gi
:javaka t, amiket mezszeree, hanem csupán birtokolni, részben azért.
hogy magát függetlenné tegye a G011 dviseléstől, részben. hog~
~önyörüség'gel töltse el a .iavak puszta bir-tokláaa.
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Vőlegény. - ··· A zt ir]a, nem tudja megállapítani. ininek mmo
aítse menyasszonya mngutar-tás át barútaivnl szemben. Féltékeny
séget lát benne s csodálkozik. hogyan lehetséges ez. tuikor menv
asszonya mély lelkiéletben élő {·.g)'éniség. Azt kérdezi ön, hozvan
lehet féltékeny egy vallásos nő ? - lJ g y "éljük. hogy menyasszo
nya mngatartásu helyes. Kétféle I élt ék«nyst·ge t kell ugyanis meg
különböztetnünk, Egyet , az ulaesonvrend űt , amelyet 11 szenved ély,
önzés. a hutalmuskodó term észet sug-all, \"alO' amely hiz()J1yt~lln
Bágból. hizalmatlanságból. az öné r téke lés hiányából fakad. Ezt (+
itéli a katolikus t~l'köll'!';tlllll . Vuu vuzonban egy más f éltékenység
is. melvet helyesebb. ha f élt ésnek nevezünk. A magasrendű nő

mi.nd félti a szer étett fúrn lelk ét. Ez. az, amelyről Szerit Agoston
igy beszél: »A nőknek Iélt ékcnveknek kell lenni ök I'l'odeik1'c" nem
a testük, hanem a lelkük miutt... Az:t! kell lllegállapít ali ill , hogy
van-e oka menyasszonyának önt bar átattól lelkileg' fél ton i. A'I. Ilyen
probléma nagyon alkalmas arra, hogy megismer-ie burátaát. meny
asszonyát és magát is, Ha jobban szernűgvre veszi barátait és
kiderül, hogy menvasszonyúnuk igaza van. őrül.iön. hogy olyan
élett ársuf talál benne. aki azoktól II veszélyektől is megóvja, IIJDll>
IYt.'tket magu nem VC"S'l. észre l'Ög-tÖII . Ha kdderül, hogy alaptalan
lio féltéken~~ségl' s csak hatalmaskodó természetéből fakad. akkor
menvasszonva vail úsosságn PS mnansabbreudűségr- bizony még ko
rán t sem tökéletes.

Cs. fl. Szeged. - Az 1'}gyhá.z. nemcsak, hogy nem tiltja II Bitt
lia olvasását, de búcsúkkal buzdftjn urru u híveket A Szentíráes
helyesen olvasni éppen olyan imádságnak .szá m ít. mint II Rózsa
fűzér vagy bármely más imádság. Az, amit önnek mondott is
merőse. félreértése egy fegyelmi t örvénynek. Eszenirit az, c-gyMwrti
és il szentirási tudomúnyokbuu járatlau hívő csak kellően. kato
likns módon magvarúzot t Szemtfrűsokat olvashat. Mu/.,rya.ráw.tlai1.
vagy nem katolikus kiadású Szent ír áat csak a kellő I't>lkésziilt"',~

gel rendelkező hittudősuak enged az. egyházi fegyelem . Ez ('-g}' ál
talán nem jelffll1Í azt, hogy II katol ikus hívők ,tudomá ny uH kuta
tási szabadsága. korlátozva volna ezáltal, Nincs korl átozva, el
sősorban azért. mort a. Szentírás szövege nem v áltozdk meg ezál
tal. A teljes szöveg áJI r endelkez ésére minden hívőnek. Különö
sen mondható ez mcstnnáhun, amikor az }<Jgyház. annyi munkát
végeztet a maga tudősuivnl. hogy min él t ökéletesebben inezk öze
lútsék és fettárják a szentírási szövegek értelmét és a fordítás-okat
8zÍ.gorúan az. eredeti szövegek alapjűn készítteti. Nincs korlátoz
va másodsorhan azért, inert a. nem katolikus lciadások olyasására
Is megkaphe.tja az engedélyt mindaz, akinek erre, tudományos
szempontból szüksége van. Az Egyház csupán azon kíván őrköd..
ni. hog)T a. homályos. vagy félreérthető helyek rnellett a hívő meg
kap.ia az.okruta magyarázatokat. amelyek mcg-óv;iák a tévedéstől
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