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l\l1helics Vid

Új ÉLETFORMÁK KÖZÖTT
Kereken tíz éve csupán, hogy végetért a második világháború,

de már az eddigi élmények is arra engednek következtetni, hogy
egészen új fejezet nyílt azóta az emberiség történetében. Ez a vé
leményük olyan kiváló katolikus gondolkodóknak is, mint Klemens
Brockmöller, Karl Rahner, J. Congar, Jacques Leclerq és Henry
Dumérv. Közülök a középsö háromnak nevével ismételten találkoz
tak már olvasóink. Brockmöllert a legutóbbi decemberi számban
mutatta be folvóiratunk, kapcsolatban azzal, hogy "A keresztény
ség az atomkorszak hajnalán" című könyvéből egy elvi jelentő
ségű szemelvényt is közroadtunk. Duméry elsősorban azzal a köny
vével keltett megérdemelt feltűnést, amely "A modern apoetolkodás
három kisér-tése" címrnel még 1950-ben került a nyilvánosság elé,
A most következőkben jobbára az ő nézeteiket kívánom tolmácsol
ni. Annak ellenére azonban, hogy írásom a saját szerény felfogá
somat is tükrözi; célom közel sem annyira a meggyőzés, meet hi
szen akkor a képzelhető ellenvetésekre is meg kellene felelnem,
hanem sokkal inkább az, hogy aminek oly nagy szükségét érzem,
elmélkedésre és eszmélkedesre ösetönözzek.

A sarkalatos kérdés, amelyet el kell döntenünk magunkban,
hogy valóban új-e, s ha igen, akkor a valóságok menetéből fo'lyik-e
az a korszak, arnelv az állítás szarint kezdetét vette, Annál jogo
sabban marülhet fel ez a kérdés, mert az i lyesféle megállapítások
többnyire csak utólagosak szoktak lenni, s ahhoz, hogv viszonylag
helyesek legyenek, bizonyos időbeli távolság is kell. Vajjon most
eltérhetünk-a ettől a tárgyilagosság és óvatosság diktálta sza
bálytól'

Ami a társadalmi történések teljesen újszerű voltát Illeti, a
legkézenfekvőbb természetesen, ha a szocializmus felé való fejlő
désre utalunk. Erre' hivatkozik a jez,suita Brockmöller is, aki vá
laszol míndjárt a kérdés második részére is, amikor rámutat ar
ra, hogy ezt a társadalmi strukturaváltozást, amely számunkra a
legszembetűnőbb, két megkerülhetetlen összetevő határozta meg :
az egyik a mind nagyobb mérvű technizálódás és iparosodás, a
másik, ami már ezzel kaposolatos. a régi individualista életformák
hova-tovább lehetetlenné válása.

Az iparosodás per-sze még a mult század elején megindult s
az ..ipari forradalomtól" számított "legújabb kort" eddig is az
Iparosodáe korszakának nevezték a történészek. így aztán néme
lyekarra a feltevésre is hajlanának. hogyegyszerűen folytató
lagos alakulás az, amit napjainkban észlelűnk. Gondosabb elemzés
után azonban lehetetlen fel nem ismernünk a törésszerű jellelget.
Mint Broekmöller kifejti. az a technika, amellyel az ernber a maga
javára hasznosította a természeti adottságokat, mindeddig a tűz
ből, az elégetésből nyert vegyi erőkkel dolgozott. Egész edddgí
anyagi kulturánkat mél tán mondhatjuk ,,81égetési kulturának".
Ezzel szemben most túl azokon a vegyi erőkön, amelyeket az ége
tés az atomok és molekulák egymásközti elrendeződésének meg
változtatásával gerieszt, uralmába kerítette az ember azt az elemi
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erőt is, amely magának az, atomnak azétesésekor válik szabaddá.
Bizonyosra vehetjük, hogy az atomerőnek gazdasági kiaknázása
messzemenően átalakítja majd nemcsak 'anYia,gi, de a kölcsönhatás
nyomán szellemi kulturánkat és társadalmi berendezkedéeünket is.

Hasonlóképen vélekedik a szintén jezsuita Karl Rahner, az
innsbrucki egyetem nagyhírű dogmatika-professzora. A kölni pap
ság részére tartott előadásában. arnelv "A kereszténység- kilátáaa i
napjainkban" címmel nyomtatáshan is megjelent, ő is befedezett
nek mondja a kézikönvvekben "le,gújabb kornak" nevezott sza
kaszt. Az, ami most kezdődött, az "e,gy világtörténet és a technika
kora". Az ernber - adria elő Rahner - előbb még elképzelhetetlen
mértékben különült el a természettől. Élete, tervezett és kormány
zott életté vált, arnelvnek formáit ő maga csinálja, mag-a találja
fel. "Az ember bizonyos módon magasabb hatványon él." És ha a
változás, amelyen keresztülmegy, "akcidentális", azaz járul ékos ip,
miután az ember metafizikai lénye mellette is meg-marad, múgis
olyan mélyreható, hogy ahhoz a változáshoz ken hasonl Itanuuk.
amelyben a bábból pil langó lesz, A báb és a pillangó is e,gyazoll
lény - mondja Rahner -, de micsoda különbsée ! "A korábbi elll
ber benne élt a természetben, amelyet csak felületesen idomított
hozzá a maga szükségleteihee; metafizikai értelemben még mindig
a g-yüjtő fokon állt, mert a természet gyiimölcseit élvezte, ame
lyeket ez magától adott. A mai ember viszont - aki méz csak
most van eljövendőben - uralkodó módjára fölényesen nyúl hele
a terméezet mélyébe, le egészen annak szubatomáris szerkezetébc,
új anyagokat gyárt, amelyek nélküle e-g'yá1t<alán nem lennének. a
holdat is besugározza radarkéseülékeivel és komolyan fontolgatja,
ne ránduljon-e ki a vi Iágürbe, A különbsóe kőzte és a korábbi
ember kőzött dimenzióiban nem csekélyebb, mint ugyanazon ál
lat megjelenési formájának teljesen eltérő stádiumai (báb és pil
Iangó) kőzött.'

*

Ha ezekután kihatásai feWI próbáljuk vlzs.gálni az új korszak
ba fordító v áltozáet, Il rnindennapi szemlélődö alig-hanem a politika
síkján ütközik a legfeltűnöbb jeleuségbe. Ez pedig az, hogy meg
szűnt az atom nyugateurópai hegemóniája. Más népek és más föld
részek is igényt emeltek arr-a, hogy hallassák szavukat az embe
riség sorsának: intézésében, s ezt az igényüket érvényesíteni is tud
ják.

Nem kevésbbé jelentős az a kihatás, arnellvel a gazdaság torii
letén találkozunk. Mindenütt a nagyüzemi forma tör elő és kere
kedik fölül. Brockmöller is hangoztatja, kisüzemi formákkal ma
már sem az iparban, sem a mezőgazdaság-bau nem boldogulhatunk.
A kisűzemi gazdálkodás csak addig maradnaz fenn. amíg a hasz
nált termelési eszközök aránylag csekély mozgató erőket kívánnak.
Az iparosodás kezdetén ugyan a gépeket még magántőkés alapon
állíthatták elő és tarthatták működésben, a fejlődés belső tör
vényszerűsége azonban hamar szétfe,sútette az egyéni vállalkozás
keskeny keretét. S ami az Ipari termelésben előbb következett be.
be kell. hogy következzélc a mezőgnzdaságban is, amely osak a
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fokozódó gépesítés segítségével elégítheti ki a növekvő népesség
.szükségleteit és biztosíthat a benne, dolgozók ssámára megfelelő
életesinvonalat,

Előrelátható következménye euneka folyamatnak - mint
Brockmöller taglalj'a -, hogv a gazdasági individualizmust előbb
utóbb míndenütt a "Wirtschaft,sgemeinschaft", a "gazdaságikö,z,ö,s
ség" szorftja vissza. Módosul ennek nyomán 'az, ember, a munka és
a termelési eszközök egymásközti viszonya is. Ugyan.így a termelés
célja, amely az egyéni nyerészkedés motívumárnak kiküszőbölésé

vel mindinkább az ősszesek szükségleteinek feltétlen és folyvást
magasabb szintű fedezése lesz.

Brockmöller természetesnek mondja, hogy mindezek a változá
sok mélvrehatóan befolyásolják az emberi életformákat, éspedig
annál mélyrehatóbban, minél hatalmasabbak a gépekkel haszno
sított erők. Hogy pedig ezeket az, új életformákat nemcsak tudo
másul kell vennünk, de pozitiv módon is kell értékelnünk, arról
szer-inte már akkor is meggyőződhetünk,ha csupán a saját világ-
nézetünk, a kereszténység szempont jaiból vizsgáljuk az imént vá
zolt változásokat.

A nagyüzemek kialakulását, a tőkék és vállalatok koncentrá
lódását már az iparosodás korában a dolgok logikája hozta magú
val - rögzíti meg Brockrnöller. Azt a körülményt azonban, hogy
ezzel együtt előállt az ujkori proletariátus, a munkájának eredmé
nyeitől megfosztott, emberi méltóságában és jogaiban csorbított
munkásság; nem a nagyüzemi formának, hanem a liberális ma
gánkapitalizmusnak rovására kell írnunk. Következik ebből, hogy
nem a nagyüzemi forma ellen kell bizalmatlansággal viseltetnünk,
hanem a nagyüzemi gazdasúg individualista liberális strukturája
ellen.

"Jogosulatlan .a bizalmatlanság- ,azzal n fejlődésse! szemben is
- írja -, amely agazdasál'közösség új formáit s ezzel kapcsolat
ban a tulajdonviszonvoknak új rendjét mozd ítja elő. Már a bib
liai történetből is tudjuk, hogy a magántulajdon bizonyos formáit
egyedül az elért kultura magyarázta. Amíg például a zsidóság H
nomád kultura fokán élt, nem ismerték a földtulajdont, az egyén
nek csupán ingó javai lehettek. Amikor tehát bevonultak az Igéret
földjére, egészen új problórnát kellett megoldaniok, a föld tulajdo
nét, ami tipikus az agrárkultura fokán. Az· ország- területét a tör
zsek között osztották fel, a törzseken belül az egyes családok kö
zött. Bevezették azonban a szembat-évat és ,a jubileumi évei, mikor
'is az esetles- elidegenített földek visszaszálltak eredeti tulajdono
saikra, A sátoros ünnepnek pedig emlékeztetnie kellett a nomád
életre s annak vallási jelentőségére: arra, hogy az ember mindig
vándor ezen a földön. A közéukor keresztény szakában i,s meg
voltak a közös gazdálkodás bizonyos formái. S ha most az agrár
kulturát egy egészen újszerű technikai" kultura váltja fel, ennek
is kell, hogy új gazdasági rendi feleljen meg, olyan gazdasági
rend, amelynek e,gységesitő elve az individual isztikus magántulaj
don nyilván nem lehet."

'I'anulságnsnak érzem ezzel kapcsolathan azt a bírálla.tot is,
amelyben Broekmöller az, előző korszak szociálpolitikáját részesíti.
Ennek a szociálpolitikának, amelyre a munkássásr szervezkedése
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kényszerítette rá az államhatalmat, lényegét a rövidebb munka
idő és a magasabb bérek tették. A szociális kérdés azonban még
olyan rövid munkaidővel és még olyan magas bérekkel sem nyer
hetett megoldást, mert aminek vége·t kell vetni - mutat rá
Brockmöller -, az a munka külső és belső idegencélúsága. Külső
idegeneélúság az, hogy az üzemben dolgozók munkája egyoldalúan
a kapitalista vállalkozó anyagi érdekeit szo19á1ta, aki a tőke és a
munka együttes hozadékát, tehát a munkások tel.iesítménvét is
természetes jogként magának igényelte. Belső idegencélúságon pe
dig azt kell értenünk, hogy a munka ilyen módon milliók és mil
liók számára megszünt az emberhez' méltó lét tartalma, az öröm és
boldogság forrása lenni, s a bér formájában legfeljebb az eszközt
nyujtotta olyan élvezetek megszerzésére, amelyek kárpótlásként kí
nálkeztak. Csak e triindkét rendbeli ideaencélúsáa gyökerea fel
számolásának mártékében nőhet ki az új munkaéthosz, amikor 8
dolgozó ember a megélhetésen túl a munkában találja meg sze
mélyiségének kiteljesedését is.

Max Pietsch és Christian N atterrnann nyomán, akik 1952-ben,
illetve 1953-ban megjelent könyveikben a mai munkn szoeiológ-iai
és teológiai szemléletét fejte.tték ki, úgy is fogalmazhatnók ezt,
hogy a munkának megint "egy darab istentiszteletté" is kell vál
nia, megbízatássá, amelyet boldog és teljes emberségünk okából
egy magasabb rend ruházott reánk.

Mindezek figyelembevételével Cong-ar a kollektiv felelősség
ről szóló mesteri tanulmányában, amelyet a "Vie Lntelleetnelle"
1950-o.s évfolyamában több számon át közölt, nem habozik kijelen
teni, hogy az emberiség haladása nemosak a technikában, társada
lomszervezésben és tudományban állapítható meg, de az erkölcsi
eszmékben és a lelkiismeret finomodásában is. "Med ha nincs is
haladás - úgymond - a tulajdonképeni moral itásban, amely sze.
mélyes és amelynek szerzeményei elmúlnak azokkal, akik gyakorol
ták, igeni.s van haladás magukban az erkölcsi eszmékben. Lassú,
korlátolt, de reális haladás. Aligha jobbak ma az emberek az em
be,ri te-stvériség és igazsázossáa művelésében, de haladottabb és
kétl'légkíviil kifinomultabb eszméik vannak róla. A lelkiismeret ma
érzékenyebb mindama dolgok iránt, amelyek a kollektív felelősség
területét teszik."

Végeredményben tehát - s ezt megint Brockmöller írjll 
a keresztény embernek, akinek Isten-központú a világnézete, köte
lesséee a maga részéről is a lehetőségei közt odahatni, hoev e'Z ft.Z
új erő a Teremtő akarata szer-int az ernberiséz javát szolzália fi;

ne az embert és annak kulturateremtő tevékenységét rombolja
szét.

...

A kulturát alakító tényezők médosul ásának természetes követ
kezménye, hogy más formát ölt maga a kultura is. S minél beha
tóbban megismerjük ezt a kapcsolatot, annál világosabb lesz előt

tünk - emeli ki BrockmöIler -, hon az a kultura is, amelyet mi
mogszoktunk "keresz.tény kulturának" nevezni, csupán egyike a
lehetsósres történeti képződményeknek, amelyekben a keresztény
ség kifejeződést keres,
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..A kereszténység- Iényege - úgymond! - az az új élet, amelyet
Krisztus, Istennek fia, a megtestesülésben hozott. Ez az élet nem
.az emberi természet tartozéka, hanem a természetfölötti részvételt
jelenti az isteni életben. Nekünk Isten emberré levésének tovább
vitelét kell látnunk a kereszténységben. Ezzel az emberré levéssel
egy egészen új élet lépett be a történeti valóságba s működik ab
ban. Osakis ebben az, esetben ragadjuk meg a kereszténység lé
nyegét, Nem az emberi természet magasabbra emeléséről v.an szó,
hanem arról, hogy természetfölötti élet járul hozzá az Hgyesek ter
mészetes életéhez, s ennek a keresztények eg'yűttesében, mint kö
zösségben is ki kell hatnia. Míként a kiinduló pont nem az emberi
természet, mint a világnak része, ugyanúgy a cél sem zárul a vilá
gon belül, más szavakkal: nincs alávetve evilági kultúrfeladatnak.
Miként kereszténynek lenni lényegében részvétel Isten termésseté
ben. ugyanúgy rendeltetése is a tökéletes életközösség Istennel az
örökkévalóságban. Ha tehát kulturának az,embeori szellemnek azt a
megnyilatkozását. nevezzük, mikor ez a szellem a természeti adottsá
gokba és folyamatokba a saját eszmevilágá't mint másként-is-lehető
séget belelátja, majd személyes erőkifejtésévela természetszerű létbe
és alakulásba bele is építi, akkor minden további nélkül világos,
hogy a természetfölötti életre- emelkedés olyan történés, amely egé
szen más síkon megy végbe. A kereszténység a maga sajátos köré
ben fölötte áll a természetnek, vagyis a szó formális értelmében
semmiféle kulturfeladatot sem kell végeznie. Másfelőlazonhan ez
az új, kegyelemszerűen ajándékozott isteni élet a keresztény em
bernél nem valami új emelet médjára épül rá az emberi életre.
Ahogyan a természet rendjében a lélek szellemi éle'te a testnek
testi életét bensőleg áthatja és ,~ testet lelkes, any,aggá teszi, ugyan
így van ez a harmadik, az isteni élettel is. Ez a lélek élete, miként
a lélek a test élete. A keresztségben kereszténnyé lett ernber
"új teremtés". Igaz, hogy ezeket az, egyes létrendeket a tudomá
nyos elvonáshan külön is szemügyre vehetjük, ami azonban e1-·
vont, az nem tud cselekedni. Cselekedmi csak a konkréten létező
ember tud, aki keresztény. Ahogyan tehát az ernbernél a cselek
vést a testi élet körében is emberi cselekvésnek nevezeük, ugyan
úgy a keresztény ember minden cselekvése kerelsztény cselekvés,
amelynek a természetfölöt.ti életrend megvalósitását is célul kell
birnia,'

A most előadottak értelmében kézenfekvő állapítja meg
Brockmöller -, hogy a keresztény ember mindenkor csak egy és
ugyanazon kulturf'eladattal találja magát szemben: kifejezni a te
remtő Istentől ajándékozott élet teljes valóságát; Ug'yanígy nyil
vánvaló az is, hogy e feladat teljesítésének kötelessége nem függ
a kulturák nrilyenségétől, mert hiszen a kulturák, minthogy ter
mészeti feltételeik is vannak, e feltételek" változásával maguk is
változnak.

"A kereszténységnek - jelenti ki szószerint Brockmöller 
nem szahad állva maradnia egy bizonyos formánál. Ha a kultura
valamely formája kifutotta magát és elhal, akkor a merev ra
gaszkodás hozzá. még a benne lévő keresztény értékek okából is,
:árulá9sá válik a kereszténység feladata, ellen."

*
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A téves, maradi szemléletnek eredendő oka nyilvánvalóan az"
hogy az ember közvetlenül és mindenekelőtt a részlegeset látja
meg és csak a részlegesről ,tud' az általánoshoz és az egészhez
emelkedni. Könnyen megesik tehát - állapítja meg Brockmöller
-, hogy a keresztény ember hozzátapad azokhoz a részleges ke
reisztény értékekhez" amelyek egy meghatározott kulturában érvé
nvesülnek, vagy érvényesültek; hogy ezek az értékek a keresztény
értékeknek csupán egy részét, olykor nagyon is kérdésessé vált
részét teszik, efölött elsiklik a szeme. "Ehhez járul azután - idé
zem megint szószer-int - -azaz· álvallásos öncsalás, arnikor az em
ber Istenre hivatkozik, de önmagára gondol. Az,t hiszi, hogy jám
bor és vallásos, jóllehet nagy buzgólkodása ellenére is igen ke
véssé jámbor, sőt a szive mélvén talán egyenesen vallástalan, Ez
az. az, öncsalás, amely módot ad neki arra, hogy a- saját érdekeit
és a saját kívánságait Istein akaratának látszata alá raktároeza."

Klasszikus esete ennek Broekmöller szarint a farizeusok maga
tartása a vallásos eszméknek és a kulturának abban a döntő for
dulatában, amely Krísztussal bekövetkezett, Nem azért akarták
ők Krisztus művét elgáncsolni, mintha jobb belátásuk ellenére go
noszok lettek volna, hanem mert eleinte nem láttak, végül pedig
nem akartak látni, És ha ez, a történeti mozzanat nem is oivan
jellegű, mjnt amilven most bennünket foglalkoztat, a példa akkor
is beszédes, mert lényegében ott is a vallási mag-atartási módróI
volt szó az isteni kívánalmak irányában. E tekintetben ugyanis
az akkori helyzet nem különböz.ik azoktól az ujból mesrismétlődő

helyzetektől, amikor a vallási-e-rkölcsi"",;ue'g'Ujhódás okából is el
kell szakadni attól, ami megszokottá vált. Ilyen helyzetekbe kerül
tek a keresztények a zsidó kulturáról a hellén-római kulturába
való átmenet idején, utána amikor ezt a germán kultura váltotta
fel, majd többször is a belőlük támadt úgynevesett nyugati kultura
fejlődése során. "Nem lehet tehát elégg1é óvni attól - mondja
Brockmöller -, hogy a kereszténységgel egy elhaló kultura vé
delmére éljenek vissza. Ha felismertük, hogy a kereszténység szá
mára csak e1gyetlen kultura-alakító tevékenység' adódhatík, amely
nekabban kell állnia, hogyakultura különböző formáit az isten
emberi élet-megvalósítás síkjára emeli", akkor mindig helytelen
nek kell tekintenünk az. olyasfajta szemléletet, hogy "egy elhaló
formát azzal ca meeokolással tartsanak fenn, hogy benne keresz
ténység" fejeződött ki".

Nem vitás azonban - mutat rá Broekmöller, s ez is a megér
téshez tartozik -, hogy a dolgoknak ez a "moz·gásban látása"•
vagyis dinamikus szemlélete igen pallérozott elmét tételez fel,
olyan elmét, amilyenre az átlagembeenél. tehát az átlaekeresetény
nél is kevéssé számíthatunk. Az. emberek többsége' statikus szem
léletűr nyugvó állapotukban nézik a dolgokat, és sokkal inkább a
külső formák azok, amikkel törődnek, mint as eszmék. amelyek e
formákban kifejeződnek Ezért van az, hogy az, emberek a saját
jószántukból nehezen mondanak le még olyan kultura- ős élet
formákról is, amelyek a dinamikus szemléletben, vagyis a törté
neti fejlődés figyelembevételével már elavultak. Altalános szo
ciológ-iaí jelenség- ez, a hívő keresztényeknél azonban sajátos több
letként nem r-itkán mesmvllatkosík még az az alaptalan félelem
is, hogyamegszokott formák elhagyásával esetleg a tartalom is.
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veszendőbe nichet. Előfordul az is, hogy egyesek annál inkább tar
tanak ettől, miuél kevésbbé voltak eddig azon, hogy ők maguk is
belülről alakítsák az életüket.

Nehézség természetesen az is" amit Rahner húz alá, hogy ma
még semmi pontosat sem mondhatunk azokról az eljövendő új
Jo rmákról, amelyeket az, egyhúz és általában a keresztény vallás
közössézek élete fog ölteni. Csak egy dolgot vehetünk teljességgel
bizonyosnak, s ez, az, hogy: "a keresztény vallásosság szernélvibb
PS kevésbbé intézménvi' lesz: inkább az egyének ismételt és, meg
újuló elhatározásaira fog hagyatkozni, mint a kialakult és az
egyének döntésótől füg-getlell kulturális tényezők megőrző képes
ség·ére."

Helyesen mutat rá, hogy "soha sem volt az ember tényleges
és egyben empiriknsun meg-ragadható különállása 11 természettől

és ft többi élőlénytől nag-yobb, m.int napjainkban; szirrte mondhat
nók, hogy az e III her csak most igazolta kózwlfoghatóan lényét,
mint a természettól való k ötet lenségót."

TE, ÉLO HALAÉNEK

Minden lépésed őt dicséri
okosan megformált karod
s gyengéd kezed harangvirág-szép hajlata
és hangod melyen szavak ringanak
mint ladikok a hajnalkék vízen
őt dicséri az ajkak börtönét
boldogan feltépő kacagásod
és könnyeidnek áldott könnyűlése
és minden kis vonal az arcodon
és minden langyos zug a testeden

Es hogyha alszol
halk szuszogásod is szűntelen őt dicséri
s az illetékes angyal
ágyad fölött lebegve gyönyörködik a nyugvó pilla-párban

Ilyenkor én csekélyke verssel áldozom tinéktek.
Tomori Tamás
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Alföldi A. BéJ.,a

A FALUSI LELKIPÁSZTOR EGY ÉVE

"Krisztus Urunk úgy akarta, hogy <az emberiség megváltásá
nak műve, melvet Ö maga vitt végbe a keresztfán, állandósuljon a
világ végezetéig, éppen ezért saját egyetlen és örök papi hatalmát
továbbadta az, ő Egyházának ... Az Egyház papjai ... teljes jog
gal elmondhatják magukról a Nemzetek Apostolának szavait: Is
tennek ... vagyunk munkatársai. (I. Kor. 3, 9.). Feladatuk "elő-

.mozdítani Isten dicsőségét a földön és ápolni, növelni Krisetus
titokzatos testét." (XII. Pius pápa .körlevelr, a papsághoz az 1950.
jub. azentévben.)

Minden lelkipásztord meggondolásnak, terveegetésnek, korszerű
sítésnek e változatlan kűldetés, az örök cél je:gyéhen kell történnie.
Mi is ez örök cél fényében kíséreljük meg felvázolni itt a falusi
lelkipásztor egyházi évét,

Korszerű lelkipász.tori tiirekoések

A modern lelkipásztorkodás bizonyos fokig válságba jutott. Ez
a válság nem dekadencia, hanem a kiteliesülés, a növekvés "bi
zonytalansága". Új igények, úi törekvések jelentkeznek a lelkek
ben, és mindezek vilávos jelei 'annak, hogy az, emberiség- lelkűlete,

magatartása és életformája nar'~'ban meeváltozott, Az Egyház
küldetése változhatatlan és míndiz időszerű, az ember természete
és személvisége sem változik lényegében korok és évszázadok sze
rint, de mertae Egyház mindig időszerű célj áll o7., vezető eszközök
és. módszerek - főként a látható, külső eszközök - naP''' része
időleges és evilági, változnia kell az, idők követelménye szerint,
Ezt hangsúlyozzák XII. Pius szavai: "Korunkban a megváltozott
életkörülmények olyan új kórdé seket vetettek Ielseínre, amelyek
gondos megfontolást ős alapos körültekintést j w ényeln ek " , .8 kéri
a papsázot: .,lendítse fel az apostolkodás mindazon formáit és mó
dozatait, arnelvek ma - tekintettel a hívek sajátos sz.ük~IO"eire 
külőnösképpen nagy horderejűek és fontosak."

Ezeknek a?: igényeknek je.gyében kezdeményeznek ma világ
szerte új utakat a lelkipásztorkodásban. Sokszor szélsőséges el
gondolások és igyekezetek is akadnak közöttük, elfeledve azt, hogy
maga az újítás még önmagában nem érdem, s "CBak akkor dícsé
retes, ha összhangban van az igazsággal és tisztesécesebb, erénye
sebb életre seg'ít." (XII. Pius.) A kezdeti törekvések forgataga
mindinkább tisztult, és ma már eléggé áttekinthető képet kaphat
tunk a főbb korszerű lelkipásztori iránvzatokról.

Az első és talán le1gl'égibb ezek között: a liturgikus apostolság.
Abból az alapvető meg'gondol ásból indul ki, hogy a világ meg
váltása elsősorhan kegyelmi mozzanatokból tevődik össze, Isten
pedig a kegyelmeket legfőképpen szentségei által nyujtja az ern
bernek. tehát a lelkipásztori törekvéseknek is elsősorban a szentsé
gek - leülönösen és hangsúlyozottarru szentmise - vau röviden
a liturgia felé kell irányulniok. Anélkül, hogy érdemiben foglal
kozni kívánnánk a liturgikus apostolság el,gondolásaival, el kell
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ismernünk törekvéseiknek fontosságát és jelentőségét.. Meg kell
azonban gondolnunk azt is, amit ellenvetéstíl azoktak felhozni, hogy
a lelkipásztor feladata nemcsak a szeuteégek kiszolgáltatása, ha
nem missziós küldetése is van. Azokhoz is el kell jutnia, akik nem
~nek szentségí életet és nem mutatnak liturgikus hajlandóságot.

Ez utóbbit igyekszik nyomatékozni a másik kellő: a szociális
(közösségi, népies) és a pszichológiai irányzat. Az egyik a Corpu»
Christi Mysticum dogmájának tanulságai alapján a szerétet és
közösségí érzés, valamint felelősség kővetelrnényeit szeretné az
eddiginél jobbab előtérbe helyezni. A másik az újabbkori lélektani
kutatások eredményeit tanulmányozva úgy látja, hogy nagvon
fontos 'az egyes, egyedi adottságokkal rendelkező e,gyén külőn

külön lelki kezelése, többek kőzt a természetes gátlások, zavarok
megoldása és az ember beáll ítása a terméazetfölöttire,

Mindhárorn elgondolás előbbre vitte a lelkipásstorkodást, szél
sőségesen kisarkítva azonban mindhárom hibás útra tévedhetne
és úgy látszik, hog-y a teljes megoldást a három egysége, fogja meg
adni, sohasern feledve, hogy "a papi tevékenység sajátos területe
a természetfeletti élet: annak megszerzése, gY\lU~apítása és Kirisz
tus titokzatos testével való közlése," (XII. Pius)

A falusi hívek talán még nagyobb átalakuláaon mennek át,
mint a városiak; ezért ma talán nehezebb te-rület a falusi pászto
ráció, mint a városi. Talán nem lesz hiábavaló tehát, ha a változás
('gy bizonyos pil.lanatában, áttokintiük a falusi lelkipásztorkodás
e.Qyik igen fontos területét. azt, amelyik leg'jobhan szemünk előtt

van: az egyházi évben és azon át megnyilvánuló lelkipásztor-i
életet,

A meU1'áltotlsáu i.gényc

Hazánkban a külső természet, ,az évszakok megújulásának
rendszeres válbakosása nagy segítője a liturg-ikus élet kialaku
lásának. Az cg-yhúzi év adventtel kezdődik. Előkészűle.t oz a Meg
váltó születésére. egyheu csodálatos megemlékezés az emheriség
nagy ádventjéről, az Öszővetség-ről és földi életünk ádventi jelle
góról. Kint a külvilág' is erre hangol minket: diszek, virágok és
lombak megsemmisültek, kiüresedett szinte az egész természet, és
a hideg télben kiáltó vágy hangzik a tavasz, a természet ujjászü
letése után. A vallásos lélekben az ádventi vágy a megváltottság
és tökéletesedés igénye, vag'yis a megváltás minél mélyebb alanyi
megvalósulásának forró láza, amely a magyar nép szokásaiban,
hagyományaiban számba alig vehető vonatkozásban megnyilatko
zik. A halhatatlansám-a vágyó kil'ályfi meséjétől a népi pásztor
játékok leboruló hódolatáig sok-sok lelki szomjúság' bizonyítja
ezt. A karácsonyt széo idillé varázsolni, megható genre-képpé áJt
rajzolni, kigyúló fenyőgyertyák mellett meghatódni r lehet mű
vészi élmény vagy emberi érzékenvsézüknek kícsordulása, de a ka
rácsony igazi jelentése, több (művészetben is nagy feladat lenne ezt
ábrázolni, érzékeltetn i) : a meeváltásra való várakozásnak ohiek
tive vége, köztünk a Mesrváltó, az, Úr (= Emmanuel), újjász.ületi.k
a világ és újjá kell születnie lelkünknek. Még nem fejeződött be a
megváltás Krisztus születésével, a megváltás is szinte gyermek
még, amint a Megválrl:ó is gyermek, de elérkezett. a döntő időszak,



megfordult a sorsunk ... Ennek az ünnepnek, az egész ünnepkör
nek kategorikus parancsa: változtasd meg életedet, szülessél újjá
keg-yelemben és Krisatusban l Ha még nem indultál el, indulj el
a tökélete,sseg felé, a krisztusi életkor nagykorúságának beteljese
déséhez !

Advent a falusi lelkipásztorkodás egyik legfontosabb ideje.
December elejétől kb. február kőzepéig tart II falu "nyarallÍis.a",
ilyenkor van az embereknek legtöbb idejűk. Karácsony után a
fagyasztó hideg legtöbbször csökkenti a templornbajárók számát
is és hangulatával sem alkalmas annyira a lelki 'éle,t elmélyíté
sére, mint ádvent és karácsony közvetlen környéke, úgy vízke
resztig. Legtöbb helyen ilyenkor, k arúcso nv előtt vannak II tri
duumok, A hajnali misék felejthetetlen ólmén yükke.l nagyon al
kalmasak a bűnbánat felkeltésére. Általános tapasztalat, hogy fa
lun karácsonvra többen gyónnak, m.int husvétra. (Ennek oka nem
a karácsony előtti tr-iduum, mert olyan helyeken is így Vian, ahol
sem karácsony, sem husvét előtrt nem volt' triduum.) Éppen ezért
nagyon jó lenne, haa Szentszéktől meakaphatnők azt az, enged
ményt, hogy az, évi egyszeri szentáldozási kötelezettség- ne korláto
zódjék csak a husvéti idöszakra, hanem a karácsonyi időben is
elvégezhető legyen. Legtöbb helyen, ha valami okból a triduum
el is marad, gondoskodnak arról, hogy ilyenkor (és husvét előtt
is) legyen vendéggyóntató. Hogy ez, mennyire fontos falun, talán
nem kell magyaráznunk. Altalános tanaszfalat bizonyicja, hogy a
szentgvónás elvégzését (most és husvétkor, valamint búcsú és el
sőáldozás előtt, évenkint tehát kb. négyszer) ajánlaltos csoportok
ra osztani, korosztályok szerint (gyermekek, ifjaik, felnőttek) vagy
külön időt adni a férfiaknak ós nőknek la szentavónásra ős; közös
seentáldozásra, Kül önösen II férfiak szerotdk tudni és látni, hogy
nem egyedül mennek az Ür usztalűhoz. Sem most, sem husvét előtt
nem szoktunk megfeledkezni a betezekről és gyönge öregekről, akik
á,2'yhoz vagy szebához kötve várják Il azentgvónás és szentáldozás
alkalmát.

A karácsonyi szentg-yónás és szerutáldozás hanasúlvozása li
tursríkus szempontból is nagyon Iolentös, ha a lelki életet az egy
házi év keretében néz,zük: Ha lelked s,ötétsélgben él, fogadd he a
fényt, szülessél újjá (és ki az, a földi ember, akinek valamilyen
értelemben va,gy vonatkozásban nem kellene ú iiáseületnie ~), a hus
véti diadal állandósítsa benned a meg-váltottsáeot, élj diadalmas
életet, a pünkösdi ünnepkör szeblernében a VÚg'sőkig és mindenben
hűségben, a hétköznapok, az ezvszerű vasárnanok, a szűrke élet
napjain át is juss el a beteljesüléshez.. A gondos lelkipásztor mind
Hzt hirdetőtáblával és meg-felelő h osszúságú, talpraesett szóbeli
hirdetésse! is ki tudja emelni. A falusi nép mindkettőre elég ér
zékeny, de ssívesen veszi. ha jó.

Az ádventí szentmíséken kiváló alkalom nyílik szentmisema
gy,arázatokra. Különösen :az idöszak elojén, amikor még nines
olyan sok gyónó, mint később. Hetenkint egyszer-kétsze'r örömmel
hallsrat.iák a hívek. Több lelkipásztor, fölelg' ha egyedül van, V:3Jgy
sesrítőtársának gyóntatnia kell, ádventi időszakban rövid, tömör
8-10 perces katekésiseket ad, egé8zen gyakorlati utasttásokat a
lel,ki életre, stb. A falusi ember lelke szomjasan isszlaaz okos, jó
tanítást.

10



A magyar nép lelkében leülönös melegséggel él la karácsony.
Előtte már népszokások egész sorával készültek az ünnepre, ma
már egyre ritkábban és egyre kevesebb helyen. A babonák eltű
nése örvendetes dolog, de la szép és jó népszokásokat bizony meg
lehet mentení és egy részét megszentelni, Az. ilyen, vallási népszo
kásból átmentett és megszantelt ájtatosság nyilván ősisége, népi
pszichológiája miatt közelebb kerülhet a fal usi hívekhez, mint
akárhány más lényeg-telen ájtatosság, s leg-többször tulajdonképpen
nem történik más, mint a templomból kikerült, szentelrnénvböl
profanizálódott népszokás megtisetulva visszakerül méltó helyére.
Most csak két vallási népszokást említünk, melv manapság beke
rült la templomba. Az egyik a "Szállást keres a Szentesalád" ájba
tosság. Sok helyen a templomban végzik, ott adják át egymásnak
a Szentesalád képét, és valamelyik népi irnádokzó vezetésével
imádkoznak, la lelkipásztor esetleg rövid elmélkedést ad az eszrné
nyi családi élet szépségéről (Casti connubii n, v;agy a megváltás
történetéről szentír-áamagyarázatot taet, Közben nagvseerű gyó
nási alkalom is van, és másnap a Szentesalád-képet őrző családok
mind közös szentáldozást végeznek. Másik felejthetetlen vallási
népszokásunk: a betlehemezés. Nem hallottunk semmi megbotrán
kozó szót ott, ahol megfelelő szöveggel, karácsonyi ájtato'sság ke- .
rétében éjféli mise előtt bemutatták a pásztorok és mágusok hó
dolatát. Lehet ezt megtartani karácsony vigiliáján karácsonyi elő
készületi ártatossáaként is. A gyermekek szívesen viszik és teszik
le ilyenkor "ajándékaikat" (Jócselekedetek, erénylapok, stb.) a kis
J ézus jászolához, és megbanulják, hogy karácsonykor nomcsak
ajándékot kell várni, hanem adni is ken jócselek:ede,te,t, áldozatot,
elsősorban Istennek.

Karácsony ünnepe hangulatával, szépségével és eredével szinte
önmaga pasztorál, a lelkipásztornak mégis ügyelnie ken, hogy a
hívek tudatában 'az igazi, lényegeis jelentésével jelenjék meg ez, az
ünnep, ne idil lizál.iák el az üdvösség évében és, egyál'talán la meg
váltásban lévő szerepét, Karácsony ünnepének fénye miatt az
utána lévő kisebb szer-tartások (borszentelés, vízszentelés) ellégg;é
elnéptelenedtek falva'inkban, s kevés igyekezet látszik ezek litur
gikus szerepének helyreállítására. így vagyunk még jónéhány do
loggal as egyházi évben: új ötletek, új alkalmi énekek kellenének
ezeknek felelevenítéséhez. A karácsony utáni napok sorozatából
mégis kiemelkedik kettő: a Szilvesster-napi hálaadáe és Ujév
ünnepe. M'indkettő jelentő,ség-ét eléggé érzik falun, hiszen Szent
Ssilveszter es,téjén me,grö,gzött templomkerülők is kötelesséeüknek'
tudják a hálaadásori való megtielenéet. Ekkor nemcsak hálát ad
nak Istennek, hanem na!!'y érdeklődéesel lelsik az, egyházköz,ség éle
téről szóló beszámolót. És amennyire örülnek a részletes, ügyelsen
megszerkeeetett beszámolónak. annyira bosszankodnak, ha az, el
marad. U'[év napján ismertetni szolcták lezalább főbb vonalakban
az eP'Vházközség jövő évi terveit, feladatokat tűznek ki. hiánvos
ság-okat jelölnek meg a plébánosok, s miudez hozzátartozik a terv
szerű lelkipásstorkodáshoz,

A karáesonvi idősz3Jk hátralévő napj1ai falvaink' hideg temp
lomaihan eléggé meeszokottan telnek, Itt-ott evy-egy kilenced, áj
tatossáe (nl. lourdesi jelenés előtt) ha van, e,gyébként szokott rend-
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ben történnek az Istentdssteletek. E.gy lehetőségről azonban meg
kell emlékeenünk. A Szerút Család ünnepén, amikor a lelkipásator
hívei elé állítja az Isten akarata szerint való családi életet, nem
lehetne-e a sokgvermekes, jó katolikus családok dícséretét nem
csak szóval, hanem legalább jelképes tettel is kinyilvánítani ~
Esetleg évenkint en-Hgy solrgyermekes családot az egyházközség
megajándékoshatna, Szerény mődja ez, a megbecsülésnek, de nem
hiábavaló.

A diadalmas élet

A farsang idején, laz Anyaseentegyház figyelmeztet az élet ko
molyságűra: lilába öltözik. Még néhány hét, és a kikelet. az élet
diadalmaskodik a télen, a halálon. Fák rügyeznek, bokrok virágoz
nak, mezők újulnak, vetések zöldellnek, és a falu népe hatalmas
méretű munkába kezd ujra, mikor február vége felé felensred a tél.

Farsang végén éjfél előtt meeszólala templom tornyában a fi
gyelmeztetn nagyharang, másnap hamvazkodás, és máris benne va
gyunk a husvéti időszakban, a husvét előkéseületi idejében: a
nagyböjtben. Régen bámulatrarnéltó fegyelemmel és áldozattal

.tartották a nagyböjtöt eleink. Kimosták. kisúrolták az edényeket,

.zsírnak egy csöppjét meg' nem ízlelték egész, negyven napon át.
Mégsem roskadtak össze, sőt szorgalmasan és kitartóan dolgoztak
hiszen a nagyböjt szellemével semmiképpen sem egyeztethető ösz
sze a tétlenkedés. Ma már mindez szinte elképzelhetetlen. Nem tar
tozik ránk kutatrri, mi ennek az oka; tény az" hogy a liturgikus
életforma Iegnagvobb változása az elmult évszázadok alatt éppen
a nagyböjt körül történt, Az· Anyaszentegyház észrevette ezt, és
mintha a lelki életi eg'yensúlyt e tekintetben más módon kívánná
biztositani. Nem 'annyira a böjtön, a külsö lá:ldozaton vian hang
súly, bár la néhány mezmaradt böjt nagyon fontos, hanem a belső
áldoeathozatalon, ez pedig sokféleképpen meg-nyilatkozhat, A falusi
hívek jórésze tudja ezt, míkor vallási kötelezettségeit áhítlattal és
hiány nélkül teljesíti, mindennapi kötelességét, munká.iát, erkölcsi
tettnek fogva fel, jól végzi.

A nagyböjti lelkipásztori munka leülönösebben a keresztútjá
rással és nagyböjti szentbeszédekkel kezdődik. Bevált dolog' a kü
lőn-kűlön csoportoknak "címzett" ke-resztútjárás (pl. gye,rmekek,
betegek, stb. keresztútja). Ezeknek szövegét bizony néha magunk
nak kell tösszeállitanunk, és ha szükséges, jóváhag-yás.sal el látta.t
nunk. Feketevasárnap körül jön a munka dandárja. A szent..gyóná
sok száma egyre nagyobb, még-is a kötelező husvéti szentáldozást
megfelelőkép hangsúlyozni kell, jó időpontokat megjelölni, ugyan
akkor egyéb teendői mellett sok helyen még a passió előkészítése

is a lelkipásztorra hárul, és itt van az elsőáldozási előkészítés ide
je is.

Virágvasárnap és nagyhéten kevés plébánia van abban a hely
zetben. hogy megnövekedett munkája mellett ezeknek a napoknak
liturgiai szépségét teljesen kamatoztassa, Az. is komoly eredmény,
ha nagypénteken a szertartások maevarázatával érthetőbbé teheti
az Egyház hódolatát Megváltó Krisctusa előtt. (Itt meg ken je
gyeenűnk, hogv falun mínden Iituraíkus magyarázat és általában
minden liturgikus törekvés na.gy körültekintést igényel A falu
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népe ugyanis korántsem oly képzett II liturgiában, mint a város, s
ma még talán érzéke sem oly éles hozzá, mint a városi népnek.
Máeik szempont. a falu általában nagyon szerét énekelni. Oktalan
ság lenne tehát liturgikus szövegmondásokkal száműznia templomi
éneket. Amikor az előírások megenged'ik, meanél többet énekel
jünk. S vajjon sok újabb liturgikus szellemű kívánság is nem azt
mutatja-e, hogy az ének nagyobb teret fog- kapni a templom
ban, s a reeitativóval összhangban elfogIalja majd méltó szerepét'l)
Több plébánia idő és szóbeli lehetőség- hiányában Irásban. rajzban
(hirdetőtáblán) próbálja a hívek elé tárni legalább vázlatosan a li
turgia értelmét és magyarázatát.

Nagypénteken az E.g-yház hivatalos szer-tartásai és a szentbe
széd után következik a nép "magán liturgiája": a Krísetus-siratás,
Ezt a megrendítő szokást nem szabad kiüldözni a templomból, ha
nem meg kell szentelni s legalább "félhiViatalossá" kell tenni. Aki
hívő lélekkel résztvett már ilyen Krisatus-sirafásban, és hallgatta
vagy énekelte Szűz Mária keserveit, látta azokat az együt.f.érző aa'
cokat, kicsorduló könnyeket, bizonyára megsejtett valamit a ma
gyar nép katolikus vallási élményéből és nem fogja elfeledni ha
láláig.

A nagyszombati reggeli szertaetások falun majdnem mindenütt
üre-s templomban zajlanak le, de az újabb, a helyreállított husvéti
vigilia már komoly eredményeket ért el a liturgikus élet fejle'sz
tésében. Nagy esemény a délutáni feltámadási körmenet, melynek
ősi fensége mindig megr-aaadóan állítja elénk Husvét jelentését.
Győzött az élet ,a halálon, Krisztusban miénk a győzelmes, diadal
mas élet!

Husvét után nemsokára itt az egyházközség újabb nagy ün
nepe: az első szentáldozás napja. Nagyon sok helyen kedves és szép
külsősésrekkel, szeretetreggelivel sikeresen emelik az ünnep fényét;
sokkal fontosabb azonban a külsőségeknél, hogy valóban lelki ün
nep legyen e nap. Ahol családi ünneppé is avatják ü' napot, a gyer
meket aznap különös tisztelettel szeretik, ezt külsőleg is megmu
1atják (pl. főhelyre ültetik az asztalnál), ott valóban eméikezetes
és g'yümölesöző lesz az elsőáldozás nania, A több keavelmet akarja
biztosítani az elsőáldozásnak az a módia, hogya kiSIgyermek szü
lei között áldozik. Jobbról térdel az édesapa, balról az édesanya,
s természetesen ők is szentáldozást véceznek. ElőttH nem eO'V há
zasság' egyházi rendezésére adódik alkalom ilyenkor, meg-oldódik
az elsöáldozás néhány technikai nehézsége, a gyermek közössézi
élménnyel gazdasrodik,

M 4:i11 sban, a Szent Szűz, hónapjában renzetesr a munka a ha
tárban. Számosan találnak méeis hétköznap is időt, hoev résztve
gyenek a hangulatos májusi Iitániákon, melyeknek idejét a lelki
pásztor természetesen úg-y tűzi ki. hozv a munloa végzésétől ne
voniák cl a hívőt. Utána közös esti imádsáo-ot (vaev oompleto'ri
umot) vflO'ezhetnek Ielkiismeretvizseálattal El a tökéletesebb lelki
élet óhajával.

Krisztushoz híven a halá7ig
Husvét ünnepének parancsa: élj diadalmas krisztusi életet, ft

megváltott ember életét! A husvét utáni idő parancsa pedig ez:
légy hűséges a halálig- ebben a diadalmas, kegyelmi életben a hét-
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köznapok. la munkanapok. ,az egyszerű hetek gyors forgatagában is.
Legnehezebb jól megfogni lelkipáeztort szempontból a pünkösd

körüli időket. Alig van kiemelkedő liturgiai esemény. Mig a
másik két ünnep körül bizonyos válogatásra kényszerül a lelki
pásztor, sokszor néhány kisebb szentcselekménvt (husvéti ételmeg
áldás, búzaszentelő, keresztjáró napok) nem is hangsúlyoz eléggé,
most majdnem riadtan néz körül la lelkek gondozója, hogvan tegye
munkáját minél alkalmasabbá a kegyelem áradására.

Alig van néhány kiemelkedő ünnep. Az uruapi körmenet a
szentségi Jézusnak hódol. A hívek nagy lelkesedéssel próbálják
ezt a hódolatot széppé tenni. Ez a lelkesedés azonban sokszor csak
kűlsőség. Tudatosítani kell az, OHari.szentség lelkiéleti, üdvösség
történoti szerepét ; a körmeneten való részvétel is ne csak puszta
külsöség legyen. Kinek van nagyobb szűkség« lelki táplálékra. lel
ki erősségre. mint a szorgos munkába.n verejtólrező emberrnek ~
Egész, nyáron át csak néhány szerenven meghúzódó ünnep van. A
lelki életben azonban nincs pihenés. vagy megállás. Ez az idöszak
az egyszerű hűség ideje. Vasárnaponkint annyi útravalót kell a
híveknek gyüjteniök, hogy elegendő legyen a következő hétközna
pokra, Ilyenkor bizonyosodik be, elég lelki erőnk van-e, meg tud
juk-81 szentelni az életünket, Most lépnek előtórbe a lelki élet rend
szeressége, a röpímák.cszenteégiátogntások (első v.a,gy ujholdvasár
napokon a szentsésrimádások) és ,a többiek Ez az, e,gyszerrű tanú
ságtétel ideje.

Lasslan beköszönt. a csöndesség, az aranyos ős,,;. 'I'erménvek a
esürben, bor a pincében, A nyár közepán vagy inkább ősz elején
(főleg szőlőtermelő vidéken) tartják az évi hálaadást a termésért.
Ilyen bálaadáskor jermén~m~lg~ldáso~atis swkt!lk vézezni.

Hervad a természet, búcsúzik az osz, nemsokára vesre az eg-y
házi évnek És a Szűzanva hónapja, október, a rózsafűzőres engesz
telés hónapja után emlékezik mesr az Anvaszonteavhá» a minden
szentekről, az örök boldogságra jutott elköltözöttekről és a tisz
títóheIyen szenvedő elhunytakról. Temetőben és templomban tar
tanak ilyenkor gyászszertart.ásokat, e,gyházi gyászünn8Psélreket.
Fontos, hogy meaértsék a hívek az ima szerepét, és m.inél többet
megnejtsenek abból az időben és térben hatalmasan kit,erjedő kö
z.ös,ségről, melv a katolikus E,gyházban él: a szentek kö,,;,össégé.TőL

Ime. főbb vonásokbau áttekintettük a falusi lelkiuásztori mun
ka egyik nag'y területM.: az, ergyházi év keretében adódó munkár.
Nem széltunk mindenről, néhol pedig' csak éppen vázbatos össze
fogolalásm szor ítkozhattunk. Vannak helyi saíátossázok, e!!yes vi
dékeken kialakult ájtatosságok. évszázados szokások, táiegységi
tulaidonsécok, melveket a relalista lelkipásztor fil"Ve,lembe vesz,
és ff'ladatok, melyeket meg-valósít, Nem szőltunk több, ha nem is
általánosan meg-határozott időben tiirténő, dr, még-is val amikénnen
az egyházi évhez tartozó eseménvről, búcsúkról, búosú i hr:l.<:(),Król ,
sth.. de hiszen pontosan nem is tudnők mind számbavenn i- Minden
lelkipásztori munka és feladat ucvanis kp,Hős i rá.nvú : kifpl.é,. el
sősorban a hívek felé mozcó, és he,ff'lé". elsősorban a saját lel ll""l1pk

mesrszentelésére törekvő. R ez utóbbi nemcsak az önmegszentelödés
miatt fontos, hanem lelkipásztori szemponthól is.
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JANUAR

Nehéz csillagok ragadtak a cipőmhöz,

Nem is csillag volt, hanem csak téli sár,
Féltem nagyon, pedig tudtam, szivemben őrködsz

S nem szállsz ki onnan soha már.

A tócsa csillogott, szél fújt, a fekete
Agak a kék eget döfködték minta tűk,

Egy hóvirág-csokor esett a [oldre le,
Eltünt a mosolyod s nem voltál soha hűbb.

Atazva érkeztem, cipőt, mhát ledobva,
Kezemben érzem még bársonyos kalapod.
Odakinn nap sütött, de ·te, a szoba foglya,
Bűnbánón eltakartad gyöngyverte homlokod.

Az ujjak finoman alighogy egymást érik,
A szívbe lassan visszahull a vér.
Aludj. a.ludj, szegény, érkezz egy messze télig,
Hol kék-ezüst a. sár s a hóvirág fehér . . .

Stetka Éva

FÉLELEM

A hold nem hagyaludni.
A fehér ágyra süt.
A hold, a hold, a hold, a hold
Körülvesz mindenütt.

Forgak előre, hátra, térdem a homlokomnál,
Úgy alszom, mint egy kis japán vagy embrió.
- Foroghatsz, nyujtózkodhatsz, fölülhetsz: homlokodnál
Ott a sarlója, és mint két aranydió,

Úgy ül behunyt pilládon, önmagát sokszorozza.
Lehúzod a redőnyt: beszüremlik a fény.
A holdsarló nevet a nyolc sötét sarokba.
S így kinlódod át ébren, fogoly, a hoss.zu éjt.

Stet1ca Éva

ESTE

A síkok háromszögben
Osztódtak szüntelen,
Gödör nyílott fölöttem,
Incselkedett velem.

Az úton, merre jöttem,
Megült a félelem,
Sötét bikák a ködben
Vgettek szüntelen.

Kinyílt aztán egy ajtó,
Csengőzsinór kezemben.
Fölríadt három alvó,
S néztek reám meredten.

Sötét körök, sötétkék
Háromszögek daloltak.
S vérző fák karra vették
Az összetépett holdat.

Stetka Éva
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Possonyi László

A SZÁZÉVES G. B. SHAW
Meghat bennünket ez a centenárium. Nemrégiben még élő Író.

a leghaladóbb nyugateurópai drámaköltő s már centenáriumát
éljük. Kortársa volt Kossuth Lajosnak éppúgy, mint Chaplinnek s
akkor lépett igazában az írói porondra, amikor Wilde Oszkár ke
zéből kioldódott a toll. Ezt az elődjét, akivel egy évben született,
azért említjük, mert ez a másik nagy irvérű angol némileg elő
futára volt a drámaírói pályán- Wilde fedezte fel, hogya konven
eiókba és tradiciókba merevedett Angliában csak bohóckodva lehet
társadalomkritikát gyakorolni, szóval a kritikai realizmus eszkö
zeivel élni. A koldússzegény Bernhard Shaw csak tizennégyéves
koráig járhatott iskolába, Oxfordról, Etonról, vagy Cambridgeről

nem is álmodhatott. Nem kapott klasszikus nevelést, ezért történe
lemfelfogása sokban hasonlít a történelemnélküli amerikaiakéhoz.
Koldús kis zenekritikus, anyja zeneleckéket ad s támogatja is,
amennyire tudja, széllelbélelt külsejű fiát. S ez a fiú hamarosan
megismerkedik Marx tanaival, megtanulja a dialektikáját, melynek
egyik legkiemelkedőbb szinpadi meatere lesz.. Regényeire alig si
kerül kiadót találnia, amikor kortársa, Wilde, már világbahérokat
arat. Mikor Wildet a börtön elnyeli, mintha csak helyet akarna
csinálni utódjának. S Bernhard Shaw élt is az alkalommal. Köny
vekben megjelent drámáit a századforduló kapuzárása előtt bocsát
ja közre. Meghökkentő'e,lőszavak kábítják el az olvasót, szereplői

helyenként pedig még a többíves előszavakat is túlbeszélik. "No
igen, ezek olyan könyvdrámák" mondja a nyugalmában megza
vart, a szelid Barriehoz és Pinerehoz azokott angol olvasó, dehát
a szinpadon úgysem állnák meg a helyüket. S ekkor történik meg
a csoda. A szeszélves. látszólag minden konvencionális cselekmény
hijján szűkölkődő, szószátvárnak is bátran bélyegezhető Shaw-da
rabok szinpadra találva váratlanul élni kezdenek Szereplői. mint a
kifogott, de a vízhe visszajuttatott halak, egyszerre vidoran ci
kázni kezdenek, mert most érzik magukat csak igazán elemük
ben, hiszen szinpadra álmodták őket, s az álom beteljesült.

Nem véletlen csoda és nem is érdemtelen. Shaw a legszámítóbb,
a lényegielenben a Iegmegalkuvóbb író. Börtönbe zárták erkölcsi
fenegyerekeskedés miatt Wildet 7 Ö nem lesz bolond, hogy a köz
morál terén fenegverekeskedjék. Az ő darabjaiban ugyan keresve
88 találni házasságtörő nőt, kicsapongó férfit, törvénytelen vi
szonyt, ilyesféle buktatókkal ugyan nem fogja felborzolni az angol
morális érzékenységet. Több tucatra rugó darabja témáját ha ki
elemeznénk. az alaptémáktól olykor akár biedermever poétának
is gondolhatnánk Shawt. A Candida anglikán papja beleszédül
szónoki sikereibe, s feleségébe halálosan beleszeret e,gy húszéven
alúli poéta, aki éhezik, mert még a csekkjei beváltásához sem ért.
A féltékeny férj felhívja az asszonyt, hogy válasszon kettőjük kö
zött. Az asszony kijelenti, hogy a gyöngébbet választja. A férj ösz
szeomlík, mert azt hiszi, a költő a gyöngébb; az asszony csodál..
kozva néz rá: hisz téged választottalak. A költő erős, mert tud
egyedül lenni. s még erősebbé teszi a szenvedés, De te, szegénj-kém
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elpusztulnál nélkülem ... Készakarva idéztük ezt a darabot, amely
a fiatalkori Shaw Iegjellegzetesebb miíve abból a szempontból.
hogy szerzője II szerelmi erkölcs terén igazán nem ismer és nem.
is akar ismerni forradalmat. A XX. század legnagyobb drámaíró
játa közéleti és a szociális erkölcs kérdései tudják csak igazán
forrpontra hevíteni és indulatba hozni. A kegyes álarcok lerángu
tására érez hivatást, II konvenciók hazug erkölcsébe menekűlteket

állítja a vádlottak padjára. S ehhez m indeg-y neki, hová nyúl,
Caesar és Kleopátr-a történotéhez-e, vagy a két háború köeti évek
NépszővetségénekGenfjéhez, az őskereszténvekAndrokles-lezendá
jához, vagy a vadnyugati pionirok lókötöjének esetéhez, Szent Jo
hannához, vagy a Shakespeare szenettdei titokzatos ihlető.iéhez, Ő

még a kimondhatatlan foglalkozást űző Warrenné törtélletét is
olyan "fehéren" irja meg, hogy akár iskoláslánvok csoportos szin
házlátogatását se tilalmazhassa senki, ha egyszer az ő darabját
játsszák. A botrány megengedett lehetőségét. ami kell is a siker
hez, ő csak arra az egvre tartogatja, hogy beidegzett szociális elő

itéletektől szabadítsa meg uózőkőzőnségét. Lesz itt botránkozás
amúgyis, ha egyszer kimutatja, hogyakastélyokban lakó gentle
manek nem jobbak, sőt gyakorta rosszabbak, mirit II spanyolorszá
gi útonálló banditák. akikkel különben rendezettebb üzletmenet
céljából részvénytársaságilag szövetkeznek is. (Ember és felsőbb

rendű ember.) A Pygmalion-monda nagyon megfelel számára, mert
bebizonv íthatja, hogy embert és embert csak Illodorbeli különbsé
gek választanak el, és ha egy szerelmes nyelvtanár megtanít sza
lonnyelven beszélni egy kis külvárosi stílusú virágár-úsleányt, ak
kor már nyugodtan el is veheti feleségü!' mert a társadalmi sza
kadékot áthidalta. Míndezeka patronok hatalmas robbanó erőt kép
viseltek II századforduló angol légkör.:.ében, de világvisszhangjuk
Hem maradt el, mert minél fcudálisabb és elmaradottabb volt va
lamely társadalom, elnyomott néprétegei annál inkább a saját
problémáikra ismertek az érthetetlennek látszó témavilágú, de for
radalmi szellemiséget árasztó "puritánok számára" írt sz.indara
bekban.

Megtorlatlanul csak a bohóc cirkuszosan csöngetyűs mezében,
torzítottra mázolt pofával, a bolond felelőtlenségénekbástyái közé
menekedve mondhatta el a maga igazságait Shaw. Betegnek érezte
a XX. század társadalmát és viviszekciót alkalmazott, hogYa tár
sadalmi máz alá rejtőző emberi aljasságot, gyávaságot, ragado
zást leleplezhesse, Ennek ft növényevő s a szerelrni hevét illetően

majdnem teljesen steril keltának. ír katolikus ősök megszabta
transzcendentális igénye is volt az emberiséggel szemben, Szét tud
ta volna-e bogozni különben a ke-reszténység hatalmas áramába
kerülő gyáváknak, pipogyúknak, re.itőzködöknek, a megtérésüket
is napról-napra halogatóknak társadalmát az "Androkies és az
oroszlán't-ban, ha nem él benne egy krisztusi emberkép. ha nem
üti fel a legmagasabbra a méreét ~ Anglikán hazájában nem üt-
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hette meg Claudel zsol társzerűeu magusz tos hangját, II konveuci ók
hazájában ezt félreérthet ték volna s nem fért. volna össze emberer
kölcsi mondanivalójával. Ha már II bohócköntöst választotta, ra
gaszkodnia kellett a gúnyolódáshoz. Sokan talán úgy köny
velték el őt világszerte, mint akinek semtui se szent. S miutú n
ő nemzetének a XX. századbeli élő lelkiismerete akad lenni s az
angolokat úgy látszik, még ma is furdalja az általuk ötszáz évvel,
ezelőtt elégetett Jeanne, d'Arc ügye, történt egyszer valami Rórná
ban és Jeanne d'Arc hazádában. ami u hatvanötödik évéhe·z érke
zett játékost, a "bohócot" II legmeg'renrhitőbbszinvall ásra ösztönöz
te. 1920-ban szentté avatta az egyház Johannát, az orlcansi szűzet,

akinek elpusztítását az angolok jobbik énje mé,g mindig nem tudta
egészen megemészteni.

Adódhatott-e jobhnlkaloru Shaw számára, hogy nemzete lelki
ismeretét egy nagy bűnvallomással kiengeszte lje. Adódhatott-e a
katolikus gyökerű ír költőnek kínálkozóbb pecsenye, mint megmu
tatni a XV. században körmcit éppen fenni és nyujtogatn i kezdő

angol imperializmus valódi ábrázatát a Johanna-pör, az elégette
tés, majd a boldoggá ós szenttóavatás dialektikus ellentétein át ?
Az Irásmüvészete csúcspontjára jutott hatvauőtéves férfi neki
gyürkőzött élete- legnagyobb feladatának s meg.alkotta kisebb re
mekművei főművét, II talán örökre szólót s az eddigi XX. század
nak kétségtelenül egyik legnagyobb drúma i II lkotását. De ezenfelül
még egy szdntézist is, amelyben a ma hívő és hitetlen embere egJ"
formán megtalálhatja azt a sugárzást, amely az igazán klasszikus
alkotásokat elretusálhatatlan dicsfényként kör-iillengi, Megalkotta
Szent Johannának és környezetének alakjait úgy, hogy Huizinga
professzor, a középkornak és a renaissanceba hajló XV. századnak
legnagyobb mai ismerője magvas tanulmányokban boncolaatva ezt
a J ohanna-drámát, egyetlen lényeges történelmi vonatkozásában
sem tud hamisat, a mai tudományos kutatások szer-int elvethet(ít,
kárhoztathatót vagy hiánvolhatót -k imutatni. És persze katolikus
szempontból kárhoztathatót sem.
<, Egy óra sem kellett a korbéli híradások szer-int .Johanna meg
égetéséhez s első rehabilitációja huszonöt évbe került. Szenttéava
tásáig majdnem kerek ötszáz esztendő telt eL mialatt a francia
nép szivébe költözött Johanna minden tettét, minden szavát s min
den ismerőjének vallomását feljegyezték. A félévezredet átölelő és
átívelő történelmi pör anyaga emberi erő szerint teljességgel fel
deríttetett, Johanna szeritnek találtatott az Egyház szempontjá
ból, hősnek jegyződött be a francia és minden szabadságszeretőnép
szivébe, és a ma hitetlen embere is úgy nézhet rá, mint az emberi
haladás, II szabadságjogok és az igazmondás vértanújára. A nagy
szintézis Shaw agyában született meg, fl örökölte az egész emberi
ség, amely világszerte tódul a szinházba, ha Szerit Johanna méltó
alakítóra talál.

A magyar szinházi kultura meglehetősenkorán felfigyelt Shaw
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darabjaira, játszották munkásszinpadokon is, bulvárszinpadokon
is s még a Nemzeti Szinház is megpróbálkozott vele. A munkás
szinpadokon komolvansvették, a többi szinh áz közőnsége sokáig
merő bohóckodásnak vélte a shawi társadalomkritikát. 1919 tava
szán egyszerre három darabját, a Candidát, 11 Warrennér és a
Pygrnaliont já.tszott.ák szinházaink s még több Shaw bemutatót is
igértek. Ezt a tavaszi pezsdülést azonban hamarosan lefagyasztot
ta az 1919-os ellenforradalom. A "Hősök" előadássorozatát eltaná
csolták s csak a Tanner .fohn házasságára keresztelt s meglehető

sen megnyirbált "Ember és felsőbbrendű ember" nyert kegyelmet,
merf tódult hozzá It közönsésr, - még az oroszlúnkörmeitőlmeg
fosztott darab is jobban vonzotta a nézőket, mi nt Shakespearen kí
vül akármilyen kül l'öldi Író. A felszabadu lás óta Shaw újra egyre
otthonosabb lett a magyar sz inpadokou. Az utolsó évtizedben pedig
elmondhatjuk, hogy Shakospearen és Mol ieren kívül a leggyakrab
ban játszott nyugati Írónk. Tucatnyi szludaruhiát láttuk azóta
egyre elmélyültebb előadásokban, mondhatni speciáfis magyar
Shaw-szirijátszó stílus alakult ki szinházainkban s ma már 11 fő

városi mértékkel mérhető vidéki szinházak ésa peremseinházak is
egyre szélesebb körükben tették köztáplálékká Shaw nem m inden
napi szellemi élvezetet jelentő szinpadi bűvészmutatvánvait,ame
lyeknek anyaga a szó és eredménye az emberi jellemek láthatóra
fordítása.
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VÉGÁLLOMÁS
Irta Fekete István

A bükkök közőtt fanyar sóhajtása úszik az avarnak. a nyirkos föld
nek: a muló nyárnak. A fák némán állnak s utána se néznek, ha egy
egy sárga levél tántorogva leszáll a régi avarra, puhán elpihen és elfe
lejti a széljárta magasságot.

Túl a fákon párát lehel a völgy, elnyujtózkodík és láthatatlan mesz
szesége már az őszbe ér. A fák nézik a völgyet, érzik a messzeséget, le
sik az időt s egy-egy makkot ejtenek az avarra, mintha egér szaladna a
száraz leveleken.

Nagy a csend, némán tántorognak a vísszhangot leső szakadékok s
a einkék is szótlanul surrannak az ágakon, mintha attól félnének, rájuk
kiált az erdő, ha szólni mernek.

A harkály azonban nem fél, mert szolgálatban van, és piros sapkája
a hivatalos idő megkezdését jelenti.

- Tap-taptap - üti meg valamelyik vén fa dobtávlróját, ami any-
nyit jelent, hogy: '

- Figyelem, figyelem. A fecskék, pacsírták. fürjek, bubosbankák vo
nulása vége felé közeledik és eltüntek a nyári rigók, szalakóták és má
linkók is ... sajnos a kakukok és gerlék hangját sem halljuk már ...

- Miért sajnos? - recsegett közbe egy mátyásszajkó - hullik a
férgese; menjen, aki menni akar ...

A szajkónak már nem válaszolt senki. A dobolás elhallgatott s a
vándorlókat nem érdekelte a mátyás okvetetlenkedése. Talán nem is
hallották, mert a hangok szétszóródtak, lehulltak és rájuk borult a csend
lágy takarója.

De a vándorlás nem állt meg egy pillanatra sem. Elindították a sar
lósfecskék már július végén, mert az ő naptáruk ezt parancsolta, az ő

menetrendjük ekkor jelzett indulást. A fiatalok izgatottan készülódtek
az útra, az öregek hangos "szi-szii-" kiáltásokkal bírálták repülésüket s
egy reggelen üresen maradtak a tornyok, váromladékok és meredek szik
latalak. A sarlós szárnyak most nem csapongtak. hanem egyenest vágtak
délnek azzal a gyorsasággal, amelyet más fecskék sohasem tudnak kö
vetni.

utánuk indultak a többi költözők, éjjel és nappal szállva a csillagok
jeltelen országútján, idegen tájak csodálatos térképe felett s a fáradt
fiatalok szemében sokszor ott borzongott a kérdés: mikor érünk oda?

Utolsónak indultak a vadgalambok, de ők nem is mentek olyan
messze, mint a fecskék. Szárnyuk sziszegett, néha még novemberben is,
amikor tarlett volt az erdő s a patakok magas partjára ezüstös, őszvégi

penészt rakott a dér.
Azután már nem vándorolt senki, csak a seregélyek csatangoltak a

szőlőben s a kolompszavú legelőkön. nem tudván eldönteni, menjenek,
maradjanak? De a meggondolt csókák, komoly varjak, szorgalrnas cln
kék, fekete rigók, sármányok és verebek beíratták gyermekeiket a tél
szígorú iskolájába.

*
Sokszor elgondolkeztam ezen - különösen abban az időben - hogy

mennyivel okosabbak a madarak, akik egy év alatt kijárják iskolájukat,
érettségit kapnak és kész. Mennyivel nehézkesebb az ember, aki elemi-
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vel kezdi, gimnáziummal folytatja és egyetemmel végzi - ha végzi
mert vannak meaátalkodott egyének, (majdnem azt mondtarn, elvete
mültek ...) akiknek még ez sem elég, hanem tovább akarnak tanulni.
Nehéz ezt elhinni, de így van. Abban az időben sokszor úgy gon
doltam, hogy ezeknek a tágfejű halandóknak ld kellene jelölni egy ma
gányos szigetet, óriási könyvtárral, szertárral, laboratőríummal, enni és
innivalóval, hogy ott folytassák ritka tevékenységüket és ne ténferegje
nek itt közöttünk. alámenve mínden járműnek, abaigatva a mentőket és
egyéb egészségügyi szerveket. Evenként kapnának egy hajórakomány
papírt, pár hektó tintát, két-három láda erősebb szemüveget és időnként

beszámolnának. mit sütöttek ki a közönséges emberiség javára ...
Mondom, ilyen rendszabályokat óhajtottam volna bevezetni a foly

tonosan tanulni vágyók ellen, mert ebben az időben kezdtem középisko
laí tanulmányaimat "folytatni", ami egybeesett városba való költözkö
désünkkel és végleges elkeseredésemmel. Hiszen nagyjából ismertem én
a várost és meg is csodáltam több kirakatát, amelyekben esernyők és
aranyórák voltak - hogy a bicskákat ne is említsem - de mögöttem
ott volt a szénaszagú kocsi és lovaink okos szeme, melyek azt mondták:

- Nyugalom, hazaviszünk.
Így aztán bátrabban néztem körül a füstös, emberszagú zűrzavar

ban, hiszen a kocsiban ott volt a távolság, az út, az idő, az -- otthon.
Ott volt a kertünk az öreg almafával. a rét, melynek szagos fűtengeré

ben zsongva hentergett a szél, a patak kis halaival és dülledtszemű békáí
val, a nádas, amely végtelen volt, de legalább is öt hold, és ott voltak
barátaim, akik ezekhez a cinegelábú, harisnyás városi gyerekekhez való
ságos óriások. Nevetnem kellett, ha arra gondoltam, hogy Skandera
Kálmán - aki nemcsak magyar, de török ősökkel is rendelkezett 
ezekből megfogna egyet ...

Ezen el is gondolkoztam, ami nyilván helytelen volt, mert egy em
ber alaposan nekemjött létrájával.

- Vigyázzon! - recsegett rám - Nem lát?
Tekintettel, hogy a bácsi hátulról jött, igazán nem láthattam. de mire

kimagyarázkodhattam volna, a sértődött egyén már eltünt az egyik ka
puban. Ezekután azonban vigyáztam, ríadtan, mint a vad az ismeretlen
erdőben. Nem tagadom, kívántam egyet s mást a létrás bácsinak, ami
nem volt benne a katekizmusban, ahol a felebaráti szeretet igen elő

kelő helyet foglal el. Hiszen szeréttem én felebarátaimat, de csak egyen
ként. Úgy éreztem, hogy nemcsak a jóból, de a felebarátokból is megárt
a sok, ezért felültem a kocsira, ahova időközben Pista bácsi felrakta
már a rézgálícot, meg apatkóvasat. Aztán pipára gyujtott, jelezve, hogy
számára most már csak a pipa a valóság, ó már hazaérkezett, s a város
minden rohanása és felesleges zajongása úgy úszik el alatta, mint a pa
tak a híd alatt, amelyet nem érdekel, hogy tündérrózsát. vagy döglött
békát visz-e a víz.

J6-j6, eddig ez így volt, de hogy lesz ezután?
~ Pista bácsi, igaz, hogy bejövünk lakni?
- Azt mondják ...
- Hát még nem biztos?
Pista bácsi felhúzta a vállát és kifújta a füstöt, mintha mondani

. akart volna valamit, de aztán meggondolta magát és nem mondott
semmit. ' I~r
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- Nagymama, igaz, hogy elmegyünk?
- Muszáj fiam, sokan vagytok; nemsokára a lányok is nagyiskolába

kerülnek. Ott lesztek helyben.
Hiszen éppen ez a baj - gondoltam - a lányok taníttatását pedig

merőben feleslegesnek tartottam. Különben is a legkisebb - felülről a
negyedik - olyan kicsi még, hogy tegnap is hamut gyömöszölt a szájába
a kályhalvukból, Még megfullad. gondoltam és kisujjammal akartam a
hamut a szájából kipiszkálni, mire ez a tökmag, ez a méregzacskó úgy
megharapta az ujjamat, hogy kénytelen voltam erélyesen nyakoncser
díteni.

- A pejem, a pejern - ordította, amiben igaza volt, mert a nyak
leves lendületétől fejét alaposan belevágta a kályhaajtó fogójába. És még
ezeket akarják taníttatni ...

De még míndíg reménykedtem.
A kocsi és lovaink még megvoltak !
Rigó udvariasan félreállt, ha egy-két kockacukorral beosontam az

istállóba és Csillag a nyakamba fújt, figyelmeztetve az igazságos elosz
tásra.

A fecskék azonban elgondolkozva ültek az istálló pókhálós geren
dáin, vagy a fészek peremén és szomorúan néztek rám, mint akik tud
nak valamit, de nem szólnak, mert nem akarnak bánatot okozni.

És a kert is olyan elhagyott lett, olyan gazdátlan. Az ágyásokat gaz
verte fel, és az ökörnyálas almafákon piruló almákat olyan tapintatlan
nak éreztem, mint a piros szoknyát a temetésen. De ugyanilyen tapintat
lannak gondoltam Vince Ferkót is, akit a diófán találtam.

- Ti már úgyse szeditek le ... - mondta szemtelenül, mire Ferkót
kitöröltem barátaim névsorából és csuzlival kétszer fenéken lőttem. Ferkó
ordítva távozott, de növekvő bánatom ez sem enyhítette.

És akkor délután egészen beborult felettem az ég, pedig szép, csendes
augusztusi délután volt.

Megvették a lovakat!
Pedig olyan ártatlanul kezdődött a dolog, olyan símán, hogy azóta

is gyanakszom, ha valami nagyon szépen kezdődik. Éppen a kapu előtt

tanakodtam, hogy az alszegbe menjek-e, vagy a gátszegbe. ahol a malom
mellett legeltettek és valószínűleg kukoricát sütöttek barátaim, amikor
egy reverenda és egy nagy, csíkos esernyő gyalogoltak gondolataim közé.

- Itthon vagytok, kisfiam ?
- 'Dícsértessék ... - itthon - és kényszeredetten nyitottam ajtót a

sovány kis papnak, aki cúgos cipőt hordott és derékig poros volt.
- Szegény kis káplán - gondoltam - nem kapott kocsit, de milyen

sovány ... biztos éhes is.
- Megvannak még a lovaitok ?
Alig tudtam dadogni.
- A kocsi is?
Majdnem sirva fakadtam. Ez hát becsapott! És még sajnáltam, és

még az asztalhoz ültették, ebéd, bor meg mifene. Kiderült; hogy a szom
széd falu új plébánosa. Ez plébános? - háborogtam, ez a nyeszlett szú
nyog, azokkal a cúgoscipőkkel ? A, úgysincs ennek pénze... - nyug
tattam meg magam és cukorral felszerelve beosontam az üres istállóba,
ahol már csak a lovak voltak, az útrakészülő fecskék és a tétova legyek
halódó dongása.

Leültem a zabosládára és vártam valamire, ami mindig volt és rnin-
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dig lesz, vártam a szomorusagra. Most már tudtam, hogy jön, mert hal
lottam, hogy nyilt a ház ajtaja és hozzák az emberek. Valahonnét elő

került Pista bácsi is és kemény nemtörődömséggel kivezette a lovakat.
A kis pap körülszárnyalta őket, mint egy pápista varjú, apám valami

nagy számot mondott, mire a pap a földet döfködte azzal a kotaeser
nyővel.

- A kocsival, szerszámmal együtt, könyörgöm?
- A kocsival, szerszámmal együtt.
-- Mikor vehetem át őket?

- Azonnal.
- Akkor menjünk be, könyörgöm.
Csak szédelegtem. Még, hogy ő könyörög ... Az öreg Pista úgy állt

Rigó mellett, mint a gutaütött, aztán azt mondta:
- Na ! - és szerszámozni kezdte a lovakat.
Én csak elfordultam és úgy éreztem, elkanyarodik az út, elmegy az

otthon, nem jöhetek vissza többé soha és nem ülhetek fel a kocsira, ha
létrával meglöknek a mórges emberek. Szemern homályos lett és minden
távoli; valami múlóf'él ben volt és valami mintha elkezdődött volna. De
ami mult, az nem múlik cl és ami elkezdődött, mintha mindig lett volna;

- Majd szép ruhád lesz - vigasztalt nagyanyám - okos kisfiúk
közé kerülsz, emeletes iskolába ...

- Hogy dülne össze - kívántam meggondolatlanul és kivánszorog
tam a nyárvégi kertbe, ahol este volt már s a kaporszagú csendben csak
a kis őszi tücskök pengették citeráikat olyan szomorú végtelenséggel, ami
nél nagyobb szomorúság nincs is a világon.

- Kri-Krii - mondták egyre-egyre és mást nem is mondtak, mert
nincs is más, s én nem értettem, csak éreztem, hogy valahonnét magam
mal viszek mindent - valahova. Hogy honnét: nem tudom, hogy hova:
nem tudom.

Néztem a csillagokat, s a csillagok néztek engem. Az árnyékok már
elsűllyedtek és magasan valahol vándorló madarak kiáltottak. Ezek is
mennek - gondoltam - vagy jönnek, mint a nyár, amely akkor kezd
jönni, amikor elment?

Nem válaszolt senki, s én sem tudtam válaszolni magamnak, csak
a kis tücskök szóltak egyhangúan, bánatosan; végtelenűl, mintha erre a
kérdésre nem is lenne felelet, mert senki sem tudja, míkor indult el és
senki sem tudja, amikor megérkezik. De hát miért kell elmenni? - ver
gődött a szivem gondolataim között, melyek megsimogatták a kertet, a
házat, az öreg kályhát, a vén kutat, az istálló ajtaját s a lovak meleg
régi dobbanásait - miért ?

És ekkor rádöltem a hűvös kőasztalra, sírva kérdve, hogy amiben
minden elmult szépség és jóság benne lesz: hej] van hát az a végállomás?
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ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Míhelics v i e
A karácsony ünnepével végetért

adventi időszak kiemelkedő szent
írási alakjáról, KeresztelőSzent Já
nosról mindazt feljegyezték az
evangelisták, amit jellegzetesnek és
fontosnak tartottak. Egy részletről
azonban nem emlékeznek meg, ar
ról, hogy hol szenvedett vértanú
ságot János. Nyilván, mert a hely
nek nincs leülönősebb szerepe az
eseményekben s annak utólagos ki
nyomozása is csupán tudományos
érdekesség.

Aki elsőnek foglalkozik a kérdés
sel, Josephus Flavius, a zsidók je
les történetírója. Ö a leghatározot
tabban állítja, hogy anagy prófé
tát és igehirdetőt Transzjordániá
ban, közel Nabatei határához, a
Machaerus-kastélyban végezték ki.
A legősibb keresztény hagyomány
ban erre vonatkozóan semmiféle
támpontot sem találunk, a bizánci
korból származó hagyomány pedig
annak ellenére, hogy Machaerus ak
kor egy keresztény falu neve volt
és Flavius múveít is ismerték, a ki
végzés helyéül Jeruzsálemet vagy
Szebasztét jelölte meg. Aligha két
séges azonban, hogy ez a hagyo
mány tévedésen alapszik. Okkal fel
tehetjük, hogy a bizánciak csak
azért gondoltak erre a két városra,
mert tudták, hogy ott álltak hajdan
Herodes palotái, Az a körülmény
azonban homályban maradt előtcük,

hogy ezek a paloták nem annak a
Herodes Antipásnak a palotái vol
tak, aki Keresztelő Szent Jánost
üldözőbe vette.

ll,. keresztény mult vizsgálói eb
ben a kérdésben ma már egyedül
Flaviust tekintik hitelesnek. Flavius
sem volt ugyan kortársa Keresztelő

Szent Jánosnak, mert meg sem szü
letett, amikor János már meghalt,
de időben így is a legközelebb állt
hozzá az összes írók közül s igen
jó értesülései lehettek.
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Flavius többször is szól Macha
erusról, legbővebben a "Zsidó há
ború" VIII. könyvében, amikor le
írja, hogy Jeruzsálem elfoglalása
után miként vette be ostrommal Lu
cilius Bassus római hadvezér Ma
chaerus fellegvárát. "Ez a megerő

sített állás - úgymond - igen al
kalmas volt arra, hogy a biztonság
szilárd reményét táplálja azokban,
akik falaik közt ültek, és habozást
meg félelmet keltsen azokban, akik
megtámadására kényszerültek. Ma
ga a falakkal körülvett térség
ugyanis egy szikla-kiszögellés,
amely igen nagy magasságban
emelkedik, köröskörül pedig völgy
szorosok zárják el, amelyeknek
mélységét fel sem mérheti szem. Az
a völgyszoros, amely nyugat felé
zárja el, 60 stadiumra terjed és a
Holt-tengornöt végződik. A keletre
néző szakadék legalább 100 rőf

mólységű s ez egy hegynek fut neki,
amely átellenben fekszik Macha
erussal." Alexander Janneus erősí

tette meg először ezt a helyet, az
után pedig, hogy Gabinus lerom
bolta, Nagy Heródes építtette újjá.
"Herodes egy tágas területet falak
kal és tornyokkal vett körül s be
lül várost alapított, amelyből egy
kapaszkodó a csúcsra vezetett. A
csúcs köré külön falakat húzatott, a
sarkokon tornyokkal, amelyek
mindegyike 60 rőf magas volt. En
nek a várnak kőzepén királyi pa
lotát emelt, amely nagyságával és
termei szépségével büszkélkedett. A
legalkalmasabb helyeken sok cisz
temát helyezett el, hogy azok ősz

szegyüjtsék és bőségesen szolgáltas
sák az esővizet."

Amikor Lucilius Bassus seregével
Machaerus alá ért, úgy rendelke
zett, hogy a keleti oldalon levő sza
kadék betöltésével teremtsenek utat
a vár megvívásához. A körűlzárt

zsidók az idegeneket az alsó város-



ban hagyták s ők maguk a felső

erődbe költöztek, ahonnan nap-nap
után kirohanásokat intéztek a föld
töméserr dolgozó rómaiak ellen.
Amikor az erőd mégis elesett, Fla
vius szer-int 1700 zsidó harcost öltek
meg a rómaiak, a nőknek és a
gvermekeknek azonban elvonulást
engedtek.

BellaT1nino Bagatti olasz régész
nemrégiben bejárta azt a területet,
amelyre ráillik Flavius leírása,
hogy a maga részéről is elvégezze
és ellenőrizze a tudományos azono
sításokat. Azokat az adatokat is,
amelyeket előrebocsátottam, az ő

beszámolójából vettem, amelyet az
O.~seTvat()re Romano tett közzé.
Transzjordániának ezen a részén,
az Ammaritól délre 45 kilométerre
(~föLibb község környékén még
nincsenek műut.ak, úgy hogy Ba
gatti csak terepjáró jeeppel mehe
:ett tovább. Libbtől délnyugatra a
Holt-tenger irányában 12 kilométert
huladva ór t el Atarusba, majd in
non erősen délre fordulva 10 ki lo
méteres út után El Mekawcr fa
Jucskába, amelyet névelemzés alap
ió n az er:;ykori Machaerus utódává
n yilvánítottak.

A hegyoldalban elszórtan épült
kevés ház - mint Bagatti írja 
csak igen kis részét foglalja el az
antik város területének, amelyet a
romok jeleznek. A romépületek fa
lai durván faragott kövekből állnak
fs négyszöget alkotnak. A measze
kott formájú lakóházak lehettek.
Csupún két romori látható félkör
alakú kiképzés. Az egyik későbbi

építménynek látszik s valószínűleg

a mohamedánok használták mecset
nek. A másik kétségtelenül egy ke
resztény templom maradványa. A
közelben elszórt mozaíklapok, ame
lyek közül a nagyobbak fehérek, a
kisebbek színesek, arra engednek
következtetni, hogy a templom pad
lózata mozaikkal volt kirakva. A
szentély mellett kívül egy kövekből

összerakott mesterséges barlang lát
ható, amelynek nagyobbik része a

templom alá nyúlik. Nyoma sincs
benne vakolatnak, ez tehát kizárja,
hogy ciszterna lett volna. Sokkal
valószínűbb, hogy valami vallásilag
tisztelt helyet zártak így körül. A
rom délkeleti oldalán vagy 15 sír
különböztethetőmeg, de csak szak
szerű feltárás után lehetne megál
lapítani, hogy a klasszikus vagy a
bizánci korból maradtak-e fenn.

Kis ösvény visz a falucskából egy
elszigetelten álló domb felé, amely
nek profilja élesen rajzolódik bele
a látóhatárba. Ez az ösvény már
csak gyalog vagy szamárháton jár
ható. A domb neve El Meshneqeh.
Az ösvény egy földnyelvhez vezet,
amely a két hegyet összeköti. Két
szíklába vágott ciszterna mellett ha
ladunk el. Az egyiknek gyűjtőcsa

tornája El Mekawer, a másiké El
Meshneqeh irányában épült. Abban
a magasságban, amely hozzávető

leg ugyanolyan távolságban van a
csúcstól, mint a völgyszoros feneké
től, rendetlenül egymásra dobott
kövek halmaza fekszik a földnyel
ven, nyugatra tőle azonban olyan
rendbe rakott kövek, amelyek a ró
mai tábor megszekott képéhez tar
tozik. Nem nehéz így elképzelni az
ostromló rómaiak elhelyezkedését.

Felhágni 3. csúcsra még ebből a
magasságból sem könnyű, mert
nincs semmiféle ösvény s állandóan
kapaszkodni kell. A keleti oldalon
itt-ott kövek emelkednek ki, ame
lyek egy kezdetleges lépcső kép
zetét keltik, de errefelé is keserves
a feljutás.

A csúcsra érve tisztán kivehetők

egy erőd nyomai. A körülzárt négy
szög egyik oldala kereken 70, a má
sik 40 méter. A külső falból a leg
épebb egy sarokrész durván fara
gott kockakövekből,Kívül egy cisz
terna erős vakolással. Egy másik
ciszterna szinte közepén fekszik az
erődnek. Távolabb keletre egy ma
lomkő és megmunkált kövek. Sok
cserép is hever szanaszét, amelyek
nyilván még a római korszakból
valók, de egynémelyik még ennél is
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sokkal régebbi lehet, mert hiszen
a hely már a Janneus-féle erősítés

előtt ís lakott volt.
Bagatti a tapasztaltak nyomán

úgy véli, hogy tévedett M. Glück,
a jeruzsálemi amerikai intézet igaz
gatója, amikor 1939-ben megjelent
tanulmányában El Mekawert az
egykori Machaerussal azonosította,
és pedig abban a formában, hogy
ez lett volna Machaerus alsó vá
rosa. Bagatti szerint ugyanis El
Mekawerről egyáltalán nem mond
ható, hogy "alsó", minthogy maga-
sabban fekszik a dombtetőnél, ame
lyen az erőd emelkedik. Az .,alsó"
és "felső" város megjelölés egyéb
ként sem alkalmazható itt, mert a
két hely között 2 kilométer távol
ság van, és semmi nyoma annak,
hogy egykor épületek lettek volna
köztük. Mindezek tetejébe Flavius
a két település szoros egységéről
beszél, ami csak akkor állhatja meg
a helyét, ha a kettő egyetlen várost
alkotott volna.

Glück nézetét már akkor nem
fogadta el tudóstársa, A. Smith, aki
amellett kardoskodott, hogy Macha-
erust egyedül El Meshrieqeh-vcl
kell azonosítani. Igaz, hogy beval
lotta: nem tudja hova tenni az alsó
várost, amelynek nyomát sem ta
lálni.

Bagatti most úgy véli, hogy El
Meshneqeht míndenképen azono
sítani lehet, sőt kell is a herodesi
erőddel, mert határozottan megfe
lel a Flavius-féle adatoknak, főleg

a völgyszorosok és a keleti föld
nyelv miatt. A csúcson levő falak
valóban abból az erődből lehetnek,
ahol Keresztelő Szent Jánost Jefe
jezték, vagy ahol legalább is el
rendelték a megölését. Ami nehéz
ségek felmerülnek, azokat Bagatti
szerint mind kiküszöbölhetjük, ha
figyelembe vesszük Flavius költői

nagyításait és túlzásait, amelyek itt
is megállapíthatók. Azt írja példá
ul Flavius, hogy a szem nem lát
hatja a völgyszorosole mélységét,
holott a valóságban nagyon is köny-
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nyen felmérheti. Miért ne túlozt a
volna el a lakosok számát is az
ostrom idején? S ugyanígy tulzás
nak minősíthetjük az "alsó város"
elnevezést is. A valóságban bizo
nyára csak azok az épületek álltak
ott a vár tövében, amelyekben az
uralkodó alkalmazottai, szolganépe
és azok családjai laktak.

"Máriának." Ezzel az ajánlással
jelont meg annakidején Balzac
•.Eugénie Grandet: círnű regénye,
amely - legalább is Franciaország
ban - az író legnépszerűbb műve

lett. Az azonban, hogy ki ez a M;\
ria, Balzac titka maradt. Életében
nyilvánosan senki sem firtatta, de
nem derült rá világosság azután
sem, hoay Balzac IR50-ben, mind
össze 51 éves korában meghalt.
Azoknak a leveleknek egyikében,
amelyeket Balzac a nővérének kül
dött, említés történt ugyan egy
"naiv teremtésről", aki ezzel a kér
déssel lepte meg az írót: "Szeress
engem egy évig s én szeretni fog
lak egész életemben", ennek a nő

nek kilétét sem tudták azonban
megállapítani s így nem is kerül
hetett sor arra, hogy összekapcsol
ják a két ismeretlen mozzauatot.
Több mint egy század után a kér
dést mégis tisztázta két jeles Bal
zac-kutató, A. Chancerel és R.
Pierrot, akiknek tanulmányát a lil
lei egyetem irodalmi karának folyó
irata, a Revue des Sciences humai
nes tette közzé.

Annak a nőnek, akiről a bizal
mas közlés szólt, Maria Daminois
volt a családi neve. Amikor Balzac
1833-ban találkozott vele, 24 éves
volt, de már férjes asszony, mert
még 1829-ben feleségül ment M. du
Fresnayhez. Szépnek semmiképen
sem mondhatták, mert arcán ke
gyetlen nyomokat hagyott a himlő.

Ez azonban nem csökkentette ben
ne - mint Chancerel és Pierrot
megállapítja -, "a romantikus kor
szentimentális idealizmusát, amely



az élet értelmét a szerelemben vél
te felfedezni". Tanúsítja ezt az a
hasonmásban közölt önvallornás
szerű levele is, amelyet már öreg
ségében írt. Ebben olvassuk: "Bol
dog az, aki még bánkódasok árán
is élhet az emlékeiből."

Balzac a nővérének írt levélben
egy gyermek születéséről is hirt
adott. "Apa vagyok" - jelenti ki
nem csekély önelégültséggel. S va
lóban, az összehordott adatok mind
arra mutatnak, hogy Maria du
Fresnay 1834 június 4-én született
s ugyancsak Máriára keresztelt le
ányát Balzac a magáénak tartotta,
A Fresnay-család ma élő egyik
tagja elmondta a két kutatónak,
hogy ez az ifjabb Mária - az anya
könyvben már nem "Mária," ha
nem "Marie" -, aki neki nagy
nénje volt, sokat és szívesen be
szélt Balzacról. A nagy író gyak
ran megfordult házukban s ilyen
kor örömmel fecsegett és játszoga
tott vele. Ott volt az első szentál
dozásán is, s ő, Mária sohasem fe
lejti, milyen meghatódást tanúsított
Balzac annak az egész napnak fo
lyamán. Mi több, Balzac a végren
deletében is gondolt Máriára, aki
akkor 13 éves volt, s reá hagyta
azt a Girardon alkotta gyönyörű

feszületet, amelyre olyannyira büsz
ke volt. Ha hozzávesszük ehhez,
hogy Balzac egyik levelében, ame
lyet 1854-ben talált meg és hozott
nyilvánosságra André Billy, kife
jezetten szól az ő természetes leá
nyáról, akit éppen Máriának hív,
akkor egyáltalán nem kétséges,
hogy az "Eugénie Grandet" szer
zője Marie du Fresnay-t a saját
gyermekének tekintette.

Balzac nem elégedett meg azzal,
hogy a regényt egyszerűen Maria
du Fresnaynek ajánlja. Azt is hoz
záfűzte, hogy Mária portréja a
könyv "legszebb ékessége". Ami
körül eddig tehát vaktában tapo
gatództak, most már világosan lát
juk, hogy kiről mintázta az író
Eugénie alakját. A hősnő arcába

mélyedésekef fúrt a himlő, amely
"tönkretette a bőr bársonyosságát",
akárcsak Maria du Fresnaynél.
Eugénie férfias homlokú, erős aka
ratú, "olyan szépség, amely közön
ségesnek látszik". A Fresnay-csa
ládnak az a tagja, akitől a két ku
tató értesüléseket szerzett be, el
mondta, hogy Marie du Fresnay
szerint édesanyja magas termetű

nő volt, különösebb báj nélkül, s
öregebb korában határozottan fér
fias tipusnak hatott. Ha azonban
Balzac ilyen hűségesen megőrizte

Eugenie Grandet ábrázolásában
Mária fizikai vonásait - emeli ki
Chancerel és Pierrot -, akkor ké
telkedhetnénk-e abban, hogy mí
helyt az utóbbit jobban megismer
tük, Eugénie erkölcsi jelleme is új
fényben tűnik fel előttünk? Az
ajánlás ebben a tekintetben sem
kívánhatott megtéveszteni minket.
Megállapíthatjuk, hogy amiért Bal
zac csodálta Máriát, a gyöngédség
és szelídség, a hűség, a bátorság,
a kötelességek alázatos teljesítése,
mindazoknak az erényeknek gya
korlása, amelyeket bizonyos szer
telen romantizmus alábecsült. "Igaz
- jegyzik meg a tanulmány írói
-, hogy a szkeptikusoknak itt mód-
juk volna mosolyogni, mert utal
hatnának arra, hogy a fiatal asz
szony már férjnél volt, amikor
megajándékozta Balzacot szerelmé
vel. De nem a mi feladatunk az itél
kezés, s egyébként is ahhoz, hogy
mérlegelhessük az indító okokat,
meg kell várnunk, amíg több vilá
gosság vetődik Mária életére."

Egyik legérdekesebb s meglehe
tősen váratlan mozzanata a tanul
mánynak az a megállapítás, hogy
Mária mégsem magyarázza meg
teljesen és maradéktalanul Eugéníe
személyiségét. Főleg a regény vége
felé rájövünk, hogy egy másik nő

szorítja már ki Balzac lelkében a
szerény Máriát. Hanska, a lengyel
grófnő ez, akinek növekvő s vé
gül is mindent elsöprő befolyását
az íróra ma sem tudjuk megérteni.



Antoine Adam, aki a Lettres
Franrui,ses-ben foglalkozik a dolog
gal, példásnak mondja Chancerel
és Pierrot munkáiát. "Hogy milyen
utakon, a szerenesés véletlenek és a
t udomány milyen találkozásain át
jutottak el ehhez a felfedezéshez,
tanulmányukban a legelevenebb
módon fejtik ki. Következtetéseik
nemcsak meggyőzőek, de végérvé
nyes igazságként szűrődnek le."
Adam több képpel is kíséri ismer
tetését. Köztük van a Girardon ké
szítette remekművű feszületé, ame
lyet Balzac a leányára hagyott, s
a végrendelet erről intézkedő sora
inak hasonmása is.

*
Soha sem gondoltam volna arra,

hogy az oposszum, amelynek nevét
mindeddig csak a szőrméje miatt
jegyeztem meg, a sok furcsa élő

lény között is a legkülönösebbek
közé tartozik. Amint azonban elol
vastam a jeles svájci tudományos
író, Hetli Fritz-Niggli értekezését,
s utána belenéztem a kezem ügyé
be eső lexikonokba, némi megnyug
vással állapítottam meg, hogy ezek
8'2:11 említik az oposszumnak azt a
.iellcgzetcssőgót, amely miatt érde
mes rá felfigyelnünk. Ez pedig az,
hogy az oposszum alighanem a föld
kerekség legrégibb állatfajtája,
mindenesetre a legrégibb azoknak
8.'1. emlősöknek sorában, amelyek
Amerikában találhatók. "Ein leben
des Fossíl« - ahogy Frttz-Niggli
mondja, ma is meglévő őslény,

amelynek már a fennmaradása is
izgalmas kérdés a tudomány szá
mára.

Még 1915-ben történt, hogy egy
kanadai kutató, Brown, krétakori
rétegből kiásta egy kicsiny emlős

csontjait, amelyek egy szarvakkal
biró óriás-szaurusz váza mellett fe
küdtek. A szaurusz-leletnek nsrn
nagy fontosságot tulajdonítottak,
rnert az óriásgyíkot már akkor if>
eléggé ismerték. Annál nagyobb ér
deklődéssel fordultak a kicsiny em-

lős felé, amely minden 'l:iló;;;ínü
ség szerint a szaurusszal együn
pusztulhatott el. Az igazi meglepe
tés azonban akkor következett, ami
kor Matthew kétséget kizáróan be
bizonyította, hogy a csontok a ma
is élő oposszum csontjaival egyez
nek. A kicsiny emlős tehát kerek
80 millió évvel élte túl erőtől duz
zadó hatalmas kortársát. 19<v" hogy
hajdanában az oposszumnak 18g
alább tizenegyalneme tenyészet t
Amerikában s közülük csak egy
a "Didelphys" győzte a Iétharcot .a
magasabbra fejlődött emlösőkkel,

rajta keresztül azonban rr.aga a
nem míndeddig megmaradt..

Az oposszum körülbelül akkora,
mint a házimacska. Színe szürke
vagy fekete-sárga-fehér árnyalatú.
Hosszú farka csak a tövén szőrös.

Feje hosszú, nyaka rövid és vastag,
arcorra hegyes. Egészen kezdetleges
fogai vannak. Termete meglehető

sen otromba. Végtagjai rövidek, uj
jai majdnem egyenlő hosszúságúak.
Hátsó lábain külön áll a hüvelyk
ujj, s ennek, valamint farkának se
gítségével, amellyel fogni tud, kú
szik a fákon. Nagy, sötét erdőkben

él, víz közelében. Szállásul valami
száraz üreget, esetleg faodut, elha
gyott patkány- vagy mókusfészket
választ. A bélésanyagot: fú csomót,
lombot, pelyvát hurokszei-űen ösz
szegörbített farkába tömi s úgy vi
szi oda.

Nappal alszik és csak az éjsza
ka beálltával indul neki, hogy ma
gányosan becserkéssze a környéket.
Főleg a nagyobb rovarokra és csú
szó-mászókra vadászik, de általá
ban mindent megeszik, még a gyü
mölcsöt is. Könnyen rákap a tojás
ra és ha már megizlelte a meleg
vért, réme lesz a madaraknak és a
kisebb emlősöknek.Még Brehm irta
meg, hogy a vértől megrészegült
oposszum hihetetlen pusztítást vé
gez. Volt rá eset - úgymond -,
hogy a tyúkólban, ahová betört, az
összes baromfit megölte; a húsuk
hoz hozzá sem nyúlt, csupán a vé-



rüket szívta ki, s reggel a gazda
ott találta alva a gyilkost a kihült
tetemek között. Míndazt a rosszat,
ami átment róla a köztudatba,
Fritz-Nigglí szerint mégsem hagy
ták helyben az újabb megfigyelé
sek. Az például, hogy az oposszu
mok egymást is megtámadják. sem
mivel sem gyakoribb jelenség, mint
táplálékhiány esetén a többi rág
csálónál. Az is csak nagyritkán for
dul elő, hogy az éhes oposszum a
saját farkát harapdálja le.

Mi az azonban, ami a mai eposz
szurnot is hamisítatlan őslénynek.

"élő ásatagnak'' mutatja? Főleg a
bonctani szerkezete és szembetű

nően a szaporodási módja.
A nőstény évenként kétszer vem

hes, jóllehet Reynolds megfigyelése
szez-int havonként csak 12 óra az
az idő, amikor megtermékenyíthető.
A vemhesség mindannyiszor átlag
13 napon át tart s utána már meg
születnek a föld legparányibb em
lősei. Az anya 10 perc alatt 20-25
kölyköt hoz világra, amelyek nem
nagyobbak 11 milliméternél. Nyo
morúságos lárvák ezek, csupaszok,
vakok, nincs kialakult hátsó lábuk,
sem normálisari működő szájuk. Az
elülső lábaik már fejlettebbek, mert
ezekre feltétlenül szükségük van,
hogy elérjék az anya védő és táp
láló erszényét, amely 5 centiméter
távolságra van tőlük. A világra jövő

lárvák elülső lábaikkal ide-oda ka
szálnak, hogy valamiben megka
paszkodhassanak. Amelyiknek sze
rencséje van, meg is ragadja az
anyja szőrét, s ha tovább is ked
vez neki a sors, felhúzza magát a
keresett erszénybe. Az anya a leg
csekélyebb mértékben sem segít
kicsínyeinek. Egyes ujszülöttek
ügyesen és sebesen mozognak és
15-20 másodperc alatt megteszik
a fáradságos utat, a gyengébbek és
tehetségtelenebbek viszont el sem
jutnak oda. A kiválasztás tehát már
a születéskor selejtez közöttük.

Az erszény elérésével azonban
nem dőlt még el a versenyfutás az

életért. Az anyának ugyanis mind
össze 13 emlőszemölcse van s mínd
egyiket csak egy lárva veheti bir
tokába. Amellett a 13 szemöles kö
zül rendszerint '(, legfeljebb 10 a
működő, úgy hogy az uj szülöttek
nek alig a fele számíthat táplálék
ra. A' többinek már eleve el kell
pusztulnia. Az emlőszemölcs, ha a
lárva elcsípí, nyomban kitágul an
nak a szájában, úgy hogy az állat
ka formálisan rágornbolódík az
anyjára. Reynolds megfigyelte, hogy
25 ujszülött közül 19 érte el az er
szényt s ezekből 11 tudott rátapad
ni az anyai kebelre.

Mintegy 10 hetet töltenek a sze
rencsések ebben a helyzetben s köz
ben a gyufaszál súlyú lárvából
egérnagyságú állattá fejlődnek. At
tól függően, hogy mikorra fejlődött

ki teljesen a szájuk, közben már
le is válnak az emlőröl, a tizedik
hét vége felé pedig, mihelyt a sze
mük is kinyilt, nappaira már el is
hagyják az erszényt. Az éjszakát
azonban két hétig még to
vábbra is az erszényben töltik. Az
utolsó 5-6 hétben tehát elég ne
hezére eshetik az éjszakai vadá
szat az anyának, amely egész csa
ládját kénytelen magával cipelni.
A születéstől számított 12 hét után
a fiatalok már az erszényen kívül
is tudnak táplálkozni. Ettől kezd
ve az anyjuk hátán lovagolva vagy
mellette ügetve csinálják végig a
portyát, Az együttlét ideje, amely
nek vége felé az anya tikkelő hang
gal gyűjti maga köré és vezeti köly
keit, mintegy 15 hétig tart. Akkor
azután az anya egyik napról a má
sikra beszünteti gondoskodását, sőt

már ő lopja el a kölykök orra elől

a táplálékot.
Szorgalmasok és komolyak ezek

az anyjuktól elszoktatott, részben
elmart kicsiny oposszumok - írja
Fritz-Niggli. Nem játszanak, mínt
más fiatal állatok, hanem míníatür
felnőttek gyanánt róják a létfentar
tás útjait. S legalább is a nőstények

hamar megismerkednek az élet ter-



hével. Ezek már négyhónapos ko
rukban ivarérettek, míg a himek
nyolc hónap multán érik el érett
ségüket.

Az imént leírt szaporodási mód
nál nincs szükség arra, hogy a mag
zat méhlepényen át függjön össze
az anyával, miként a magasabb, a
placentás emlősöknél, s nincs szük
ség köldökzsinórra sem. Mint tud
juk, nem az oposszum az egyetlen
ilyen erszényes állatfajta. Ausztrá
liában, ahol az ősi állatvilág legin
kább maradt fenn, egész csomót ta
lálunk belőlük. Ott a kenguru, az
erszényes borz, az erszényes nyest,
a sokféle erszényes patkány, s hogy
meg ne feledkezzünk róla, az erszé
nyes medve, a "koala", amely mó
kás külsejével a 'I'eddy-mackók
mintája lett. Mindezek az erszénye
sek azonban a legrégibb mult óta
jelentős fejlődésen mentek át s
egyedül az oposszum az a tipus,
amelyikről elmondható, hogy sem
mit sem változott. Mi lehet a ma
gyarázata ennek?

Egyik oka talán az igen korai
ivarérettség és a viszonylag nagy
szaporaság. Másik talán az a kö
rülmény, hogy egyetlen ragadozó
sem kedveli az oposszum húsát; az
oposszum így, ha támadás fenye
geti, rendszerint meg is menekül
azzal, hogy holtnak tetteti magát.
Fennmaradásának legvalószínűbb

magyarázata azonban a páratlan al
kalmazkodó képesség. Az oposszum
semmi irányban sem specializáló
dott különösebben. Sok mindent
meg tud tenni, de semmit sem va
lami kiválóan. Már Brehm is ki
ernelte az oposszum "borzalmas bu
taságát", s valóban, az újabb meg
figyelések sem állapíthattak meg
róla semmi olyan készséget vagy
tehetséget, amely a környezet hirte
len változásával végzetére lehetett
volna. Kétségtelen ugyanis, hogy a
kihalt állatfajták mind az egyolda
lú specializálódás miatt pusztultak
el, mert az állandó kiválasztódás
nyomán olyan lényekké fejlődtek,

amelyek pompásan megéltek a kör
nyezetükben, de csak ebben a meg
határozott környezetben élhettek
meg. Ha a környezet változásának
idejében valamelyik fajtában volt
még elegendő másirányú öröklött
tulajdonság, akkor ezek kibontakoz
hattak, s új állatfajta képződött,

amely már az új feltételekhez ido
mult. A kimondott "specialisták"
azonban sorjában és menthetetlenül
kivesztek. Egyedül az ostoba, a sem
miben sem "szakértő" oposszum élte
túl millió és tízmillió évekkel az
óriás hüllők korát.

*
Nem új az az aggodalom, hogya

föld nyersanyag-készletei ki fognak
merülni. Már a századforduló előtt

felvetették ezt a kérdést s komolyan
is foglalkeztak vele. Akkor azon
ban mindenekelőtt a szénre és vas
ra, később az olajra gondoltak.
Hogy az ipari országoknak a víz
okozza majd a legtöbb gondot, ál
mában sem jutott senkinek eszébe.
Ma pedig ez a helyzet Németország
ban, Belgiumban, Északfranciaor
szágban és Angliában. A "Vereini
gung Deutscher Gewasserschutz"
legutóbbi közgyűlésén - mint a
Wort und Wahrheit irja - egye
nesen nyugtalanító megállapítá
sokat tettek a vízügyi szakértők.

A talajvíz szintje állandóan süly
lyed. A felszíni vizek egyre mocs
kos abbak s a nagyvárosok és ipar
telepek szennyvizei fokozódó mér
tékben mérgezik őket. A folyókból.
amelyek hajdanában egy önmagát
megújító táj érhálózatát képezték,
partok közé szorított hajózási utak
és nyilt kloakák lettek. Nemcsak
a folyók öntözte vidék régi vará
zsa ment veszendőbe, de a víz,
amely már nem képes a biológiai
tisztulásra, a közegészséget veszé
lyezteti. Emberre, állatra egyaránt
ártalmas. Nem minden alap nélkül
keresnek kapcsolatot a megromlott
víz és a gyermekbénulás között. A
legpiszkosabb valamennyi német
folyó között éppen a legszebbik, a



Rajna, amely évenként 14.000 tonna
koncentrált ipari sókat és 4 millió
tonna ürülék-iszapot visz magával.

Mtközben a talajvíz szintje sülv
lycd, folyvást emelkedik a vízfo
gyasztás, amit nagyobb részben az
ipari szükséglotek, kisebb részben
az egészégügyr igények növekvese
magyaráz. Az egy főre eső fogyasz
tás 1900-ban napi 90 liter, a mult
évben már 250 liter volt. A vízveze
tékekben csökken a nyomás, úgy
hogy a kutak szaporítása mellett
mind gyakrabban kell folyóvizek
hez nyúlni vagy belső tavakat léte
siteni, ami rendkívül súlyos kiadá
sokkal jár.

Mindezeknek a bajoknak megvi
tatása során egyöntetűen kifejezés
re jutott az a felfogás, hogy meddő

dolog volna az ipari üzemek és u
nagyvárosok visszafejlesztésének
lehetőségét mórlegelní. Nem hátra,
hanem előre kell haladni, a víz ke-

A KIS ÚT

zelcsének és felhasználásának töké
letesebb technikája felé. A már mű
ködő derítőtelepek, amelyek a
szennyvizek megtisztítására szol
gálnak. egytől-egyig beváltak s így
csupán pénzkérdés, alapjában belá
tás és jóakarat kérdése, hogy ahol
szüksége mutatkozik, mindenütt al- .
kalmázzák ezeket a modern műsza

ki berendezéseket. Egyes szakértők

úgy vélekedtek, hogy kereken 800
új derítőteleppel elégíthetnék ki a
legsürgősebb követelményeket. Ah
hoz azonban, hogyanehézségeket
gyökeresen megszüntessék országos
tervre lenne szükség, amelynek
megvalósítása a hozzávetőleges szá
mítások szerint hosszú időn át leg
alább 600 millió márka évi befek
tetést kívánna. Azt is hangoztat
ták azonban, hogy ha a javasolt in
tézkedések elmaradnak, akkor a
vízhiány egymagában is határt fog
szabni bármiféle ipari fejlődésnek.

Többször olvastam már a Kis Útban, hogy hajlamainkat meg kell
nemesíteni és jó cél szolqálatába állítani. Hát kérem, nekem egészen más
a véleményem, és megmondom egyszerűen, magyarosan, hogy kutyából
nem lesz szalonna. Nekem hiába mondják el szép hegedűszóban, hogy
.~<;abad akarat van, amikor más alkalommal aztán mégis beismerik, hogy
a természetünket nem lehet megvált"oztatni, csak megnemesiteni. Ennek
nincs semmi értelme.

Ha megengedi. az egyszerűbb utat
nilasztjuk a feleletre: a példát.

Minden gyökérnek vannak nemes
és vannak fattyú hajtásai, amelyek
nagyon is gyakran elszívják az élet
erőt, elveszik a napsugarat a ne
mes hajtástói. Világos, hogy a ker
tésznek nem az u feladata, hogy a
növényt kiirtsa és másikat ültessen
helyébe, amelynek ugyancsak meg
lesznek megint a fattyú hajtásai,
ii "nem az, hogy fejlődési lehetősé

get teremtsen a nemes hajtásoknak.
.iletőleg gondoskodjék arról, hogy
a nemes hajtások megfelelő irányt
vegyenek, ne Ierdüljenek el, ne bur
.ánozzanak mértéktelcnül stb. Mert
minden jóból lehet rossz is.

Van, aki nagyon ügyel arra, hogy
mindig őszinte egyenes legyen. Ez
nagyon szép is, de ilyen ember
könnyen lehet tapintatlanná, szere
tetlenné, sőt kegyetlenné. Más vi
szont sokat ad arra, hogy mindig
tapmtatos, körültekintő, - és egy
szer csak észreveszi, hogy szeret
minden nehézség alól kibújni, és
hogy bizony könnyen meglapul
minden szíre-szóra,

Az olyan ember, akinek nagy dol
gokban szilárd meggyőződései van
nak, könnyen beleesik abba a hi
bába, hogy kis dologcan is nvakas,
makacs lesz és csak a saját el gon..
dolását tartja egyedül helyesnek, -
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viszont aki megszokja, hogy mások
véleményét azonnal befogadja, .ér
tékelje, igaznak ismerje el, egyszer
re csak arra ébredhet, hogy vélemé
Rye nyilvánításában ide-oda hajlik,
mint szélben a nád.

Aki rendesen gondozza egészsé
gét, könnyen lehet hypochonderré,
viszont aki sohasem engedélyez ma
gának pihenést és kíméletet, egy
szer csak össze talál esni és esetleg
évekig tartó betegséggel lesz terhé
re környezetének.

Akinek van hajlama rendíthetet
len hűségre, könnyen lehet fanati
kussá és vakbuzgóvá. viszont az,
aki állandóan mérlegelí az előnyö

ket és hátrányokat, amelyek maga
tartásából fakadnak, könnyen lesz
megalkuvóvá és hűtlenné, ha úgy
látja, hogy nem előnyös számára
valami. Aki lelkesedik a szabad
ságért, könnyen lesz féktelen né és
merésszé, - aki szerény és aláza
tos, vigyázzon, hogy csúszó-mászó
vá ne legyen.

Amint látja, minden jóból lehet
rossz is, ha nem gyakorolunk ellen
őrzést és nyesegetést, amikor kell.
Vannak olyan tulajdonságaink is,
amelyek mint hibák jelentkeznek,
de amelyeket kellő egyensúlyozás
sal, tompítással, helyes célkitűzés

sel erényekké is lehet változtatni.
Ha valaki kíváncsi, talán sokirá
nyú érdeklődés lakik benne; ha
szétszed, felboncol s ígyelrongál
mindent, talán kutató és felfedező,

és alkotó ösztönök rejlenek benne.
Akiben van egy kis hiszékenység és
befolyásolhatóság, abban alighanem
van egy kis együttérzés, beleélési
készség is; és akiben van egy kis
kényelemszeretet, abban bizonyára
kifejleszthető a képesség egy nyu
godt atmoszféra teremtésére, amely
re az embereknek annyira szüksé
gűk van. Ha" valakinek nyughatat
lan a természete, abban kifejlődhet

a vállalkozási kedv és kezdeménye
ző erő, ha van valakiben némi pa
zarlási hajlam, az könnyen lesz
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nagylelkűvé és általános nagyvona
lúvá.

Mármost: amin nem lehet vál
toztatni, az az, hogy bizonyos haj
lam megvan-e vagy sem. Ha meg
van, akkor azon kell elmélkednem,
hogy mi jóra fordíthatom és hogyan
kell egyensúlyoznom, rendbentarta
nom. Ha nincsen meg, akkor az a
kérdés, hogy mivel pótolhatom, ho
gyan ellensúlyozhatom ezt a hiányt.
Ismertem egy béna embert, akinek
mindennap egy fél órát masszíroz
ták a lábát. Kérdésemre, hogy jobb
lesz-e ettől a kezeléstől a lába, azt
a feleletet kaptam, hogy nem is az
a cél, hanem hogy a bénulás ne ter
jedjen tovább; ma még tud állni,
ülni rendesen, de ha nem kezelik,
előbb-utóbb annyira jut, hogy csak
feküdnie lehet.

Mi következik ebből?

Az, hogy hiányainkat nem pasz
sziven kell tudomásul vennünk, ha
nem úgy, hogy ez a felismerés zök
kenés és rázkódtatás nélkül módo
sítsa magatartásunkat önmagunk
kal és másokkal szemben, ahogyan
másként játsszuk ugyanazt a kottát,
ha a sor elejére keresztet, vagy B-t
irt a szerző, vagy pedig semmit. Ha
tudom magamról, hogy lobbané
kony, hirtelen természet vagyok,
akkor nem adok hitelt első felhá
borodásomnak, viszont ha tudom,
hogy kényelemszerető, nehezen
mozduló ember vagyok, akkor nem
magyarázom szelídségre és szerény
ségre, mikor visszahúzódom a cse
lekvéstől. hanem ráismervén az iga
zi okra, kényszerítem magam a he
lyes magatartásra.

Végül talán nem veszi rossznéven,
ha ad hominem is szólunk egy szót.
Ha egy-egy Kis Út, vagy szerkesz
tői üzenet hatására felébred vala
kiben a vágy, hogy hozzászóljon a
kérdéshez, semmikép se nyomja el
magában ezt a nagyon is hasznos
cselekvési ösztönt, - de talán
mégis inkább válassza a "szép
hegedűszót", attól még lehet az írá
sa egyszerű is, magyaros is. F.



NAPLÓ
ARPADHAzI SZENT MARGIT legendája a középkorí magyar vallá

sosságnak legnagyszerűbb dokumentuma. Hősének, a törékeny domonkos
apácának, "magyari Béla király" leányának alakja középískolás irodalmi
könyvünk szemelvényeibőlmég ma is elevenen áll előttünk. Sokszor pró
báltuk magunk elé idézni a Margit-sziget elhagyott, árnyas romjai kö
zött. Emlékszünk az elragadtatott imádkozóra, akinek fekhelye "egy gyé
kény, egy hitvány lazsnok (rongy) ..."; aki a szolgálókkal "hetet tart vala
a konyhán". Megcsodáljuk a beteg-házban való "jóságos mivelkedetit", a
szent szüzességhez minden fejedelmi ajánlat és szülői rábeszélés ellenére
ragaszkodását; alázatosságát, mellyel az új, társainál jobb köntösét "a
konyhán való fazekaknak és egyéb edényeknek mosásával és seprésnek
porával sieti vala megfeketíteni ...", Ma is él még bennünk a várakozás
élménye, mikor az ódon nyelvű, kezdetlegesen nehézkes mondatokból lé
lekzetvisszafojtva figyeltük, mit talál a proirissza a szent szűznek kin
csesládájában? És a gyakori használattól elszakadt vezeklő cilicium, a
kemény vas öv, a sündisznó sörtejéből készült ostor, meg a szögekkel tele
tűzdelt "két nemez kapca" láttára a szorgos szigetí másoló apácával,
Ráskai Leával együtt mi is szívesen beszúrtuk volna a legenda szövegébe
a csodálkozó felkiáltást: ,,0 szerető atyámfiai ... lássátok, nézzétek, ha
joljatok jól oda, és lássátok, mit lele a priorissza magyari Béla királynak
leányának ő kincses ládájában! ...".

A Ráskai Lea kezemunkájával, a XVI. század elején készült papír
kódexnek eseménydús története, gazdag irodalma van. A törökök elől

menekülő margitszigeti apácák magukkal vitték Nagyszombatba. Innét
szerezte meg a domonkos történetíró, Ferrari Zsigmond a XVII. század
elején másolatát és latin fordítását. A XVIII. században Pray Györgynek
birtokában volt, aki először adta ki nyomtatásban. Ugyanezt tette e szá
zad második felében a szentéletű tihanyi apátúr, Vajda Sámuel. Erede
tének, nyelvének bonyolult kérdésével foglalkozott Révay Miklós, Toldy
Ferenc, Knauz Nándor és Volf György (a Nyelvemléktár szerkesztője);

majd századunkban Horváth Cyrill és Lovas Elemér. Részleteredményeiket
Horváth János egyetemi előadásaiban és A magyar irodalmi műveltség

kezdetei (Bp. 1931.) c. könyvében az átélés lendületével foglalta össze és
a legendát az anyanyelvű írónak az anyanyelvű olvasóval való - a XV.
század végén, a szerzetesi reformokkal egyidőben végbement - találko
zásának eredményei közé sorolta. E nagymultú kutatásnak fonalát új
szempontokkal és sok tekintetben új meglátásokkal Mezey László vitte to
vább kandidátusi értekezésében (Irodalmi anyanyelvűségünk az Arpád
kor végén. Bp. 1955. Akadémiai kiadó). Célja, hogy megállapítsa "közép~

kori irodalmunk létrejöttének feltételeit, lehetséges keletkezési, elindu
lási idejét". Megállapításait és a magyar vallásosság irodalomtörténete
számára hasznos következtetéseinket három tétel köré csoportosíthatjuk.

Először: Szent Margit alakját, legendájának eseményeit, vonatkozá
sait csak akkor értjük meg igazán, ha beleállítjuk korának társadalmi 
vagy ami ezzel pontosan egyértelmű - vallási megmozdulásaiba, neve
zetesen a begínízmusnak (eredete már a VII. században) nevezett kőzép

kori női vallásos mozgalomba. Begináknak nevezzük a gyakran férfi szer
zetesek védnöksége alá húzódó, de függetlenül is a világban élő jámbor,
bűnbánatot tartó nőket (conversae, oblatae, poenitentes). Ezek eszméik-

33



kel, az önként vállalt szegénységgel (paupertas) és szűzességgel (virgi
nitas) különös módon - de a kor társadalmát belülről feszítö energiák
eredőjeként - közelebb-távolabbi rokonságba kerültek e századok eret
nekeivel (katharok, albiak, valdiak), akik a keresztény tanokat is kifor
gatva forradalmi reformokat követeltek a földi javak halmozása, a test
zabolátlan szenvedélyei, a féktelen uralomvágy és a gazdagok elnyomása
ellen. Magatartásuk tiltakozás a romlott társadalommal, és az Egyháznak
bizonyos, ezzel mindinkább azonosuló képviselőivel szemben. A reformot
óhajtok e két ága földrajzilag is közel került egymáshoz a kézműves

ségnek azokban a centrumaiban, ahol egyes rnesterségeket (szövő- és bőr

ipar) üzemszerűen, manufakturákban kezdtek űzni (Délfranciacrszág,
Flandria, Brabant). Az Egyház a XIII. század végéig hivatalosan is gon
doskodott az eretnekgyanút kissé mindíg magukon viselő beginákról:
előbb a premontreiek és ciszterciek, majd a kornak mélységes reformvá
gyából sarjadt kolduló rendek (ferencesek, domonkosok) védnöksége alá,
azok női ágaivá szervezte őket. Ezzel a forradalmi törekvés az evangé
lium forradalmává lett; valóraváltását a kor nagy szentjeiben szemlel
hetjük. Mezey László értekezésében a bollandisták Acta Sanctorumából
ott találjuk például Capuai Boldog Rajmund nevét, aki nemcsak a párhu
zamos helyek kedvéért bemutatott Montepulcianói Boldog Agnes legen
dáját írta meg, de lelki leányának, a kor legnagyobbjai közül való Siena i
Szent Katalinnak életét is összeállította. A földrajzi' vonatkozásokhoz pár
huzamnak kívánkozik a "boldog szegénység" legnagyszerűbb korabeli
alakja, az assisibeli Francesco (a "kis francia"), aki éppen Bernardone
Pietrónak, a Délfranciaországgal kapcsolatban álló gazdag posztókeres
kedőnek fia. Vagy: Julienne de Montcornillon (Lüttichi Boldog Julianná
nak ismerjük) éppen az eretnekgyanús és az iparosodás felé fejlődő Liege
ben a középkor legnagyobb eucharisztikus ünnepét, az Úrnapját hozza
létre 1252-ben, Szent Margitunk életében. Még nagyon sok példával bő

víthetnők ezt a látóhatárt bizonyságul arra, hogy a középkor végén az
Egyház - a kor sürgető igényére - kiérlelte önmagából a megoldást. Eb
ből a távlatból vezet bennünket Mezey is Arpádhází Szerit Margithoz, az
idézett evangéliumi forradalom korai és egyik legszebb kivirágzásához,
hogy közelében, hazai példákori is elleshessük a fejlődésnek azt a fázisát,
mikor a magyar beginák (sokan Szent Margit szerzettársai közül) és a
magyar begina-kÖzösségek (Veszprém, Székesfehérvár) a női szerzctes
ségbe olvadnak.

Érdeklődésünkre tarthat számot - másodszor - Mezey László dol
gozatában az ismert latin és magyar Szent Margit-legendák gondos filoló
giai vizsgálata, mellyel időbeli elhelyezkedésüket, egymáshoz való viszo
nyukat és az eredet kérdését világítja meg. Valamennyi legenda-változa
tot két főforrásra vezet vissza. Először a domonkos Marcellus, Szent Mar
git lelkiatyja 1271-ben, közvetlen Margit halála után írta meg a látott
(,.magis visa, quam audita") dolgokat. Ezeket később a másik alapfor
rásból, a szenttéavatási eljárás jegyzőkönyveiből (a második 1276-ból
reánk maradt) egészített ki. E két latin forrás adja a magyar legenda
anyagát, mely 1300. és 1320. között a margitszigeti apácakolostorban ké
szült. Ezt a fordítást egy XIV. századi másolatból örökítette meg szá
munkra 1510-ben, ugyancsak a szigeti klastromban Ráskai Lea. Mezey
igen alapos nyomozásábóllevont végső következtetésünk: Árpádházi Szent
Margitnak a magyar legendában őrzött alakja hiteles, reális!

Igy jutunk el a végső kérdéshez, anyanyelvűségünkkezdeteihez. Me
zey László ismét nagy körültekintéssel mutatja meg, hogya szerzetesség-
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be olvadó begína-mozgalomnak forrásainkban őrzött hagyományai, élet
szokásai olyan imádságokat, olvasmányokat emlegetnek, amiket haszná
lóik nyilván anyanyelvükön mondtak és hallgattak, de le is írtak és ol
vastak. Altalánosságban említi a jámbor buzdító beszédeket, a példákat
és a szentek legendáit (collationes, exempla, legenda sanctorum). Ismert
nyelvemlékeink közül ebbe a környezetbe helyezi - és sikerrel - az
ómagyar Mária-siralmat, mely - mint eredeti lelőhelyén, a lőweni könyv
tár kódexének lapjain is - női hallgatóknak készült alkalmi beszéd,
kolláció előttre (a kódexben nagycsütörtökre szánt beszédvázlat előtt)

hangulatkeltő éneknek, cantiónak szántak. Végül a Szent Margit-legenda
alapján két elveszett, terjedelmesebb magyarnyelvű szövegre, nyelvem
lékre következtet: az egyik a szenvedéstörténet, passió valószínűleg vala
mely bibliafordításból, a másik Szerit István ismeretlen magyar legendája.

Mezey László dolgozatának irodalomtörténeti eredménye, hogy 
Horváth János klasszikus megállapításait továbbfejlesztve - az anya
nyelvű író és olvasónak találkozását a XV. századból a XIII-ig vezeti
vissza. Meggyőződésünk, hogy kevésszámú nyelvemlékünknek - külö
nösen a szóbeli hagyományokat is leginkább őrző imádság-szövegeknek
és a postíflákban, prédikációkban elszórt szentírási idézeteknek, perikó
páknak - vizsgálata, történeti környezetük feltárása ezt a magyar val
lásosság irodalomtörténete számára sem jelentéktelen eredményt még
inkább elmélyíti. (Holl Béla.)

A FINN HIERARCHIA VISSZAALLITASA. 1955 március 18-án a
szeniatua a finn apostoli vikáriátust önálló püspökség rangjára emelte,
s az 1934 óta címzetes püspökként múködő apostoli vikáriust, a hollandi
származású .Wilhelm Cobbent kinevezte az új helsinki püspökség fejévé.

A finn katolicizmus nyolcszáz esztendős. Az évfordulóját Finnország
katolikusai 1955 pünkösdjén- ünnepélyesen megülték a Turkutól 55 kilo
méterre északra fekvő Koylioban, ahol 1158-ban a szent upsaali Henrik
püspök meghalt a hitéért.

Háromszázötven esztendővel ezután, 1523-ban a svéd király, Gustav
Wasa nyomására Finnország elszakadt a római egyháztól. Csak 1809-ben
költözött az orosz megszálló hatalommal néhány lengyel és balti kateli
tcue az országba. Ezzel kezdődött a finn katolicizmus újjászerveződése.

1869-ben alakult meg az első katolileus plébánia Helsinlciben, mint a mo
gilevi egyháztartomány része, a szentpétervári püspökség fennhatósága
alatt.

A finn állam századunk harmincas éveiben ismerte el jogilag a ka
tolikus vallást. Ettől kezdve a katolikusok szabadon gyakorolhatják val
lásukat és magániskolákat tarthatnak fenn.

Finnországnak négymillió százhúszezer lakosa van; ebből mindössze
kétezerszáz a katolikus. Az országban négy egyházközség van három ka
tolikus templommal és nyolc kápolnával, egy iskolával, két óvodával és
egy domonkosok által vezetett tanulmányi központtal. A klérus tizenhat
külföldi származású és egy finn papból áll; munkájukban huszonöt nővér

(köztük egy a finn) és négy laikus testvér segíti őket. (o. c.)

AZ ESZTERGOMI BAKOCZ KApOLNA. Leon Battista Alberti 1485
ben, Firenzében megjelent építészeti könyvének lapjain renaissance lel
kesültséggel azt írja, hogy "semmi módon nem biztos, szintúgy nem sér
tetlen az emberek gonoszságától a jövendő mű: hanem ha a forma méltó-
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sága és a szépsége által". Ezzel a mondattal vezeti be Balogh Jolán, ar
legkinűbb művelődés- és műtörténészeink egyike az esztergomi Bakócz
kápolnáról írt remek monográfiáját, amely igen szép kiadásban jelent
meg a Képzőművészeti Alap kiadóhivatalánál. A Bakócz kápolna sorsára
Igazán érvényesek a renaissance író szavai: még a török hadak is lenyű

gözve álltak meg előtte. Sajnos, madártávlatból már "a forma méltósága
és szépsége'' sem hat és a modern háború a legtökéletesebb formában
kőbeálmodott alkotásokat sem kímélte. De pusztított a tollal formált al
kotások közt is. Erről éppen Balogh Jolán beszélhetne. Ez a sokat tudó
művelődéstörténészünktervezett könyve érdekében összegyűjtötte a műre

vonatkozó olasz és magyar művészeti anyagot, az írott forrásokat, az ok
leveleket, irodalmat, a rajzokat és fényképeket. Évtizedes kutatómunká
jának eredményei azonban Buda ostromakor a tűzvész martalékává let
tek. Annál nagyobb érdeme a szerzőnek, hogy ujra neki tudott menni a
munkának, sőt még új kutatásokkal is bővítette.

A Bakócz kápolna "élettörténete" valóságos regény. A kövek meg
elevenednek és beszélnek. És elmondják egy érdekes és nagyszabású re
naissance főpapnak a rajongasát a szépségért és a művészetért, elmond
ják azt a megbecsülést és értékelést, amit a kortársak éreztek kápolnája
iránt, beszámolnak arról, milyen háborús viszontagságokon mentek át
oszlopfőt, kapuzatai, márványívei a török háború során, sőt még azt is,
hogy maguk a törökök is milyen mértékben becsülték meg a kápolna
valóban csodálatraméltó szépségét, 1543-ban, amikor a törökök Esztergo
mot elfoglalták, mohamedán imakultusz céljára használták fel a kápol
nát. Későbbi utazék már egyenesen mecsetnek vélték. A kápolna szeren
csésen átvészelte a felszabadító ostromot is és 1683-ban Szobieski János
lengyel király jelenthette XI. Ince pápának, a felszabadító háború szer
vezőjének, hogya Te Deumot a várbeli régi és ritkaszép kápolnában tar
tották. A török újabb ostroma után a kápolna súlyosan megrongálódott.
Az agg Széchenyi György prímás 1687-ben nagyalapítványokkal kezdte
meg a gyönyörű mű rendbehozását, "úgy hogy az Isteni szelgálatot mégis
valamennire vigbe vihetni ott". Legalább 15.000 forintot költött rendbe
hozatalára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem esztergomi győzelme után 1706
ban itt tartotta a Te Deumot, de az ostromok ismét megrongálták a ká
polnát. Az esztergomi prímások mindig magukénak tartották a Bakócz
kápolnát, de a török utáni időkben a katonaság, a jezsuita rend, a városi
plébánia is jogot tartott volna rá. Amikor a császári katonaság tartotta
egy évszázadon át megszállva Esztergomot, Bakócz bíboros fényes már
ványkápolnájából "Garnizons Capelle' lett. Az oklevelekből és levéltá
rakból feltárt anyag nyomán rendkívül érdekesen vázolja a szerző azokat
a küzdelmeket, amelyek Esztergom ujjáépítése kapcsán a kápolna körül
lezajlottak, Az ujjáépítők legnagyobb gondja az volt, hogyan őrizhessék

meg a kápolnát. És művészettörténeti szempontból különösen érdekes az,
hogy a kápolnát - minden stílusváltozás ellenére - az egész XVIII.
századon végig a legnagyobb csodálat vette körül. Talán ennek lehet tu
lajdonítani, hogy a barokk, majd a klasszicizmus nagyszabású átalakító
terveinek nem esett áldozatul ez a gyönyörű renaissance mű, amely a
mátyáskori magyar építészet legszebb megmaradt emléke. így történt,
hogy Packh János kismartoni építész, Rudnay prímás megbízásából 1823
ban szétbontotta a kápolnát, de pontosan jegyzőkönyvbe vették köveit és
uj ból összerakták a nagy esztergomi bazilikán belül. A bravúros ügyes
séggel végrehajtott merész technikai művelet - amelyre alig van példa
az építészet történetében - nagy csodálatot keltett a kortársakban. Oly
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gyorsan és jól sikerült az áthelyezés, "mintha gépek vitték volna egyik
helyről a másikra" - írja elismerőleg az esztergomi káptalan annalesze.

Balogh Jolán műve ezután a legnagyobb alapossággal és gazdagon
dokumentálva foglalkozik azzal a kérdéssel, mílyen lehetett a kápolna
eredeti állapotában, majdpedig a kápolna művészi mintáiról, anyagáról,
dekorációiról ad részletes stíluskritikai és genetikai elemzést. A könyv
függelékében közli a kápolnára vonatkozó akatokat, az írott forrásokat,
amelyeknek gazdagsága, pontossága és alapossága minden tudomány iránt
érzékkel rendelkező emberben elismerést kelt. Végül a metszetek és raj
zok ismertetésén és több mint 100 évre visszamenő biblíografiáján kívül
170 képmellékletet is tartalmaz ez a mű, amely kiállításban is (a címlapot
Szász Ferenc tervezte, a fényképeket Petrás István készítette) a magyar
könyvalkotás egyik értéke. Balogh Jolánnak esztergomi kutatásaiban se
gítségére voltak dr. Kiss Lajos, Szabó Zoltán és Pezenhoffer Antal a
prímási, illetve káptalani levéltárak és a főszékesegyházi könyvtár veze
tői, VitáI József, az ottani állami levéltár vezetője, dr. Zákonyi Mihály
ny. főlevéltáros és dr. Zolnay László, a városi Balassa Bálint múzeum ve
zetője. A bibliográfiai adatgyüjtésben dr. Baranyai Béláné és Eszlárv
Éva segítették. rajtuk kívül pedig magyar és külföldi állami tudományos
intézetek álltak rendelkezésére. (Sz. E.)

A PAPAI AKADE:MIANAK összesen hetven tagsági helye van; ebből

jelenleg öt betöltetlen, tizennégy helyre pedig 1955-ben nevezett ki új
tagot a Szentatya. Az akadémia új tagjai a következő tudósok: Ch. H.
Best fiziológia-professzor a torontói egyetemen; H. A. Bruck, a dublini
asztronómiai obszervatórium igazgatója; Louis de Broglie, a párisi Sor
bonne egyetem elméleti fizikai tanszékének tanára, 1929-es Nóbel-díjas;
Th. von Karman, a kaliforniai Guggenheim-Iaboratórium igazgatója; Julius
C. Garcia Otero montevideói pathológia-tanár; Otto Hahn göttingai kémia
professzor, a Max Planck-társaság elnöke, 1944-es Nóbel-díjas; Heisen13e1'g,
ÚJ32-es Nóbel-díjas, elméleti [izikaprojesszor Göttingában; W. R. Hess
zürichi fiziológia-tanár, 1949-es Nóbel-díjas; G. M. Julia, az analitikus
mértan tanára a Sorbonne-on; Paul Niehans orvos, endokrinológus
(Svájc); Arne W. K. Tiselius, a biokémia tanára az upsalai egyetemen;
I. Virtanen helsinkí kémia-professzor; Max von Lause, 1914-es Nobel-tii
jas, fizika-tanár Göttingában; Hermann "Weyl zürichi matematika-pro
fesszor. (-bis.)

PÁL EGYIPTOMI HERCEG ÉS TÁRSAI. Nem hisszük, hogy olva
sóink közt csak egy is akadna, aki sejtené, hogy e mögött a semmitmon
dó cím mögött a cigányok európai vonulásának egyik érdekes epizódja
lappang. Pedig úgy van. A dolog megértésére előre kell bocsátanunk,
hogy Kapisztránói Szent János, korának legünnepeltebb ferences nép
szónoka, 1451-ben V. Miklós pápa parancsára a huszita eretnekek visz
szatérítésére. illetve az eretnekség továbbterjedésének megakadályozásá
ra Németországba indult. Teljes négy esztendőt töltött Középeurópában s
ezen idő alatt megjárta Ausztriát, Morvaországot, Szászországot, Bajoror
szágot, Thüringiát, Sziléziát és Lengyelországot. Amerre csak megfordult,
mindenütt óriási hatással prédikált. Az emberek olyan tömegesen özön
löttek hozzája, hogy a legnagyobb templomok sem tudták befogadni őket.

Ezért rendszerint a város főterén vagy éppen kint a szabadban állítottak
neki szószéket; lehetőleg jó magasat, hogy mindenki szabadon láthassa.
'Tetejébe szélkakast szereltek, hogy így mindenkinek médjában legyen
.a széljárásnak megfelelően választania meg a helyét.
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1452 augusztus 27-én Thüringia Arnstadt nevű városkájába tért be'
szeritünk. Fogadása itt a szokásos módon történt: a főteret gondosan fel
söpörték és közepéri egy hatalmas szószéket rögtönöztek. Mikor pedig elér
kezett a kitűzött idő, a város apraja-nagyja az országútra tódult, hogy
szemtanúja lehessen egy eleven szent bevonulásának. Mert akkor már
mindenki szentet látott a csodák fényében tündöklő híres szónokban. A
város kapuja előtt a tanács és a papság fejedelmet megillető tisztelettel
üdvözölte a magas vendéget. Utána társaival együtt a helybeli ferences
kolostorba vezette és ott, miként a fejedelmi vendégek fogadásánál szo
kás, egy pohárka olasz édes borral kínálta meg.

Természetes, hogy az előkelő látogató és kísérői ellátásáról egész idő

alatt a városi tanács gondoskodott. A városi számadáskönyvek napjaink
ig fillérnyi pontossággal megőrizték a tételeket. Látjuk belőlük, hogy a
tanács hallal, borral és sörrel bőségesen ellátta a derék atyákat. Az árak
ra jellemző, hogya hatalmas szószék felállításához szükséges faanyag
mindössze tíz garasba került.
. Eddig rendben is volna a dolog. A zavart az utánuk következő tétel
idézte elő. A szenttel és társaival kapcsolatos kiadások felsorolása után
ugyanis minden átmenet nélkül ezt olvassuk: "Közönséges kiadás: Szent
Rufinus vasárnapján (= augusztus 27-én) Pál egyiptomi hercegnek és
társainak adtunk hat garast." A számadáskönyvek kiadójának. bizonyos
Bühring nevű történetírónak rengeteg fejtörést okozott ez a lakonikus
bejegyzés. Mivel abból a feltevésből indul ki, hogy a két tétel egyazon
tárgyra vonatkozik s mivel fantáziája élénkebben működött, mínt a kri
tikája, utoljára arra a különös megállapításra jutott, hogy Pál herceg nem
lehetett más, mint egy maskarába öltöztetett barát fráter, akinek az volt
a feladata, hogy exotikus megjelenésével még feltűnőbbé és színesebbé
tegye a szent bevonulását. A derék tudós mindjárt megragadta az alkal
mat arra is, hogy kemény megrovásban részesítse szentünket, amiért ilyen
vásári komédiásokhoz illő módon visszaélt a jámbor arnstadti polgárok
hiszékenységével és áhítatával; és mindezt ad maiorem Capistrani glo
riam: a maga dicsőségének növelésére és hiúságának kielégítésére.

Csak jóval később derült ki, hogy Bühring mester alaposan melléje
fogott az igazságnak. Kapisztrán nagyérdemű életírója, Hofer János re
demptorista atya már évtizedekkel előbb minden kétséget kizáró módon
bebizonyította, hogyaszámadásokban szereplő Pál éppoly kevéssé volt
barátfráter. mint egyiptomi herceg; igazában közönséges cigányfőnök

volt, aki csak azért léptette elő magát herceggé, hogy így könnyebben
hozzáférkőzhessék a jámbor arnstadti polgárok zsebéhez. Tudnunk kell
ugyanis, hogya XIV. és XV. század a cigányság európai szertesugárzá
sának kora volt. Eredeti hazájából, Indiából már több száz esztendővel

korábban kiszakadt ugyan, de a nyelvében található sok perzsa és örmény
elem tanulsága szerint kivándorlása után hosszabb időn át Perzsiában
kellett tartózkodnia. Perzsiából csak a XIV. században indult újabb ván
dorútra. Egy része Szírián át Északafrikának, más része pedig Frigián és
a Helleszpontuszon át Görögországnak vette útját. Itt először a Peloponé
zuszon (Kisegyiptom ?) fészkelte be magát; majd innét Bulgárián és Ha
vasalföldön át északnak húzódott. Nálunk legkorábban Erdélyben talál
kozunk első képviselőivel. A cigány szó első előfordulása 1381-ból való.
Mellette szórványosan az egyiptomi (Cigani sive Egipcií, 1487.) és a fáraó
szó is előfordul. (Certos pharaones seu cziganos. 1492.)

Nagyobb arányokat azonban csak a XV. században öltött a cigányok
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beszivárgása. Magyarországból legelőször Csehországot és melléktartomá
nyait, majd innét a német birodalmat és Franciaországot. végül 'l\ngliát
és Spanyolországot árasztották el. A század végén már nem volt európai
állam, melyben kisebb-nagyobb számmal képviselve ne lettek volna. Ne
vüket úgyszólván országok szerint váltóztatták. (Görögországban gystoí,
Angliában gípsies, gypsies, Franciaországban tziganes, bohémiens, Spa
nyolországban gitanoí, a skandináv államokban tattares, tater) Közép- és
Keleteurópában általábon a magyar cigány szó változatai terjedtek el.

Talán nem szükséges mondanunk, hogy a cigányokat nem a munka
szenvedélyes láza késztette hazájuk elhagyására. Ellenkezőlegeleitől kezd
ve úgy igyekeztek berendezni élelüket, hogy minél kevesebb munkát kell-o
jen végezniök. Legfőbb megélhetési forrásuk a koldulás, lopás, tolvajlás
és csak kivételesen a munka volt. Nagyobb hatás kedvéért gondosan el
hallgatták származásukat. azt állították magukról, hogy ők azoknak az
egyiptomiaknak a Ieszúrmazói, akik annakidején nem fogadták be a kis
Jézust és szent anyját s ezért most atyáile bűnének kiengesztelésére bűn

bánókként járják a világot. A jámbor és hiszékeny középkorí nép annál
inkább készpénznek vette ezt az otromba hazugságot, mivel a beszéd
adományával bőven megáldott jövevények a hamisított pápai, püspöki és
fejedelmi ajánló levelek egész légiójával bizonyították állításukat.

Ilyen körűlmények közt érthető, hogy az első cígányrajok valósággal
tejben-vajban fürödtek. A városok rnindcnképpen kezükre jártak nekik:
megengedték .a hosszabb-rövidebb időre való letáborozás és az alamizsna
gyűjtést s ezenfelül védelmet és különí'éle jogokat biztosítottak számukra.
Például Mühlhausen város tanácsa 1444.-ben a méltóságos Pál kisegyip
tomi herceg és Konrád marsall vezetésével megjelent csoport szegénysé
gének, nyomorúságának és öszinte vezeklésének láttára nemcsak hogy
megengedte az alarnizsnagyüjtést, hanern az Isten szerelmére kérve kért
más keresztényeket is, hogy 'hasonlóan cselekedjenek. •

De ez a paradicsomi állapot nem tartott sokáig. A barnaképű jöve
vények mihamar érdemetleneknek bizonyították rá magukat. Egyre sű

rübben ismétlődő kihágásaikkal. különösen tolvajtásaikkal. csalásaikkal
es hazudozásaikkal mindinkább maguk ellen fordították a közvéleményt.
Érdekesen tükröződik ez vissza a városok magatartásában. Mühlhausen,
mint láttuk, 1444-ben még' minden korlátozás nélkül kezére járt "a mél
tóságos kisegyiptomi herceg úr" embereinek; nyolc évvel később Arnstart
már megtagadta a letáborozási engedélyt és alamizsnagyüjtés helyett
maga küldött egy határozott összeget nyilván azért, hogy minél előbb

szabaduljon a garázda vendégektől. Ugyanígy tett 1466-ban a majnamel
letti Frankfurt: hét sillingen váltotta meg magát Pál herceg kellemet
len látogatásától. Három év múlva azonban már üres kézzel bocsátott
el egy egyiptomi gr6fot és nemsokára elérkezett az az idő, mikor a német
városok kerékkel és akasztófával igyekeztek megrendszabályozni "Fáraó
népét."

Kapisztránói Szent Jánosnak tehát mindössze annyi köze volt Pál
herceghez. hogy mind a ketten ugyanazon a napon érkeztek Arnstadt vá
rosába. Egyébként az epizód nem a szentre, hanem a cigánykérdés fel
színrekerülésére vet jellemző világot. (-igy.)

DOKUMENTFILM LOURDES-ROL. "Lourdes és csodái" címmel for
gatják Párisban Georges Rouquier új dokument-filmjét. Semmiféle eddigi
produkcióhoz nem hasonlít - állapítja meg róla Jean Thevenot a .Lettres
Francaises"-ben. A film első része három olyan volt betegnek a tanúval-
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lomása, aki orvosilag meg nem magyarázható módon gyógyult meg Lour
des-ban, s ez a gyógyulás'oelég régen történt ahhoz, hogy ne lehessen
szó pusztán átmeneti javulásról. A második rész részletes beszámoló
Lourdes egy napjáról: a zarándoklatokról, szertartásokról, az orvosi iroda
működéséről, a betegek fűrdetéséről. A harmadik rész ismét két gyógyult
beteg tanúsága - két olyan volt betegé, aki a filmre vett és második
részben mutatott zarándoklat alkalmával gyógyult meg.

Rouquier egész műve arra vall - mondja a "Lettres Francaises" kri
tikusa - hogy számára a film elsősorban a ténymegállapítás, konstatá
lás és beszámolás eszköze. Elejétől végéig "jelen van" a filmjében: ő

maga vezeti a vizsgálatot, sorra téve föl kérdéseit az orvosoknak, bete
geknek és tanúknak; időnkint egyenesen a nézőhöz fordul, ismerteti ku
tatási módszereit, megfigyeléseit és adatait.

A film első és harmadik része főként hosszú rögtönzött dialógusok
ból áll, a középső egymást kergető képek mozgalmas sorozata. Egész fel
építése nem annyira a filmé, mint - Jean Thevenot szerint - inkább a
televizióé; Rouquier mintegy új film-technikát kezdeményee. "Televiziót
csináltat a filmmel, illetve televiziót csinál a moziban". Minden merész
kísérletet a sikere szokott igazolni; ezt - úgy látszik - igazolja a sikere.

Nos, a film "sikerűlt"; - marad a probléma: Lourdes. "Gem'ges
Rouquier azt mondja - idézzük a .Lettres Francoiseer-t - nem bebizo
nyítani akar, csak megmutatni, s azzal, amit megmutat, elgondolkoztat
ni. Szemlátomást tárgyilagosságra törekszik". Természetes - mondja The
venot - hogy minden művészi tárgyilagosság bizonyos mértékben ha
tárolt, hiszen a művész - éppen mert művész, mert művet alkot 
kiválaszt, rendez, szintétizál. Rouquier is azt csinálja, mert művész. A
két gyógyult beteget szólaltatja meg, a többit, azt az 1798-at, aki azon a
bizonyos filmrevett zarándoklaton nem gyógyult meg, nem kérdezi meg;
igaz, azért nem lehet szemrehányást tenni neki, hiszen a problémát nem
a nem-gyógyulások, hanem a gyógyulások jelentik.

"Ami a természetesen megmagyarázhatatlan gyógyulásokat vagy ja
vulásokat illeti - folytatja a .Lettres Francaises" kritikusa - nehézmé
nyezhetjűk, hogy Rouquier csupán bemutatja a tényeket, anélkül, hogy
állást foglalna? Nem hiszem. Ezeket az eseteket vitathatatlanoknak tart
hatjuk attól fogva, hogy az ellenőrző bizottság elfogadja őket, ez pedig
éppen úgy nyitva áll a hitetlen, mint a hívő orvosok előtt, és eljárása
iban sze1'föZött óvatos."

Thevenot, aki nyilván nem hívő, így folytatja: "Am ami ma még
megmagyarnzhatatlan, azt a tudomány talán, meg fogja majd egy napon
magyarázni. A csoda egyébként nem kötelező hittétel a katolikusok szá
mára. Persze nem tanácsolják nekik, hogy ne higgyenek benne, de nem
is kényszerítik őket a csodában való hitre. Maradjunk ebben, száz vagy
ezer esztendő múlva ujra meg kell vizsgálni a dolgot! Addig pedig, Rou
quier elérte célját: a "Lourdes és csodái" elgondolkoztat.

(Befejezésül a .Lettres Francaises" kritikusa azt mondja: kár, hogy
a filmet egy "Mózes" cimű bábjáték előzi meg és egy "Ave Maria" követi,
ami az egészből afféle "katolikus látványosságot" csinál; s a rendezőség

nek ez a tévedése könnyen távoltarthat~a a film megnézésétől a közönség
egy részét, s magának a filmnek az értelmét is meghamisítja. S ebben
innét messziről, látatlanban is egyetértünk Jean Thevenot-val. A tényeket
egyszerüen megmutatni, mint egy dokumentumot - mindig hasznosabb
és meggyőzőbb, mint bármiféle propagandisztikus, vagy éppen csak ügyet
lenül választott "kegyes" körítéssel tálalni ,őket. Kár ilyesmivel rossz



izt, vagy csak akár árnyalatnyi idegenkedést is kelteni olyan tökéletesen
korrekt álláspontú nem-hívő emberekben, amilyennek Thevenot-t is mu
tartja a .Lettres Francaise"-ben megjelent ismertetése). (r.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mickiewicz halálának századik évforduló
ján több megemlékezést olvashatunk a nagy lengyel költőről. 1950-ben
már megjelentek magyarul "Válogatott Irásai", (ebben az évben az április
májusi számban a Vigilia is ismertette a költőt, tanulmányban és nagy
epikus költeményének, a "Pan Tadeusz"-nak néhány szemelvényében) ;
most a jubileumra pedig szép kiállftásban, Radó György fordításában, be
vezetőjével és jegyzeteivel a "Krimi Szonettek"-et adta ki az Új Magyar
Könyvkiadó. Mickiewicz 1825-ben, oroszországi számkivetése idején irta
őket: afféle lírai tájrajzot a Krim-félszigetről. E versek többsége a "Vá
logatott Irásokv-ban is megjelent; az olvasó most összehasonlíthatja a két
féle f6rdítást. Alighanem ezt az újat fogja jobbnak találni, többek között
azért is, mert Radó György ragaszkodik az eredeti formához - (hang
súlyos sorok, 716 tagolással) - amit az 1950-iki kötet szonettfordításaiban
csak Szabó Lőrinc és Kemény Ferenc tett meg. Magyar fülnek ez a for
ma az első pillanatban szokatlanul hat, bár a sorfaj korántsem ismeret
len; "furcsaságát" 1950-ben a fordítók többsége úgy kerülte meg, hogya
verset egyszerűen áttette más formába: szabályos, vagy "nibelungizáló"
(Tóth Árpád-féle) alexandrinusba. Helyes eljárás ez a forrnacsere? Egye
sek szerint igen, (vannak például, akik a francia alexandrínt is ötös-ha
todfeles párrímes jambusokra váltják), mások szerint nem. Ne menjünk
bele ilyen bonyolult kérdés Icszegetésébe ; csupán annyit állapítsunk meg:
a .Krírní Szonettek" formája, ez a 13 szótagos lengyel alexandrinus,
(mely egyébként egyezik a régi magyar vágáns-sorral), egyelőre még nincs
eléggé "kiírva" a magyarban: még többet döccen a kelleténél, még nem
elég dallamos, még nincs elég "modulációja". Érzésünk szerint azonban
ez nem lehet akadálya annak, hogy "kiírjuk" a sort. Amikor francia
verset először kezdtek az eredetihez híven alexandrinokban fordítani:
mennyi volt abban a feszesség, nehézkesség, nierevség - még egy Ba
bitsnál, Tóth Arpadnál is ! és mily könnyedén rnozog ma a magyar nyelv
a legszabályosabb racine-i vagy corneille-i alexandrínokban is... Radó
György fordításai nemcsak szép verseket tolmácsolnak, hanem egy forma
adaptálásának útján is határozott lépést jelentenek.

Mickiewicz mellett az 1830-as lengyel emigráció másik nagy költője,

Juliusz Slowacki: az ö "Válogatott Költeményei" is most jelentek meg
Kerényi Grácia okos bevezető tanulmányával. Slowacki fiatalon, negyven
éves korában halt meg; rövid élete valóban ellobbant: egyetlen szenvedé
Iyes-Iájdalmas lángolás volt. Hangját hot romantikus nosztalgia jellem
zi, hol kemény gúny, hol prófétai hév; megenyhült. nyugodt lírai pilla
natai alig vannak; szenvedélvei, indulatai rapszodikusan csaponganak, s
olykor - mint egy félig-meddig polémikus nagy versében "A Három
Zsoltár szerző]éhez" - a tüzes romantikus víziók magasságába ragadják.

"A Világirodalom Klasszikusai" sorozatban adta ki az Új Magyar
Könyvkiadó az amerikai Walt Withman verseit "Fűszálak" CÍ)TImel,
Szenczi Miklós bevezetésével és válogatásában - éppen száz esztendővel

él "Fűszálak" elsö megjelenése után. Azóta sokkal több revoluciót megért
a költészet, semhogy e versek olvastán akárcsak halvány mását is érez
nők annak a botránkozásnak, ami annakideién Withman költészetét fo
gadta. Ma inkább fáraszt harsány deklamálása, "faragatlanságát" sok
szor pózosnak érezzük, állandó lelkességet valahogyan "felpumpáltnak".
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Mintha csak egyetlen hangja volna, valamiféle telt regiszteres fortissimo
orgonazengés - szabadság, demokratizmus, egészség, emberi testvériség,
egy mozdony, a természet, a szerelem: minderről majdnem mindig ugyan
azon a nagy hangon, ugyanazzal a teli tüdővel beszél. Végül már nem is
tudja az ember, mit mond: egészen elbódítja ez a hangorkán. Egy fokkal
halkabban, tagoltabban, megformáltabban bizonyára jobban, "egyénib
ben" megmaradna bennünk egy-egy verse.

Bár Withman nyilván nem azt akarta, hogy egy-egy verse maradjon
meg bennünk. Mi volt a célja? "Átfogni tér s idő roppant birodalmait, a
fejlődést, a feltüremlőt, a növekvőt és a nemzedékeket" - irja. Nem ki
formálni, hanem együttáradni. Belevetni magát az életbe, és énekelni az
élet örömét. S ennek a megszakítatlan éneknek határozottan van szug
gesztív ereje.

Szerepe rendkívüli volt; kevés költő tett olyan mély, olyan a világ
költészetébe szervesen beleépülő hatást, mint Withman. Gondoljun~ csak
Chestertonra s az ő hasonlatára a századforduló szellemi világáról: olyan
volt az, mint egy teadélután egy esős napon - írta - mikor a résztve
vők kínosan küszködnek az álmossággal. Ebbe az álmos teadélutánba
harsant belé Withman hangja, az életöröm, a fiatalság a határtalan op
timizmus, az emberbe és fejlődésbe vetett korlátlan hit hangja, A világ
szépségének dícsérete - egy korban, amikor az emberek a legkörmön
fontabb okoskodásokkal igyekeztek meggyőzni magukat róla, hogy a vi
lág tűrhetetlen. Chestertont Withman eszméltette rá a valóság szépsé
gére és értékére. És nemcsak őt eszméltette rá. Withman is a nagv
ébresztök közé tartozik - egy Nietzsche, egy Bergson mellé - és sajátos
művészetébenma is megérezzük azt a friss levegőt, melyet oly szomjasan
szívtak magukba az utána következő nemzedékek.'

"Hét tenger éneke" a címe Vas Istllán most megjelent válogatott mű
fordításainak. Szép és gazdag kötet, majdnem harminc esztendős rm'i
fordítói pálya állomása. Az előszóban, "Vallomás a fordításról" címmel
Vas István néhány komoly és okos szót mond arról, mí is tulajdonkén
pen egy költőnek a fordítás. Nem puszta mesterség, nem puszta feladat:
sokszor valóságos szenvedély, a birtokbavétel legtökéletesebb módja, A
jó fordítás ott kezdődik, amikor a fordító túlmegy a puszta szövegen, az
eredeti vers ihletébe helyezkedik bele, a fordítandó költő élm.ényét éli
át; amikor, mondjuk, Apollinaire-t fordítja, nemcsak Apollinaire szavai
val, mondataival, értelmével bíbelődik, nemcsak szetártlag adja vissza
azt, amit Apollinaire mondott - hanem úgy látja a világot, Apollinaire
szemével, úgy .mondja magában a sorokat, Apollinaire hangján, s úgy
tartja szinte még a tollát is, amikor Apollinaire szavait magyarul írja,
mint ahogyan Apollinaire tartotta atollát, amikot'· a maga francia sza
vait írta. A jó fordító átveszi az eredeti hangját, lejtését, legbenső ritmu
sát, szívdobogását; nem elégszik meg azzal, hogy "érti" a verset, még
azzal sem, hogy "érzi" - csak azzal elégszik meg, ha ő is "éli". S ebben
rejlik a fordító-költő számára a fordítás művészete, értelme, értéke: tá
gulás, teljesedés, a maga életének mintegy a megsokszorozása, beleölelése
a maga életébe mások, más költők, más irodalmak, akár "hét tenger"
életének, énekének. S beleölelése a világirodalomnak a magyar irodalom
ba ... Hogy mennyire nem iskolás penzum, hanem mennvíre élmény és
művészet Vas Istvánnak a fordítás, azt elmondja bevezető vallomásában.
Hogy ez a művészet az átélés és magyarul újraköltés milyen kitűnő al
kotásaira képes, arról a "Hét tenger éneké"-nek időben s térben egész
világirodalmat átfogó gyűjteménye tanúskodik.
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Ugyancsak Vas István válogatta egybe azt a "Vallomás" című anto
lógiát, melyet "A Világirodalom Gyöngyszemeí' c. nagyon csinos sorozat
ban adott ki az Ifjúsági Könyvkiadó. Szerelmes versek gyűjteménye 
nem a "teljesség" megvalósíthatatlan igényével, hanem egyszerűen azzal
a céllal, hogy szép verseket adjon az olvasónak: egy szép csokrot a sze
relem költészetéből. A kötet az Énekek Énekével s a görögök verseivel
kezdődik, köztük Radnóti Miklós két felejthetetlenül szép fordításával,"
Sappho meg Ibykos egy-egy töredékével,: és József Attilával, Dsida Jenő

vel, Radnóti Miklóssal végződik. A válogatás jó, a fordítások jók - de
hadd emeljük ki, milyen szép és jóleső élmény ebben az antológíában a
magyar verseket olvasni, Balassitól Csokonain, Vörösmartyn, Petőfin át
Adyig, Radnótiig. Hogy ragyognak ezek a versek ebben az új foglalat
ban ! S mennyire tanúsítják itt is, hogy ami líránk semmivel sem hát
rábbvaló az úgynevezett "nagy" Irodalmakénál !

Ugyanabban a formában, mint Mickiewicz "Krimi Szonettjai", jelent
meg Dybas Tihamér fordításában Milton drámája, a "Sámson". Szinpadi
előadásra - mint költője maga megmondja bevezetőjében - "sosem tar
tott igényt"; könyvdráma, és tegyük hozzá: könyvízű dráma. Nem any
nyira jellemekben halad, mint inkább szavakban. Mint a klasszikus tra
gédiák egy része, ez is akkor kezdődik, amikor a cselekmény már volta
képpen megtörtént ; maga a mű lényegében nem más, mint párbeszédek
sorozata erről a megtörtént cselekményről. Sámsont már elárulta Delila,
a filiszteusok már megvakították. taposómalomba fogták; az egész drá
ma folyamán ott fekszik előttünk vakon, tehetetlenül, oktalanságát pa
naszolva. A dráma végén enged a filiszteus urak parancsának: elmegy ün
nepségükre, hogy erejét mutogassa, és egy óvatlan pillanatban rájukdönti
a csarnokot. Ezt természetesen, szintén a klasszikus dráma szabályai sze
rint, csupán' hírnök közléséből tudjuk meg.

A "Sámson" tehát nem valami érdekfeszítő mű, úgynevezett "szép"
részei sincsenek. Valami komorság vonul végig rajta, valami szígorú pu
ritánság jellemzi; olykor szinte csikorog. S éppen ebben a dísztelenségé
ben van az ereje. A kopár és érdes sorokban - s ahogy Milton szinte
rosszkedvűen elhárít minden kínálkozó alkalmat arra, hogy "szép" le
gyen, hogy egy-egy tirádában "remekeljen", szívre hasson - van bizo
nyos komor, fojtott dübőrgésű szenvedély, valamilyen zord, szinte antik
fájdalom - például ahogyan Sámson-Milton a vakságát panaszolja 
és valami hatalmas keresztény-puritán sorsérzés. ami a maga rideg egy
szerűségében monumentálisan nyilatkozik meg a kar záró soraiban. (*)

BROCKY KAROLY, a külföldre szakadt magyar festőművész halá
lának századik évfordulója alkalmából az Orsz. Szépművészeti Múzeum
az Új Magyar Képtár termeiben, a művész hazánkban fellelhető anyagá
ból, emlékkiállítást rendezett.

Brocky Károly egy szinházi borbélymesternek volt gyermeke, 1807
ben Temesvárott született. Hányatott gyermekkor után, néhány magyar
pártfogója segitségével, 1823-ban az európaszerte híres bécsi festőakadé

miára kerül, ahol állandóan küzködve a szegénységgel, egyedül mind
Jobban feltűnő tehetségével vívja ki elismertségét. 1837-ben Párizsba
megy, majd innen egy gazdag skót műpártoló meghívására Angliába köl
tözik. Híre gyorsan terjed, eljut az angol udvarig, megfesti a királyi csa
ládot, az angol felső körök ige nsok tagját. Időközben európai körutaf
tesz, majd 1847-től haláláig véglegesen Londonban telepedik le. Hirneve,
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vagyona állandóan növekszik, sok megrendelést kap, bejáratos a leg
előkelőbb társaságokba. Életének e fényes napjaiban - olvassuk egyik
barátjának feljegyzésében - sokszor eszébejutott fiatalkora, amikor el
hagyatottan, éhesen, rongyosan járt Bécs utcáin.

Brocky működésének nagyobb és ünnepelt része hazájától távol zaj
lott le. A reformkor ébredő Magyarországa - az a korszak, amikor
Széchenyi kezdi feltörni a "magyar parlagot" - a magyar festőmúvészek

számára még nem tudott kibontakozást biztosítani, a magyar társadalom
még tisztességes megélhetést sem tudott nyujtani számukra. Nagyon j€!
iemző Kazinczy 1811-ből való megjegyzése: "Aki magát [estetni akarja,
menjen Bécsbe:' Természetesen megvan ennek a maga történelmi ma
gyarázata. A király és az udvar Bécsben él, így alkalmuk: sincs, hogy ma
gyar művész számára munkát adjanak, az udvartartás fénye Bécsbe csa
logatja mágnásainkat, ők is az ottani művészeti életet ismerik, 'rnegbízást
zs inkább külföldieknek adnak, s valóban, az Ő révükön sok küljöldi mű
vész dolgozik az országban; a magyar közönség az ő munkáikat és ne
vüket ismeri. A köznemesség és városi polgárság egyrészt anyagi. helyze
iénél, másrészt az érdeklődés hiányából is nem igen jöhet számításba. Ér
dekes és jellemző kontraszt: míg itthon külföldi festők dolgoznak, Brocky
az angol királyi udvar, arisztokrácia és gazdag polgárság egyik legked
veltebb festője. És ebben az időszakban egy másik nagy művészünk,

Markó Károly is külföldön, Rómában aratja sikereit.
Brockyt bármilyen messzire vetette is a sors szülőföldjétől, és idegen

földön bármilyen jólétben is volt része, hazájáról sohasem feledkezett
meg. Angol barátja és művésztársa, Wilkinson, legjellemzőbb tulajdonsá
gai között említí meg hazaszeretetét. Barátságot és szoros érintkezést tar
tott az elbukott szabadságharc Londonba vetődött emigránsaival: Mészá
ros Lázárral, Kmetty Gyö1'ggyel, Pulszkinxü, Szemerével és a többiekkel.
Londoni tartózkodása idején Kossuthtal is találkozott. Ekkor festi meg
Mészáros és Kmetty remek arcképét, és egyetlen - azóta elveszett 
nagyszabású történelmi lwmpozícióját, az Aranybulla kihirdetését, amely
nek főalakjai közé helyezi Kossuthot és Pulszky Ferencet.

Brocky Kál'oly életművét legnagyobbrészt az egyéniséget merészen
sejtető arcképek, és a színeken, formákon keresztiil az élet szépségét
hirdető míthológiai vonatkozású képek jelentik.

Vallásos tárgyú jelentősebb alkotást - Steinacker soproni festő má
solata révén - egyet ismerünk tőle: az eperjesi ev. templom számára
festette meg, valószínűleg angliai tartózkodásának elején, "Krisztus és
a. szamariai asszony" c. képét, amely 1912-ben tűzvész során pusztult el.
Divald Kornél, aki még az eredeti képet látta, 'a festői felfogást, színes
fényhatás t és nagy jellemző erőt említi vele kapcsolatban.

Brocky 1853-ban betegeskedni kezdett, és két évvel később már el
kerülhetetlenül közeledett a vég. Ekkor elkészítette végrendeletét, amely
ben öt képét a Nemzeti Múzeumnak hagyományozta. Ezután már nem
sokat foglalkozott földi dolgokkal, 1855 ,1úlius 8-án költözött el az élők

sorából. Utolsó napjaiban és órájában hűséges barátai vették körül, kö
zöttük mindvégig mellette volt a maquar emigráns-kolónia tagja, a ben
cés Rónay Jácint. Néhány nappal később a londoni Kensall Green teme
tőben helyezték el annak a kalandos és szerencsés sorsú magyar mű

vésznek földi maradványait, aki pályafutása fényével őregbítette a nem
zet hírét külfőldön, és aki nem sokkal halála előtt mondotta Rónay Já
cintnak: "Magyarországot nem feledem, s csak azt sajnálom, hogy mint
művész nem tehettem tőbbet hazámért." (Bőbel Hubert)
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AZ OLASZ P APSAG HELYZETE. Olaszországban negyvenhét millió
ember él; ebből 99.6 százalék vallja magát katolikusnak. Lelki szükség
leteik ellátáról 61.000 pap gondoskodik; ebből 14.000 szerzetes. Eszerint
minden nyolcszáz hívőre esik egy pap, ami igen jó átlag, ha meggon
doljuk, hogy lrországban 250, az Egyesült Allamokban 700, de Németor
szágban 1000, Brazíliában pedig 10.000 hívőre jut egy pap. 1871, Itália vég
leges egyesítése óta a lakosság száma megkétszereződött, a papok száma
VIszont mintegy a felére csökkent. Az 1950 óta észlelhető emelkedés tehát
csak viszonylagos javulás. A csökkenés főként a déli egyházmegyékben
volt jelentős. Északitáliában a világi papság száma 23 százalékkal csök
kent, Délitáliában és a szigeteken 58 százalékkal.· A szerzetesség képe
egészen más: 1871-ben 9.000 férfi-szerzetes volt, 1931-ben 39.000, a női

szerzetesek száma pedig 30.000-ről majdnem 140.000-re nőtt.

Noha legújabban a papi hivatások száma némileg emelkedő irány
zatot mutat, a papság száma az elkövetkezendő években továbbra is esni
fog, mert a halandóság folytán előálló hiányokat nem tudják betölteni.

A templomok száma sem olyan nagy Itáliában, mint általában vélik.
Van ugyan 64.000 templom, de ebből csak 25.000 plébánia, a többi vagy
túl kicsi, vagy rossz állapotban van, vagy egyéb okból alkalmatlan a
használatra. Amellett a templomok többnyire a régi településeken zsúfo
lódnak össze, az ország új településein s a külvárosokban viszont rit
kák. A régi nagy templomok fenntartása sokszor nagy terhet jelent az
egyházközségnek és papjának; a pap a műemlékek karbantartásának
gondjai miatt gyakran nem tud elég időt és energiát áldozni lelkipásztori
teendőinek.

A papság számbeli fogyatkozásánál nagyobb probléma a papok helyi
elosztása. A lombardiai bresciai egyházmegyében hatszáz hívőre jut egy
pap, a szeminaristák száma 1950-től 435-ről 600 fölé emelkedett. Lom
bardia és Velence - a Pó-delta kivételével - a mai Itália vallási szem
pontból legélőbb vidéke; itt a katolikusok 90 százaléka éli is a vallást,
szemben például Ravennával, ahol a katolikusoknak kereszteltek közül
csak mintegy öt százalék él vallási életet. Milánónak 880 plébániája van
és 500 kispapja; Siénának ezzel szemben 110 plébániája és három kis
papja, .Assisinek 37 plébániára és mindössze egy kispapja. A lombardiai
Bergamóban 407 plébánián 1100 pap dolgozik, Rietiben 172 plébánián csak
150 pap. Arról, hogy a népes papságú egyházmegyék kisegítsék a pap
hiánnyal küzdőket, eddig még szó sem igen volt. Az egyházmegyék terü
leti beosztása is elavult, nem felel meg a mai viszonyoknak. A Vatikán
már kísérletet tett rá, hogy legalább néhol összevonja az egyházmegyéket;
mindeddig áthághatatlannak tűnő akadályokba ütközött. Igy azután van
egyházmegye, melyben a plébániák száma 800 (Milánó), 700 (Vicenza), 400
(Firenze, Bologna), és van, amelyben 15-25, sőt 8-10 (Szícílla). A túl
kevés paphoz képest túl sok a püspök: 228, míg Franciaországban csak
88, Belgiumban csak 6 van.

Mi a számbeli csökkenés oka? Részben az, hogy a pap élete sokkal
nehezebb és keményebb lett. A szülők már nem látnak "jó" pályát a
papságban; nem beszélik rá fiukat a papi pályára, sőt, inkább lebeszélik
róla. Papnak lenni már nem jelent társadalmi emelkedést, még vidé
ken sem. A szerzetesek viszonylagos anyagi biztonságukban és jólétük
ben "magasabb" rangot jelentenek a "proletár" világi papokkal szemben.

A világi pap anyagi biztonsága ma Itáliában minimális. Egy-egy püs
pök az államtól havi 81.600 lírát kap, \!bből kell fenntartania háztartását,

• eltartania személyzetét, titkárát, fedeznie egyházmegyei látogatásainak



költségeit, s amellett rendszerint ódon, kényelmetlen, fűthetetlen palo
tában kell laknia, melynek még restaurálásáról is gondoskodnia kell.
Nem csoda, ha a kisebb egyházmegyék püspökeinek heti étlapján igen
sokszor szerepel a burgonya, meg a káposzta. Egy-egy plébános havonta
15.000 Iírát kap, ami a munkás átlagos keresetének körülbelül a fele.
Ezért aztán sok pap hord elnyűtt, pecsétes reverendát, lyukas cipőt, éhezik
.és fagyoskodik, könyvet nem tud vásárolni, uiságra nincs pénze. Termé-

. szetesen nem mindenütt fest így a dolog; a szegény hegyvidékek nyomo
rúságával szemben itt-ott elég megnyugtató viszonyok állnak szemben. Az
alapítványokból s egyházi javakból befolyó jövedelmek azonban mín
denütt elég csekélyek, s mihelyt egy-egy plébános fizetésén kívül jöve
delemre tesz szert, a püspök nyomban keményen megadóztatja a "klérus
kassza" javára. Egyházi ténykedések jövedelme szegényebb plébániákon
semmi, módosabb helyeken éppen csak annyi, hogy valamicskével meg
könnyíti a pap helyzetét. A perselypénz még a városokban is rendsze
rint csak annyi, amennyi egy csésze kávénak az ára, sokszor még annyi
sem. Nagyobb önkéntes adományra csak rendkívül találékony és köz
kedvelt pap tudja rávenni az olasz híveket. .

Az anyagi helyzet nehézségeinek és a számbeli' csökkenésnek ellen
sulya a papság szinvonalának jelentős emelkedése. A nehézségek köztu
domásúak Itáliában; aki ma papnak megy, valóban a hivatás szavára
megy papnak és általában jó pap lesz. Ezért aztán papság és hívek kap
csolata is meghittebb, élénkebb lett. A papság képzését nem az egyeteme
ken szerzi, hanem a szemináriumokban; ezen a téren is nagy javulás
mutatkozik: a papok tudományos felkészültsége, műveltsége rnélyebb és
szélesebbkörű lett. Torinóban a szernináriumban például szocíológiát és
lélektant is tanítanak. Az az olasz paptípus. mclyről itáliai útján Lisieuxi
Szent Teréz azt mondta: "Csak most értettem meg igazán, miért kell a
papokért imádkoznunk" - ez a paptipus, főként a klérus fiatalabb év
rárataíban, már erősen kiveszőben van. A számbeli apadásért a jelek
szerint szépen kárpótol a minőség javulása. (o-s.)

BORNEMISZA PÉTER "ÖRDÖGI KISÉRTETEK" című könyvének
új megjelentetésével régi adósságot törlesztett az Akadémiaí Kiadó. Aki
elolvassa az Eckhardt Sándor által gondozott és jegyzetekkel ellátott ki
adást, igazat ad azoknak, akik régóta kívánták: legyen hozzáférhető a
magyar reformáció kezdeteinek ez az érdekes emléke az irodalomtörté
nész kutatók körén kívül is. A könyv a legkülönbözőbb szempontok szá
mára egyformán nyujt tanulságos és hasznos adatot.

Az "Ördögi kísértetek" eredetileg Bornemisza predikáció-gyüjteményé
nek, Postílláinak negyedik része, mely először 1578-ban látott napvílágot
Semptén. A mű közismert címével különkiadásként jelent meg, melyet
Bornemisza 1579-ben adott ki, miután a .. Postíllák negyedik része körül
támadt kavarodás arra kényszerítette, hogy Semptét elhagyja és Balassi
Istvánhoz húzódjék a pozsonymegyei Detrekőre. Predikációs gyüjtemény
tehát, még pontosabban meghatározva: prédikációs példatár.

Bornemisza predikációs példatárát az egyéni élmények műfajt és
semmiféle egyébb korlátot nem tűrő áradása emeli ki a hasonnemű kora
beli és későbbi művek sokaságából. Mint a forgószél, mindent felkavar és
,egybehord: régit és újat, egyéni tapasztalatot és elvont tanulságot, kora
beli eseményeket, antik példákat, s mindezt az őszinteség néhol nyerse
.ségig menő megnyilatkozásaival. Ezért nyujt tanulságot nem csupán az
irodalomtörténész, vagy a filológus, hanem általában a történetíró, kű-
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lönösen annak számára, aki a magyar vallásos érzés alakulásait kutatja.
Mindezeken túl pedig valóságos csemege a lélek fülledt és túlfúiött zugai
után kutató lélekbúvárnak. S ezért tanulságos olvasni katOlikusnak is,
bár erősen kaiolikusellenes és tele van haragtól, nem egyszer gYűlölet

től fűtött megjegyzésekkel az egyház, a pápa, püspökök és szerzetesek
ellen. Ezeket az utóbbiakat, a katoíikusok számára adódó tanulságokat
említjük fel itt röviden.

Egyik szellemes irodalomtörténészünk "ellen-Bocacciónak" nevezi az
"Öndögi kisérteteket", amelyben az il"Ú reneszánsz történeteket mond el
erkölcsi tanulságokkal és megjegyzésekkel. A történetek, amelyeket Burne
misza a fajtalanságra csábitó öl'dögről elmond, valóban nuersel«, az iró
kertelés nélkül mondja el bennük, amit akar. Mégis inkább a tizen
hatodik század germán boszoTkányüldözőinek,Sprenger Jakabnak és Insti
toris Henriknek a felháb01"Odását érezni ki belőlük. Bocaccio kacag Bor
nemisza háborog, amaz csilclandozni akar, emez ördögöt taposni és szét
zúzni. A két említett inkvizitor tiirheát. könyvében, a "Malleus malejica
rum"-ban (Boszorkánypörölyben) találunk hasonló modorban előadott ör
dögi históriákat.

Bornemisza példatáTa annak a szellemi magatartásnak a gyümölcse,
mely a tizenhatodik században egész Európát mesnüte, Az ördög közvetlen
jelenlétét, hatását és hatalmát az equénet: és közösségek életében e kor
pTotestánsai épp úgy hitték és vallották, mint katolikusai. Lutheinez 
eppen Bornemisza tanúsitja - éppen úgy hoztak ördögtől megszállottat
gyógyítani, belőle a gonosz szellemet kiűzni, mint aká7'1nelyik dominiká
nus inkvizitorhoz.

A kor levegőjében benne volt a sátán. Ösi európai pogány emlékek, a
keleti démonizmus foszlányai egybekeveTedve kiséltettek a lelkekben. A
szélhámosok, eszeiősök úgy vetették magukat erre a démonhitre, mint a
későbbi korok szerencsevadászai a lottóra. sok gonoszság talált köntöst ma
gának az ördöggel való cimborálásban, mint majd két évszázaddal ké
sűbb a győri Szent Mihály SZObOT története is mutatja, de sok ostobaság
és uiaonsáaiüieaés is, A kol' nehézkes és korlátolt tudományossága és még
nehézkesebb és korlátoltabb jogszolgáltatása aztán egész satanologiát épi
tett a zagyva álomképek fölé és megind'itotta a boszorkányperek hosszú
sorozatát.

Bornemisza becsületére legyen mondva, hogy az ördög elleni harc
ban nem jut el a máglyáig. Háborog, mennydörög, Isten büntetésével fe
nyegeti a bűnöst, aki enged az öl'dög mindenütt megnyilatkozó kisé1"té
sének, de az ellene való harc lényegét a belső erkölcsi kü,zdelemben és
az imádságban látja.

Ezért bármennyire is hatott 1"eá a korabeli európai sátánhit, meluet
Luther és Melanchton közvetítésével vesz át, végső fo/con - úgy érez
zük az olvasása alapján - ugyanaz a bűntudat hevíti, amelyet a kor ka
tolikus és protestáns hitvitázóiban egyformán tapasztalhatunk. A török
Isten büntetése a kol' magyal' társadalmának züllöttsége nyomán. Bor
nemisza könyve azt bizonyítja, hogy ez az annyiszor elhangzott megálla
pítás nem egymás ellen kitalált frázisavolt a kor vallásos útkeresőinek,

hanem élményekből fakadó meggyőződésük megnyilatkozása. Ennélfogva
bá1"mennyire is sok a könyvbep. a hatodik parancsolat elleni vétkek pél
dáinak felsorolása, bármennyire nyiltan mondja el ilyen vonatkozásba.n
a maga élményeit Bornemisza, inkább kell az "Ördögi kísértetek"-ben a
nemzet nyomol'úságából kiutat kereső magyqTt látnunk, mint reneszánsz



erőt vagy mint a "kibeszélés" a "nyilvános gyónás" által megnyugvást
kereső szekszuálpatológiai esetet.

Bármennyire is tele van katolikusellenes kifakadásokkal a könyv,
nem intézhető el katolikus részről sem egyetlen kézlegyintéssel. A hitújí
tás, a reformáció puritanizmusa, a katolikus reformáció, a barokk sok
színű éS' lendületes vallásossága a tizenhatodik század kinlódó, önemésztő,

a rosszal és annak forrásával, az ördöggel küszködő lelkiségéből fakadt
fel. A reformáció és a barokk mélyebb megértéséhez vezet Bornemisza
belső háborgástól izzó önvallomása és az a komor, mégis színes körkép,
amit benne kora társadalmár6l nyujt.

Az "Ördögi kísértetek" új kiadása nagyban hozzájárul, hogy ennek
a sajátságos könyvnek a jelentőségét jobban és szélesebb körben ismer
jék fel a kései utódok. Hozzájárul ahhoz is, hogy fokozottabban ismerjük
fel a predikációnak és benne a legfürgébb és legsokoldalúbb műfajnak, a
példának értékét és jelentőségét. Ha Bornemisza predikációs példagyüj
teménye a legegyénibb és legszínesebb is a maga műfajában és korában,
érdekes és hasznos kutatni és olvasni nemcsak a tizenhatodik, hanem a
korábbi és későbbi századok magyar exemplumait is. E téren, küZönösen
katolikus vonatkozásban, súlyos adósságainlc vannak. Most még Temes
vári Pelbárt műveiből sem rendelkezünk fordítással, de még egy ala
posabb szemelvénnyel sem. (s. f.)

TÖRTÉNELEM AZ OLTARON. Szombathely egyetlen gótikus szen
télye fogadta falai közé Molnár C. Pál új Szent Erzsébet szárnyasoltárát.
Az oltárkörüli pillérek még hűséggel őrzik az egykori ferencrendiek fi
nomívelésű zsolozsmáit, és a lendületes ívek a barokk korban újjáéledő

confraternitások havi imáinak, ujholdvasárnapi istentiszteleteinek emlé
keit idézik. A mult hagyománya és napjaink vallásos igénye ünnepli az
új művészí alkotást. A művész, magát a Szentírás szerinti adakozást jele
níti meg a szemlélő előtt. A színek megnyugtató, egymásraépülő tónusa,
a keretmű harmonikus elrendezése, a koronázó rész aránya minden erő

szak nélkül, evangéliumi közvétlenséggel hangsúlyozza az igazságot: a
szegényeké, és az Isten szegényeit szeretőké az Isten országa.

A triptichon középső részét szemlélve megállapíthatjuk, hogy Molnár
C. Pál előző szárnyasoltáraihoz viszonyítva itt újat adott. Ez az új, a
XV. század gótíkájának megfelelő szobrászati megoldás, a művésznek még
mindig friss alkotói lendületét bizonyítja. Eddigi oltárain a lengőszárnyak

között helyezte el a templom védszentjének a képét, most Arpádhází
Szent Erzsébet körtefából készült szobrát veszi körül a négy szárnykép
története. Az így szükségessé vált szobrászati munka, a több kéz mun
kája azonban nem rombolta szét az oltármű egységét. Sugár Gyula szob
rász MCP eredeti makett szobra szerint míntázta meg a kenyeret osztó
Szent alakját. A magyaros míntáíú, csípkefaragáéú háttér, az arany rej
tett izzásával még jobban kiemeli a szárnyak közötti részt. A középső

keret alsó vonalvezetése találkőzík avertezüstből készült tabernákulum
mal. A négy Oltáriszentségre utaló szimbolum nemes ragyogással érez
teti a Szentségház középponti fontosságát. A Szentségház ilyen ünnepé
lyes kiemelése a gótika lelkiségének megértéséről tanúskodik, hiszen ez
a kor helyezi az Eucharistiát a pasztoforiumok és oldalfülkék híján az
oltárlap közepére.

A tekintet ezután a két lengő szárnyra, Szent Erzsébet meg'ielenített
életére irányul. Molnár C. Pál a téma biztos megfogásával elkerüli a
Szent Erzsébet-legendák apró, üres körülményeket kiemelő útvesztőit.
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Határozott gondolat tartja össze a tartami egységet. A 111llVeSZ mondarn
valója már az első képpel érezteti az egymásra épülő jelenetek nagyszerű

megoldottságát. A form II egysége is biztosítja a képek összefüggését. A
szent Fejedelemasszony változatos, eseményekben gazdag élete négy kép
sűrített jelenetében tárul a szemlelő elé. A középkorí áhítot szelíd ereje
.Igyelrnezteti az imádkozó embert Szerit Erzsébet bensőséges Isten-barát
ságára. Az események alázatos, krlstályttszta megjelenitése a virágzó
'~ótika szellemét varázsolja a tölgyfakeretbe. A dicsőítésre kiválasztott
Szent szól csak a hívekhez, és eltűnik minden fölösleges emberi igyeke
zet, ornamentika. Az örök témáknak ilyen hű, alázatosan átélt és egye
temes közlése Molnár C. Pál festészetének alapja. A mulhatatlan értékek
erőteljes hangsúlyozása, a monumentálís festészet ujraélesztése művésze

tének lelki érettségéből táplálkozik.
A művész imádságos lelkülete elevenedik meg az első képen. A gyer

mek Szent Erzsébet ragaszkodó figyelemmel tekint a Megteszitettre. A
vonalritmus finom mértéke az imádkozó, fiatal Szent Istenhez igyekvő

feszültségéről tanúskodik. A háttérben meghúzódó árkádok közt bészök
kenő fény sugárzassá erősödik a Megváltó testén és ez a fölfokozott fény
az imádkozó szent arcára vetődik. Az imáiban Istennel találkozó Szent
Erzsébet a következő képen az Isten szegényeivel találkozik. A kép hát
terében magasodik a dacos Wartburg. A völgy derűs színei lassú átme
nettel az adakozó szent szelíden sugárzó fényévé fokozódnak. A feleba
ráti szeretet mesteri összefoglalója ez a kép. A szociális Erzsébet megille
tődött szerénységgel hajol le a koldúshoz, jól tudja, hogyafelényujtott
tenyérrel Krisztus kéreget, és a reszkető sovány testben Krisztus fázik.
A jelenet megszerkesztésében nincs semmi kényszeredettség, és az eny
hén lehajló Erzsébet hullámos megrajzolása az adakozó örömet varázsol
ja elénk. Az egész képet átjárja a szeritírást figyelmeztetés: "amikor ala
mizsnát adsz, ne tudja a balkezed mit cselekszik jobbkezed." (Mt. 6, 3.).
E szavakat teljesen megérti Erzsébet és ajkán elömlik a zsoltáros szerinti
kedvesség (Zsolt. 44.).

A következő képen monumentálissá magasztosul az anyai oltalom.
Az anyai palástba kapaszkodnak az didergő gyermekek. A havas táj
fagyos fehérsége és a ruhák barna sötétje még jobban kihangsúlyozz» a
kiűzetés kegyetlenséget. A menekülőket kísérö árkád-sor csak a negyedik
képen megjelenített csúcsives csarnokban l1yu;;:nik meg. Az eisenachi
ferencesek Te Deumot énekelnek. A képen az elhagyottság sötét színcit a
hála és a remény bizakodó fénye enyhíti. Molnár C. Pál az egymásra
épülő színek skálájabau a kitaszítottságban is Te Deumot zengő lélek
hangulatát hirdeti. A szent előtt térdeplő szerzctes gyertyával megvilá
gítja az imádkozó Erzsébetet, és továbbderengve megjeleníti az átlátszó
árnyék művészetét, amely könnyed és finom, a pillérek zugába hatol, min
dent főlderít: maga az élet. A színek választékos alkalmazásával így ta
lálkozik Mornár C. Pál a valódi gótikával. A koronarész közepeben adó
dott négyszögletes formátumban helyezte el a művész az ötödik képet.
Assisi Szent Ferenc térdreereszkedve kezében tartja a Porciunkula ká
polnát. A PoverelIo megfestésében megelevenedik a templom ferences
hagyománya. A képet két aranyozott delfin fogja közre, az aranyozott
faragvány bár a renaissance-ba hajlik, nem bontja meg a szárnyasoltár
egységét. A két delfin Dominek György alkotása.

Molnár C. Pál új szárnyasoltára valóban otthonra talált Arpádházi
Szent Erzsébet csúcsíves szentélyében. A felejthetetlen színek, az örökké
való megjelenítése, a téma kifejezése a teljesség művészetéthirdeti. (g. g.)



.ti K1SFALUDF-HAGYATÉK SORSA. Az 1830-dtk esztendő vegen
hunyt el Kisfaludy Károly, a "magyar vígjáték atyja". Ez az évforduló
kedvező alkaImul kínálkozik arra, hogy felevenítsük a költő után visz
s.1!:amaradt képzőművészeti hagyaték sok tekintetben homályos kérdését.
Nem a saját festményeire gondolunk, hanem a múgyüjteménYére. Kis
faludy Károly után ugyanis nemcsak tetemes ad6sság maradt, hanem
eg1l 7722.30 akkori fortntra értékelt, mintegy 80 darabból áll6 értékes
képgyüjtemény ts. A hitelezők kielégítése érdekében árverésre bocsátott
"Képek Jegyzék"-ében egészen nagy nevekkel is találkozunk. Hadd em
lítsük e helyütt csak a vallási vonatkozásúakat:

,,15. Farao álma J6sef által magyarázva, Tipolo (sic!)· Originalissa.
Bets-ára 150.- Ft. (Megvásárolta bizonyos Tahy úr 32 forintért);

35. Halott Fő Corregiot61 Origo 20.- (Fáy T. bíró úr vette meg 16-ért);
38. Sz. Péter képe Hannibal Caratst61 (Annibale Carracci) 200.- (Csak

69.Z0-at fizetett érte bizonyos Stettner);

40. Szent Ferentz képe Tintoretto Origo 80.- (Lüffler János fogorvos,
a költő !zállásadója, birtokába került 50-ért)."

SO-dik téteüeétu. egy másik Szent Ferenc-kép is szerepel: "Szt. Ferentz
képe eg1l poltturozott kis Scatulba Miris-től Origo 200.-." -Bizonyára
a hirneves holland Mieris festő-familia valamely tagjáról van itt sz6; s a
magas beesértékb61 következtetve ez a kép éppen nem lehetett valami
értéktelen darab. Ennek ellenére a képgyüjteménynek ez az egyetlen da
rabja, amelynek a második árverésen sem akadt gazdája. A végső "va
gyon-kimutatásban" mint eladatlan, "hátramaradt" vagyontétel szerepel:
"Szent Ferenez képe, tokban, melly reclamáltatott ugyan, de ,próbák'
hiánya miatt a masszánál megmaradt."

Fáy András ír6, a Kisfaludy-hagyaték hivatalosan kirendelt gond
noka, aki a leltározást, á1'verést, a hitelezők kielégítését s az elszámolást
rendlcívüli buzgósággal, pontossággal s önzetlen odaadással végezte,' a
végeredményről pontos kimutatást küldött az elhalt költő ugyancsak köl
tő-fivérének, Kisfaludy Sándornak, amelyben a visszamaradt Szent-Fe
rene-képet is megemlítette. Rendkívül jellemző az erre vonatkoz6 vá
lasz: "Mi Szt, Ferenez képét illeti, ha valami becses mű, volna, méltóz
tassék azt Kedves Uram Öcsém magának tartani; ha csak próba mézo
lás, hát a Ferenciek szerzetének küldeni, ott ily szentek társaságában
ellehet."

Annak már nincsen semmi ll:yoma., hogy Fáy "uramöcsém" meqtar
totta-e a Szent Ferenc-képet, vagy mint afféle értéktelen "p1'óba-mázolást"
a "Ferenciek szerzetének" ajándékozta-e, aminthogy a többi - nagynevű

piktoroknak tulajdonított - képnek is nyoma veszett. Az egyetlen Vi
szota Gyulán kívül nem is foglalkozott senki a Kisfaludy-hagyaték ügyé
vel, miitl:)rténeti stempa.ntból pedig eg"általán ftgyelemre sem méltatták.
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KikértiLk ez ügyven egy neves műtörténiszünk véleményét. Szerin
te - má,1' a becsértékekből következtetve is - teljességgel kizá'rt, hogy ct

hagyatéki képjegyzékben [ettűntetett nagyságok eredeti alkotásairól lett
légyen szó; a megjelölések az akkori hazai műértés fejletlenségéből, hiá
nyosságából eredhettek. - De még így is érdekes lenne felkutatni, való
jában miféle képek lehettek Kisfaludy műgyüjteményében,s mi lett ezek
nek további sorsa. K. Gy.

A FRANCIA KATOLIKUS ÉRTELMISÉGIEK HETE az elmult év
novemberében zajlott le Párisban. Kitűnő tudósok, teológusok, írók fon
tos, időszerű kérdéseket vitattak meg. Az egyik ülésen a világhírű író,
Mauriac, és cikkeiről a Vigilia olvasói előtt is ismeretes teológus, Daniélou
"a keresztény civilizáció igazságait és ellentmondásait" fejtegették.

Csak az a város érdemli meg a keresztény nevet - mondta Daniélou,
Giorgia la Pira firenzei polgármester szavait ismételve - amelyikben
Istennek is megvan a maga háza, de az embereknek is. Nem elég, ha az
egyházat tiszteletben tartják, de ugyanakkor a munkabérek igazságta
lanok, és eltűrik a nyomortanyákat. A keresztény civilizáció fogalmát
- Daniélou szerint - "demisztifikálni" kell; ez a civilizáció nem holmi
kész, már megadott örökség, hanem előttünk álló, napról-napra és évről

évre megvalósítandó feladat. Hiszen - mondta - még nem találtuk meg
igazában kollektív és technikai művelődésünk krísztíanízálásának az út
ját és médját.

Mauriac előadásából hadd idézzük ezeket az elgondolkoztató monda
tokat: "A Mammon szolgálatába állítaní az erőt nemcsak evangélium-el
lenes dolog, hanem ostobaság is, hiszen Gandhi óta az emberiségnek meg
kellene értenie, hogy a földet biró szelídek boldogsága is politikai való
ság. Krisztusnak ezek a hegyibeszédben mondott szavai a nemzetekre épp
ugy vonatkoznak, mint az egyénekre."

Külön ülésen foglalkeztak a klerikalizmus és laicizmus problémájával.
Marrou, ismert egyháztörténész először a középkorí kereszténységről raj
zolt képet; a középkor volt - mondta - bizonyos értelemben a klerika
lizmus "fényko.ra". Allítása igazolására több példát idézett, így többek
közt azt, hogy a középkorban jóformán egyedül csak a papok áldoztak
rendszeresen; a papság míntegy kisajátította magának az eucharisztikus
szentséget s ez csak sokkal később vált hozzáférhetővé a hívő közösség
számára.

Politikai téren azonban - mondta Marrou - a középkor kevésbé
volt klerikális, mint általában gondolják; ellensúlyozta a klerikalizmust a
világi-nemesi hatalom. De kétségtelen: az egyház nagyon sok olyan fel
adatot is betöltött, amely nem tartozik lényegesen a küldetéséhez. S itt
látja Marrou a modern klerikalizrnus gyökereit. A klérusnak hajdan azért
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kellett sok funkciót magára vállalnia, mert cl világiak nem értettek hallá.
Ma azonban a helyzet már más, és alaposan fontolóra kell vennünk, vaj
jon mennyiben fogadjuk el ezt a középkori örökséget, s mennyit tűrjünk

meg belőle. "Van egy bizonyos jogos és szükséges keresztény antiklerika
lizmus is - mondta. - Mikor a hívek túlságosan passzív módon visel
kednek a tekintélynek való alávetettségükben. vétenek a hierarchia iránti
köteles szerétet ellen".

A térn e! másik elóadója, René Rémond nagyjában hasonló eredmé
nyekre jutott. "Az úgynevezett harcos klerikalizmus a gyakorlatban meg
szünt -- mondta - de a klerikalizmus azért finomabb formákban még
megvan. Altalában inkább képviselik laikusok, mint papok; megnyilvá
nulási Jormái: bizonyos készség az úgynevezett katolikus gettó kialakítá
sára, meg amoralizmus kísúrtése, mely a jóakaratot fölébe helyezi a
hozzáértésnek ...

Egy harmadik ülésnek az egyház univerzalitása volt a témája. Az
egyik előadó hangsúlyozta: a keresztényeknek le kell vetniük azt a "fel
sobbrcndűségi komplexust", mely nem egyszer jellemzi őket - főkép a
mult század hugyatékaként ; eleve tévedés a nem- keresztények felé ilyen
f'elsőbbrendűségiérzéssel tekinteni. Mások - Olivier Lacombe és Varillon
atya - óvtak attól, hogy a kereszténységet "okcidentalizáljuk", hogy oda
kössük akármilyen műveltségi formához. "Az egyház minden emberi _
nyelven tud beszélni, és minden emberrel meg tudja értetni magát"; saját
benső határait csak akkor fogja betölteni, ha egy bizonyos kultúrformára
való bezárkózás helyett, küldetésének transzcendenciájához híven, egyfor
ma könnyűséggel fog szólni "a világ valamennyi nyelvén".

Az utolsó ülés tárgya ez volt: "Az egyház hisz a világ jövőjében".

Étienne Borne arra mutatott rá előadásában. hogy az örök körforgás an
tik pogány történetfilozófiájával szemben a kereszténység valósággal for
radalmasította az emberiség történetszernléletét: áttörte a pogány szem
lélet körszerü zártsagát s az ember tekintetét előre, a jövőbe irányította.
Az ülés másik előadója, a spanyol Carlos Santamaria azt hangsúlyozta,
hogy az egyház mindennél nagyobb értéknek tartja ugyan a kegyelmet,
ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, mintha az emberi értelmet és a
természetes erényeket lebecsülné. Ellenkezőleg: mindig elítélt minden
olyan tant, amely az ember értékét eleve tagadta. Mert - mondta Santa
maria - "az ember-tagadás talán még az istentagadásnál is nagyobb
eretnekség"; hiszen aki tagadja az embert, egyben attól a képességétől is
megfosztja, hogy Istenhez emelkedjék. Külön méltatta Santamaria Teil
hard de Chardin atya vallásos hittől sugallt tudományos optírnízmusát, és
megrótta azoknak a keresztényeknek a "szánalmas magatartását", akik
csak mosolyogni tudnak korunk hatalmas erőfeszítésén, mellyel a háború
fenyegetése és az ember ember által való kizsákmányolása ellen harcol.



Jacques Madaule elöadásában Spengler, Toynbee, Guardini és Teil
hard dc Chardin világképét hasonlította össze, végül pedig Firenze im
már világszerte ismert és becsült polgármestere, Giorgio la Píra szélalt
fel. Lisieux-ből érkezett, ahol Kis Szent Teréz kármelita kolostorában
töltött néhány napot, és Moszkvába készült, hogy átnyujtsa a főváros ve
zetősegének "a világ városai közöttí barátság" okmányát, melyet nemré
giben Firenzében a polgármeaterek által rendezett kongresszusának
résztvevőivel is aláíratott. (l. m.)

A BIBLIA SPANYOLORSZAGBAN. Az ökuménikus mozgalom "Una
Sancta" címü folyóiratában irja Villingen schwarzwaldi evangélikus lel
kész:

Spanyolországban a katolikus hívek legkedveltebb olvasmánya a
szentírás; s ezt az Egyház nemhogy tilalmazná, mint eoyes tájékozatlanok
vélik, hanem egyenesen javallja; a hiüek: igényeit a hiemrchia egyáltalán
nem gátolja, sőt erőteljesen támogatja. A modern spanyol biblikus i7'0-
dalom tudományos színvonala rendkívül magas. A montserrati szerzeteeei:
1926-tól hatalmas katalán nyelvű bibliát adnak ki; a fordftás nem a
Vulgata, hanem az ősi szövegek alapján készült. Az egyes könyveket a
tudomány legújabb e7'edményeit is feldolgozó jegyzetek kísérik. A ki
advány huszonharmadik és huszonnegyedik kötete csupa illusztráció; fény
~pek és rajzok. 1928 és 1936 közt ugyancsak katalán nyelven jelent meg
a barcelónai Fundacio Biblica Catalana tizenötkötetes szentírása. E nagy
kiadványokon kivül is számos kiadásában forog közkézen részint az egész
szentírás, részint az ujszövetség. 1953-ban például már ötödik kiadást ért
a nacar-colungai teljes szentírás számos tllusztrációval és térképmel
léklettel, Cicognani pápai nuncius előszavával és teljes terjedelmében kö
zülve bevezetőül XII. Pius enciklikáját a szentiráskutatásról. A kiadliány
mintaszerűen egyesíti a főltétlen tudományosság és a népszer'Űség köv.?
telményeit. Kiállítása kiváló, ára rendkivül olcsó.

/ A spanyol hierarchia nagy gondot fordít rá, hogy a szentirás minél
több kézbe kerüljön. A "Spanyol biblikus tudományok társasága" kétha
vonta megjelenő folyóiratot ad ki "Cultura Biblica" címen; a lapnak igen
sok olvasója van. Ugyanez a társaság gondoskodik róla, hogy jó és ol
csó spanyol nyelvű szentíráskiadások kerüljenek forgalomba.

Minden egyházmegyében tartanak biblia-napokat vagy biblict-hetet.
1953 októberében erre vonatkozólag így irt pásztorlevelében a toledói ér
sek: "Minthogy igen hasznos minden esztendőben kije lö Int. egy napot,
meluen a híveket a szentírásnak, mint az isteni kinyilatkoztatás forrásá
nak nagyobb értékelésére és ismeretére buzdítjuk, egyházmegyénkben
minden esztendő novemberének harmadik vasárnapját jelöljük ki a bib
!út ünnepéül . .. BuzdUsák ezen ct napon a lelkipásztorok a híveket az



egyház szellemében a szentírás minél buzgóbb olvasására és hivják fel
a figyelmüket arra, milyen nagy lelki kincsek rejlenek a szentírás ol
vasásában. Gyüjtést is rendeZünk e napon arra a célra, hogya hívek
számára minél oicsőbb népszerű bibliát adhassunk ki, és a szegényeket
ingyen lássuk el bibliával".

Hasonló szavakkal fordult papjaihoz és hivc!ihez a pampelonai püs
pök is. "Hatvan esztendeje - irta papjainak - hogy XIII. Leó pápa
kiadta Providentissimus Deus kezdetil nagy enciklikáját a szentíl·ásról.
Ez a kiindulópontja annak a hatalmas biblikus fellendülésnek, melynek
manapság egyházunk.ban tanúi vagyunk. Tagadhatatlan, hogy a biblia
olvasók száma napról-napm nő, s hogy a sok olcsó biblia-kiadást egyik
napról a másikra elkapkodják . . . Hivjátok fel a mai nap prédikációjában
híveitek figyeImét erre a nagy kincsre és buzditsátok őket, olvassák a
szentírást, de legalábbis az ujszövetséget, mert ha jó lélekkel ol1;assá!,;,
nagy hasznukm válik."

A catamarcai hívekhez intézett pásztorle~'elében a püspök a szent
atyáknak a biblia méltóságáról mondott nyilatkozatait gyüjtötte egybe, s
a levelet Szetit Jeromos következő szavaival fejezte be: "Aki nem ismeri_a
szentírást.. az magát Krisztust nem ismeri".

Az említett "Cultum Biblica" folyóirat minden számában· részletes
szemléken ismerteti mindazt, ami a biblikus mozgalom terén Spa1}yolor
szágban és Délamerikában történik.

Villingen lelkész így fejezi be ismertetését: "Nem árt, ha tudomásul
vesszük ezeket a tényeket, melyek igen kevéssé ismertek s nagyban hoz
zájárulhatnak ahhoz, hogy az ibériai félsziget vallási viszonyairól alko
tott képünket mődosítsák. A spanyol egyház egyáltalán nem szorítja hát
térbe az ~vangéliumot s egyáltalán nem fél a bibliától. Ellenkezőleg: püs
pökei áUal vezetett biblikus mozgalom járja át meg át; s e mozgalmat
egyaránt jellemzi a magas szinvonalú tudományos igény, meg a lelkípász
tari felelősségérzés". (ll. s.)

KRISZTINA KIRALYNO MEGTÉRÉSE. Egy szorgalrnas német filo
lógus még a mult század végén kimutatta, hogy a svédek híres királynő

jéről nem kevesebb, mint 49 könyv jelent meg, s e tekintetben nyolcadik
helyen áll a világhírű nők sorában. Mi azonban a terjedelmes Krisztlna
irodalomból e helyütt csak egyetlen kis nyolclapos füzetről szeretnénk
megemlékezni, mely éppen 300 évvel ezelőtt jelent meg Frankfurt am
Main-ban. Az Akadémiának könyvtárában is fellelhető, régies német
nyelven írt füzet teljes címe: "Profession Ffdei. Das ist: Offentliche
Bekandtniss des wahren und Catholischen Römischen allein seeligma
chenden Glaubens, Der Durchleuchtigsten, Grossmachigisten Königin
Christinae, Königin in Sehweden"; azaz "Nyilvános megvallása az iga?
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éS katolikus, római, egyedül üdvözítő hitnek, Krrsztina svéd királynő ré

széről."

A kis füzet műfaját tekintve tulajdonképpen nem más, mint - uj
ságok hiányában - önálló formában megjelentetett "riport" a címében
ielzett valóban "világszenzációt" jelentő eseményről.

Az előzményeket a történelemből ismerjük. A protestáns Gusztáv
Adolfnak egyetlen leánya s a svéd trónon utóda, a sok különcködés mel
lett is rendkívül tehetséges Krisztina királynő hosszas előkészület után
benső meggyőződésből elhatározta, hogy áttér" a katolikus hitre, s rnint
hogy ezt mint az akkor leghatalmasabb protestáns államnak, Svédország
nak uralkodónője, meg nem tehette, inkább lemondott trónjáról s eltá
vozott országából. IV. Henrik esetének fordított ja ez: Henriknek Páris
megért egy misét, Krisztinának a mise megérte Stockholmot.

Előbb 1654 karácsonyán Brüsselben titokban, majd VII. Sándor pápa
kívánságára 1655 november 3-án Innsbruckban nyilvánosan és ünnepélye
sen is letette a katolikus hitvallást, s ez utóbbi ünnepség lefolyását is
merteti a fentebb idézett beszámoló.

A füzetke bevezetésében a pápának Krisztinához intézett levelét idé
zi, melyben örömét fejezi ki a királynő áttérésén, s örömmel értesül Ró
mába jövetelének szándékáról. Megkívánja azonban megelőzően a nyil
vános hitvallást, ennek szinhelyéül kijelöli az innsbrucki udvari székes
egyházat, s bejelenti, hogy az ő képviseletében Holstein Lukács, a tudós
és hirneves történetíró, Szent Péter-székesegyházi kanonok fog ott meg
jelenni. Befejezésül pedig apostoli áldását küldi a konvertita királynőnek.

Ezután következik az ünnepélyes szertartás ismertetése. Ez az "allo
cuti6"-val kezdődött, azaz az apostoli követnek a jelenlévőkhöz intézett,
a nyilvános hitvallást bejelentő rövid beszédével s a pápai bréve felol
vasásával. - Következett a "requisitio testium", azaz a tanúk megidé
zése (tanúkul két tiroli főherceg, az augsburgi és gurki püspök, valamint
Pimentel spanyol követ voltak kijelölve).

Majd az apostoli követ felszólította a királynőt a "Formula Profes
sionis", a hitvallási formula felolvasására. És következett a szertartás
legünnepiesebb szakasza: Krisztina exkirálynő térdenállva felolvasta (mint
más forrásból tudjuk: "világosan, érthetően és örvendő szívvel") a latin
nyelvű katolikus hitvallástételt: "Én Krisztina, szivem legmélyebb meg
győződéséből, egyenként és összesen hiszem és vallom mindazt, amit a
szerit hit tartalmaz" S itt fel van Sorolva a katolikus vallás valamény-
nyi lényeges hittétele "Ezt az igaz katolikus hitet, amelyen kívül senki
számára nincs üdvösség, amelyet itt önként megvallok és igazán hiszek,
ugyanezt Isten segítségével egészen sértetlenül mindhalálomig szilárdan
és épen akarom megőrizni és megvallani . .. Ezt igérem, fogadom és es
küvel erősítem, én Krlsztina. Isten engem úgy segéljen".
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A hitvallást a pápai kiküldött részéről az .obeoiuuo", a feloldozás
követte.

Az ünnepélyes szertartás a "Jubilate Deo omnis terra" kezdetű zsol
tár éléneklésével végződött. Utána még a főherceg udvari szónoka, Stan
dacher atya ünnepi szentbeszédet tartott, forrásunk ennek már csak a
mottóját idézi, a 44. zsoltár 11-12. versét: "Halljad, leányom, figyelj,
hajtsd ide füledet. Feledd el népedet és atyád házát. Im a király kívánja
szépségedet, hisz ő az Úr, a te Istened ..."

S a királynő - ezt mar ismét a történelemből tudjuk - követte a
zsoltár e szavait. Az Örök Város felé vette útját. Útközben Lorettóban a
Boldogságos Szűznek egy színarany, 368 gyémánttal és rubinnal kirakott
koronát ajándékozott. December 21-én ünnepélyesen bevonult Rómába,
pár nappal később a pápa kezéből megáldozott és felvette a bérmálás
szentségét, Ezentúl Rómában élt, s - míndvégig híven megőrizve kato
likus hitét - ott is halt meg l689-ben. Erdemei elismeréseképpen oszto
zott a legendás Matild grófnőt ért megtiszteltetésben: a Szent Péter temp
lomban temették el. K. Gy.

Felelős kiadó: 8 í le S á rt d o r

nlHhi nyomda (H) 5.~ ~094 0.0 F. v.: Ligeti M.



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Rokon. - A szegény fiú esete érdekes' de eléggé ritka. így lá
tatlanban és ilyen irányban működő lelkipásztorokkal történt b~' ,
szélgetés alapján a következőket mondhatjuk, Ha a süketnéma
gyermek semmiféleképpen nem tudoa magát kifejezni, akkor nem
gyónhatik. Aki a szellemi fejlődésnek akkora fokára se jutott el.
hogy jelekkel érintkezni tudjon a világgal, annak nincsenek mo~
fl szükséges fogalmai a jóról és a rosseröl, Végeredményben t",hát,
bűnei sincsenek. Ami rosszat eddig tett, nem tulajdonítható erköl
csileg rossznak, bűnnek, csupán a természetes hiányosságából eredő
tévedésnek, botlásnak. Aldozní természetesen nem mehet bűntelen
mivolta ellenére sem, mert nem tudja megérteni és felfogni az 01
táriszentség lényeget, azt hogy a kenyér színe alatt Jézus valósá
gosan jelen vall. Meg kell várni türelemmel, amíg az intézetben
megtanul írni és olvasni, kialakul fogalomvilága, abban a vallási
fogalmai is, s csak azután lehet gondolni. rá, hogy gyónjék és ál-
dozzék. .

L - y, Debrecen. - A kezdő elmélkedők gyakorta panaszolják,
amit Ön Jelhoz, tehát ne tulajdonítsa egyéni tehetetlenségnek és
alkalmatlanságnak. Természetes, hogy "nem jut eszébe semmi", ha
késziiletlenül és a meg-felelő alanismeretek hiányában kezd neki
az elmélkedésnek. Minden elmélkedés kezdete: az elmélkedő olva
sás. Még azok, akik a tökéletesség-útjának magasabb fordulóit jár- '
ják, azok sem hanvagolhatdák el huzamosabb időn át a jó lelki
olvasmányt elmélkedéseikben. A kezdő pedig csak akkor nélkülöz
heti, ha különleges tehetsége van, vagy kü1önleges segítséget, ke
gyelmet kap Istentől, hogy kűlső támaszt félretéve, saját lábán
induljon el. - Azt ajánljuk, vogye elő a Szentirást, - különösen
a négy ovangéliumokat, Szent Pál leveleit, a zsoltárokat - vagy
valamilveu más hasznos lelki olvasmányt, miut Il Krisztus Köve"
tése. vagy a F'ilotea s mielőtt elkezdené az elmélkedést, olvasson
belőle ees-ees szakaszt. Olvasás után tegyen fel három kérdést
magának: 1. annak, limit olvasott, belátja-e igazát. illetve lát-e ab
ban olyat, ami lelke üdvősségére nézve hasznos, megsaívlelni való.
~. hogyan élto, gynkorolta eddig azt az Igazságot, vagy erényt.
amit az olvasmányból megismert, 3. hogyan gyakorolhatná és kell
g-yakorolnia, élnie azt ezentúl, elmélkedése napján és egész. életé
ben ~ - Ra az üdvös elhatározás molló Isten segítségéért esedezik,
máris megvalósította az elmélkedés leglényegesebb részét. -- Ha
következetesen gyakorolja az elmélkedésnek ezt a módszerét, el
jut odáig, hogy végül is fegyelmeznie és fékeznie kell gondolatait,
annyira bőségesen buzognak elméjében,

Ol, M. Miskolc. - Kérdi, mi a teendő, ha a gyóntatószékből eltá
vozva ráébred, hogy elfeledte a kapott elégtételt. - Ez esetben
measeűnik az elégtétel elvégzésének kötelessége, hiszen "erkölcsi~

leg" lehetetlenné vált azt teljesítenünk. A kapott feloldozás érvé
nyét ez már természetesen nem befolvásolja. Az elégtétel-szabó lel
kíatvát megkérdeznünk csak akkor kötelező, ha remélhetjük, hogy
reánk 8 az elégtételre még emlékszik és ha visszatérnünk h01<71.,
akadálvba nem ütköznék pl. idő hiánya, vagy a /ITónók nagy szá-
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ma miatt. - Új elégtételt kaplia tu ánk ugvau. ha gy ón ásuukat rósz
ben vagy egészben megism ételu ök, de erre csak uz köteles, aki él
véuytelen ül gyónt. - Magánbuzgalomból vú llal t elégtételi cselek
mény miuden gyónásunk után ajánlatos, de IlZ elfelejtett elégtétel
pótlására szintén nem k ötelező.

Éjféli mise. - A karúescnyi szents éz i böjt pon tosan éjfélkor
kezdődik, akár az éjféli misén áldozó hívekről, aká r magáról a
szentmis ét bemutató papról van sz ó. Az illendő ség persze többet
is ajánl, leül ön ösen a szeszcs italok élvezete tekintet ében A husvéti
éjféli rnisére már lilá s szabály vonatkozik (szentségi böjt esti 22
órától fogva); szintén más az ~sti szentmisék szentségí böjtjére
vonatkozó előírás.

Édesanya. - - A z ábrá ndozús n lapj ábun nem erkölcsi, h anem
egészségügyi, lélektani ügy. Csak következményeiben válik e rkö l
esiv é, azálta], hogy a gyermek elhanyagoljn kötelességeit "a festett
egek" m iatt, s eltor zult képzeletvilága könnyebben beleviszi a
b űnbe, Nem elegendő tehát szfdni. m eg szégyeu it en i, ha észr evesszü k
merengé s ét, Gyó{.,ryítani kell. Az úbráudoz ás az ér zékeny lelkek ön
kárpótlása. Ezek félnek II valóságtól , mert abban kell emetlen ségek,
vannak. amel yek b úntjúk érzéken y ségüket. "Meg- kell mutatni ne
kik. hogy a valóságban ott műkődik az isteni gondvisel és, teh át
mindennek, még a neh ézség-nek. fúradság-nak és szcnved ésnek i s
megvan a mag-a értelme, szépsége, öröme. Meg kel! mutatui az al
kotás, a tevékenység- örömét. Miuél kevesebh időt kell hagyni szá
mukra üresen. Azt ai áuljuk, hogy gyermeke számára mindisr ta
láljon valamilyen elfogl a lt ságot. Ne sajnáljon fáradságot. fejtö
rést. hogy minél jobhan betöltse minden percét, Több eredményt
éX; el vele. mintha esak szidia és korhol] a, vagy éppen megszégye
nítí.

P-y Z.-né. - K érdésére van IIIez oldás, mégpedig igen egysze
rű. A skanullárét nem kell okvetleniil mindig a nyakában vi selnie.
Magánál is hordhatja érem alapjában, zsebében, vag-y ruhájára
tűzve. Ugyanígy a szentolvaséf sem kell okvetlenül a kezében tar
tani és a szemeit egyenként morzflolgatniahhoz, hog-y a rózsaf ű
zérnek a szentolvus óval tör-ténő mond ásához kUWU kedvezménye
ket elnyerjük. F.lég, ha magunknál tartjuk imádkozás közben.
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