
Jöttem ahogy jöttem

- Te magasságos! - szolitottam meg -, mondd,
mit terelgetsz? Égnek neveztem, mintha ő novesz
tené-lankasztaná a záporokat is. Sőt felhővé vál
va, egyenesen kabátja hajtokájára roppentem, akár
egy túlnyílott szegfű.

- No lám! Csak tudnám, miféle szelet fogtál a
vitorládba - dünnyögte, s oly mozdulatot tett. mint
ha csak fontolgatná, elhessentsen-e, vagy csupán ott
létem felől szerezzen bizonyságot,

- Jöttem, ahogy jöttem. S jönnek itt még mások
is! A kéményre mutattam, mely előbb még fiistté vál
tan hajlongott, mintha vezényszára, majd - gondolva
egy merészct - kígyózó mozdulatokkal úszni kezdett.

Megharagithattam. mert hal tenyerére vett, s
jobbjának most már félreérthetetlen mozdulataival
igyekezett elhárítani. A füstkígyó egy fark csapása
vagy egy álmomba becsapádá villám fogta le végül is
mind a két kezét.

NAPLÓ
Zolii professzor életútja
Egy egyszerű galíciai zsidó család gyermekeként 1887. szeptember 17-én született Brodyban.
Szüleitől és tanáraitól vallásos nevelést kapott. Szorgalmára és kitartó tanulni vágyására élénk
hatást gyakoroltak barátai és szűkebb környezete. Vele született szivós természete végigkísérte
életútján, segítségére volt a megismerés és a tanultak elraktározása terén is. Fiatalkori csalódá
sai, a mostoha kőrülrnények, az I. világháború előszele, majd a zsidóüldözések és a későbbi buj
kálások egész életére megedzik a kiváló rabbinövendéket.

Vallásirodalmi munkái közül a még rabbisága idején irt 1/ Nazareno és a megkeresztelése után,
római professzor korában megjelent 1/ Cristo a legjelentősebbek. Az 1/ Nazareno-oun a héber
nyelvek tudósa magyarázatokat fűz az evangéliumok egyes kifejezéseihez. neveihez. Az 1/ Cristo
ban ugyanezt a könyvet adja ki, de már új szemlélettel: Zolli professzor felismerte, hogya Názá
reti nem más. mint az Ószövetségben megjövendölt Messiás, az lsten Fia. Amikor nyomdába ad
ta könyvét, büszkén jegyezte meg: "Semmit sem kellett változtatnom. csak valamit hozzáad
nom". Zolli mindkét munkája arról az Emherről szól, akinek földi megjelenése nyomán oly sok
fel tevés és vita keletkezett.

A közelmúltban ezekről a .Jcltevésckről" írt könyvet Vittorio Messori torinói újságíró az Ipo
testi su Gesú című munkájában. Az előszó szerzője Lucio Lomburda Radlee. az Olasz Kommu
nista Párt Központi Bizottságának tagja. Ő a kérdést így teszi fel : "Nem furcsa-e, hogya szerző-
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nek az a végkövetkeztetése, az ember, akit Jézusnak hívnak és akiről oly sok hipotézis alakult ki,
az Isten Fia; mert az Ő és az egyház történetét semmi más meg nem 'magyarázza ? Aki pedig elfo
gadja, hogy az Isten Fia, annak minden világos és nem ellentmondásos." Radice utal P. Togliat
tinak, az OKP volt főtitkárának 1963 tavaszán Bergamóban tartott, az ember rendeltetéséről

szóló híres beszédére: a keresztény hittel szemben alkalmazott pozitivista és tudományoskodó
történelmi kritikát bátran el kell vetni! (Vittorio Messori .Jpotesti su Gesu" - Prefazione di Lu
cio Lombardo Radice, 17. kiadás, 1977. Torino).

Zolli két könyvének megírása között sok esztendő telt el, s a professzornak, valamint hittársai
nak közben ugyancsak ürítenie kellett abból a pohárból, amely nagyon is keserű volt és amelyet
az önkény és a terror töltött meg gyűlöletes mérgével. Mint legtöbbször a szenvedések idején, a
hóhérkezeken átnyúlt időnkéntegy-egy segítő kéz is: Zollinak nemcsak hogy az életét mentették
meg, hanem ezenfelül érezhette azt a gondoskodást is, amit számára az egyház nyújtott.

A felszabadulás utáni napokban Rómában nagy feltűnést keltett az Osservatore Romano azon
híre, hogy Zolli professzor a Hevra Kadisa, egy nem katolikus egyházközség világi elnöke Pater
Birolo, a Pontific Instituto Biblico főgondnokának társaságában kihallgatáson jelent meg a pá
pánál. Ennek az volt a célja, hogy a zsidóság nevében megköszönje mindazt, amit XI I. Pius a há
ború alatt a zsidóság --" főleg a római zsidóság - érdekében tett, hisz oly sokan találtak menedéket
- különösen Badoglio fegyverszünete után· a németek által visszafoglalt Rómában az egyházi
intézményekben és keresztény családoknál.

Izraelo Zolli, az akkor már 58 éves római főrabbi Traglia bíboros kezéből kapta meg a ke
resztség szentségét. A keresztapaságot P. Agostino Bea - a későbbi bíboros - a római Bibliai In
tézet rektora vállalta. A keresztségben az Eugenoi nevet a XII. Pius iránti hálából vette lel.

*
A tárgyilagosság érdekében hadd térjünk ki XII. Pius pápa magatartására, amit egyesek élesen
bírálnak, de amely Zolli professzorban hálaérzetet és megbecsülést keltett néhány személyes vo
natkozásban is.

Ciano, volt olasz külügyminiszter börtönben írt naplójában a következők olvashatók:
- "Kihallgatás a pápánál ; pontosan olyannak találtam, mint amilyen Pacelli bíboros korában

és annak előtte volt;jóindulatú, előzékenyés humánus. A helyzetről beszéltünk. Nem rejtette vé
ka alá rosszallását a támadó német politika miatt, és hozzáfűzte, hogy mint olasz, nyugtalan."

- .Tacchi-Venturi jelentése: »A pápa békét kiván és forró óhajtása Olaszország semlegessé-
ge«" (151. old.).

- "A pápa sürgönyöket küldött a három előzönlőtt ország uralkodóinak. Ez felbőszítette

Mussolinit, szeretné a Vatikánt megfékezni és ebben hajlandó akár a végső eszközökhöz nyúlni.
Ez utóbbi napokban gyakran megismétli, hogy a pápaság egy, a mi nemzeti életünkön rágcsáló
rákos daganat, és ha szükséges, egyszer s mindenkorra felszámolja ezt az egész kérdést!" (245.
old.)

- .Alfíeri (diplomata) beszélt a pápával. - Írásbeli jelentést fog készíteni, de ugyanakkor ki
hangsúlyozza azt a körülményt, hogy az egyház magatartásában a leghatározottabb meg nem al
kuvással került szembe. - A pápa kijelentette: _. "Még arra is hajlandó, hogy koncentrációs tá
borba deportáltassa magát, de lelkiismerete ellen semmit sem fog tenni" (246. old.).

- ,,1941. december 25-én a pápa karácsonyi szózatot intézett a világhoz és az természetesen
nem tetszett Mussolininek, mert úgy látta, hogy annak öt pontja közül legalább négy diktatúra
ellenes. Ez viszont 'elkerülhetetlen a németek katolikusellenes politikája következtében" (398.
old.). Ugyancsak itt található, hogy "Izabella Colonna mondotta Cianónak, hogya minap be
szélt Maglione bíborossal, aki kijelentette neki, a Vatikán nagyobb becsben tartja az oroszokat,
mint a nácikat",

Ciano utalásai mellett azt sem árt tudnunk, hogya Szentszék hazánk üldözött állampolgáraira
is figyelemmel volt. Erről szól egy, a Vatikán kiadásában francia nyelven megjelent dokumen
tumkönyv, A Szentszék és a háború áldozatai: többi közt beszámol az akkori budapesti apostoli
nuncius és Serédi hercegprímás kapcsolatáról, a nunciatúrának adeportálások miatt benyújtott
tiltakozó leveleiről, valamint XII. Pius pápa Horthyhoz intézett sürgönyéről, amelyben az üldö
zöttek szenvedésének enyhítését kéri.
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Rómában nagy érdeklődést keltett Zolli megtérése és megkeresztelkedése, s kezdték tettének
okait elemezni. A pró és kontra állásfoglalások, viták és a sajtóvisszhang utáni hosszú kérlelésre
az Universitas Gregoriana rektora elvállalta, hogy meghivja őt az egyetem nagytermében törté
nő előadásra. A meghívottak Róma bíborosai, püspökei. egyetemi tanárai és egyéb vendégek
voltak. A zsúfolt teremben tapsvihar köszöntötte az idős professzort. Amikor felért a katedrára,
kezével .mem't-et intett és héberül idézte az egyik zsoltár szavait: "ló la nu", ne nekünk, ne ne
künk adj Uram dicséretet!

És megkezdte előadását:

"Uraim, önök azért jöttek ide, mert egy életsors iránt érdeklődnek. Valamikor hatvaneszten
dővel ezelőtt élt Galíciában egy hivő zsidó család, amely tisztelte a Bibliát. Ennek a családnak
voltam a fia. Nagyon meghatott lzaiás jövendölésében az a négy ének. amelyet Evet Jahve. lsten
szolgája versének neveznek. Megkérdeztem a rabbimat, vajon kiről szól ez a jövendölés? Rabbim
megmagyarázta, hogy ez a zsidó népről szól. Hát fiatal voltam, közben családom Triesztbe ke
rült, ahol intelligensebb rabbikkal is találkoztam, és ott megmagyarázták : ez nem szólhat a zsidó
népről, hiszen arról beszél, hogy Isten épp e szolga által fogja a népet összegyűjteni, és a többi
népnek is világossága lesz ...

Akkor semita nyelvekkel foglalkoztam, és a teológia nem képezte fő tanulmányi körömet. Tri
eszt Olaszországhoz történő csatolása után meghívtak Páduába a héber és semita nyelvek
tanárának.

A fasizmus uralomra jutása után megvonták tőlem a katedrát, és meghívtak Rómába főrabbi

nak. Eddigi stúdiumaimmal itt is foglalkoztam, de tovább tanulmányoztam az Evet Jahvéről

szóló irodalmat, amely csodálatos dolog. Sajnos a keresztény irodalom Jahve szolgájáról szóló
tanítása későn került a kezembe. Beláttarn, hogya keresztény tanítás egyetlenegy személyről

szól, akiben az én vérem van, közelebb áll hozzám, mint önökhöz és ez az egy Személy a Népek
Világossága, aki szenvedett az emberiségért.

Akkor kezdett számomra világossá válni, hogy ezek a Jahve szolgájáról szóló versek olyan jö
vendölések, amelyek csak Jézus Krisztusban valósultak meg, akit a Bibliában* a próféták mint
Messiást megigértek a választott népnek."

A továbbiakban kifejtette, hogya szabad természet szeretete mennyire hatással volt reá.
Többször élt határvidéken. így Galíciában, Triesztben. Gyakran vette fel többedmagával a háti
zsákot, és kimentek a természetbe, erdőkbe. hallgatni a madarak csicsergését és élvezni a vidék
szépségeit. Nem is vették észre, hogy közben átlépték a határt. Az emberi lélek szépsége, a szivjó
ság, a jó szándék és a természet csodái külön és együttesen is jelentik az élet tiszta örömeit.

Zolli előadása óriási sikert aratott. Utána többen kérdezték, hogy tartana-e ismét élménybe
számolót? Mások az iránt érdeklődtek. mi volt megtérésének végső oka? A következőt vála
szolta:

- A szeretet, amit azoknál tapasztaltam. akik a nácik elől rejtegettek és megosztották velem
szűkös kenyerüket.

A Gregorianum egyik tanára megkérdezte, miért ilyen későn vonta le a konzekvenciát?
- Amíg a náci időkben gátlásaim voltak, azt hittem. hogy tudat alatt én csak félelmemben

akarok megtérni, de amikor beköszöntött a felszabadulás, láttam azt az örömöt, amely egész
egyházközségemben - a zsidóságban is - megnyilvánult. Továbbra is megmaradtam abban a
meggyőződésben, hogy Krisztus valóban a mi Megváltónk!

A professzor közeli ismeretségben volt P. Mócsy Imrével, aki akkoriban Rómában a szeritirás
tudományok nemzetközileg elismert tudós tanárának számított. Tőle is sokat hallott XII. Pius
mentőakcióiról. '

Eugenoi Zolli 1956. március. 2-án halt meg. Több újság emlékezett meg róla, így a római Bibli
ai Intézet tudományos folyóirata, a Biblica is; az akkori rektor, Vogt Ernő méltatta érdemeit.

Tudományos és lelki hagyatéka közül különösen szép olasz nyelvű zsoltárfordítása és magya
rázata. amelyben összegyűjtötte mindazt, amit egész életében a Szentirás kutatásának és elmél
kedésének munkájával megszerzett.

DRÉGELY VILMOS

• Zolli barátja szerint, ha a professzor Bibliát mondott, kizárólag az Ószövetségre gondolt.
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IRODALOM

Ath/eta Patriae

Az Athleta Patriae című Mezey László szerkeszté
sében megjelent tanulmánykötettel új könyvsoro
zatot, a Hungaria Sacra sorozatát indítja meg a
Szent István Társulat. Mint a kiadó elöszava el
mondja, e sorozat célja, ,.a magyar egyház történe
tének mint a magyar történelem szerves részének
tényszerű feltárása, megismertetése, egy majdani
nagy összefoglalás elökészítése érdekében". A so
rozat műfaj dolgában kötetlen: helyet foglalhat
nak benne tanulmánykötetek, monográfiák és for
rásközlések , de kötetlen a tudományágazatok te
kintetében is: egyaránt fel akarja ölelni az egyház
történet, a művelődéstörténet, az irodalom- vagy a
rnűvészettörténet eredményeit. A Hungaria Sacra
most megjelent - Szent László alakjának és korá
nak szentelt első tanulmánykötete máris jelzi a
tervezett sorozat tudományos alaposságát és érté
két. Nemcsak a kötetben szerepet vállaló kitűnő

történészek és művészettörténészek - a szerkesztő

Mezey László mellett Fodor Adrienne, Gerics Jó
zsef, H. Kolba Judit, Kumorovitz L. Bernát, Lu
kács Zsuzsa. Madas Edit, Marosi Ernő, Török Jó
zsef, Vargyas Lajos és Wehli Tünde -- neve jelzi ezt
az értéket, hanem a tanulmányok új eredményei
nek sokasága is.

Szent László alakja és uralkodása az újabb ma
gyar történetírásban talán kevesebb fényt kapott:
Karácsonyi János (1926), Horváth Cyrill (1928),
Lukcsics Pál (1930), Horváth Jenő (1939) és Pintér
László (1942) korábbi munkái után 1977-ben 
trónra lépésének kilencszázados évfordulója alkal
mából- jelent meg Kurcz Ágnes szöveg- és László
Gyula képválogatásában a László király emlékeze
te című kötet, amelynek bevezetőjeként Győrffy

György vázolta fel a lovagkirály egyéniséget és
uralkodásának történetét. Már csak ezért is kivéte
les tudományos eredménynek szárnít egy olyan ta
nulmánygyűjtemény, amely az újabb történeti,
folklorisztikai, művészettörténeti. ikonográfiai és
diplomatikai kutatások eredményeinek és módsze
reinek birtokában ad képet Szent László alakjáról
és hagyományairól.

A kötetben közreadott tanulmányok nagyjából
két fontosabb kérdéskört ölelnek fel: egyrészt a
Szent László alakja köré fonódó hagyomány: a
középkori krónikák, illetve legendák közelebbi
vizsgálatát végzik el, másrészt Szent László korá
nak művészettörténeti emlékeit és alakjának iko
nográfiáját dolgozzák fel. A Szent László legenda
újszerű feldolgozását Mezey László Athleta Patri
ae - Szent László legkorábbi irodalmi ábrázolásá
nak alaku/ása című hatalmas erudícióról tanúsko-

dó tanulmánya adja. A középkori magyar művelő
déssel foglalkozó tudós, akinek Deákság és Európa
című monográfiája nemrégiben dolgozta fel a ma
gyarországi latinitás történetének egy fontos feje
zetét, arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Szent
László-hagyomány milyen körülmények között
ruházta fel a nagy királyt az .Athleta Patriae"
megtisztelő címével. Összeveti egymással a króní
ka - a bécsi Képes Krónika szövegében megőrzött

korábbi "Gesta Ladislai regis" - és a liturgikus
szövegek - a historia rhytmica, a himnusz, a szek
vencia, a miseszövegek és a legendák - László ki
rályról alkotott képét, s kimutatja, hogy az ábrá
zolás átalakulása mögött milyen ideológiai és mű

vélődéstörténeti változások mentek végbe. A két
forrás keletkezése között nagyjából száz esztendő

telt el (a krónikaszöveg a király halála: 1095 után,
a liturgikus szövegek szentté avatása: 1192 után
keletkeztek), s ez alatt az évszázad alatt teljes rnér
tékben átalakult az uralkodói tiszt betöltéséhez fű

zött ideológia: a korábbi legitimitás elvét az idonei
tás elve váltotta fel, ahogya XI. században élt Ma
negold von Lautenbach vitairatá megállapította:
.momcn regis est nomen officii non naturae" (azaz:
a királyi nevezet tisztséget jelöl, nem természetet).
Az idoneitás elve a király személyének uralkodói
alkalmasságát követelte meg. ennek az elvnek a
következőképpen emelték ki a liturgikus szövegek
Szent László életszentségét és uralkodói erényeit, s
innen eredt a Szent László-himnusz szövegében
feltűnő megnevezés: .Athleta Patriae".

László király hagyományait vizsgálja Vargyas
Lajos is, midőn Honfoglalás-előtti hagyományok
Szent László legendájában című tanulmányában a
kerlési csata hires jelenetének --Szent László párvi
adalban legyőzi a leányrabló kun vitézt - irodalmi
és képi ábrázolását hasonlítja össze egymással.
A középkori templomi falképeken fennmaradt áb
rázolások több tekintetben ellentmondanak a
Szent László-legenda közismert felépítésének.
ezeknek az ellentmondásoknak révén jut Vargyas
Lajos arra a következtetésre, miszerint a képi áb
rázolás bizonyos pogánykori motivurnokat tartott
fenn. illetve keleti mondákkal fonta körül a keresz
tény lovagkirály alakját. A tanulmánynak ezek a
megállapításai igen nagy figyelmet érdemelnek,
minthogy arra világitanak rá, hogya magyarság
keletről hozott ősi kultúrájának motivumai miként
kaptak szerepet a középkori keresztény kultúra
összefüggésrendszerében.

Ugyancsak a Szent László alakja köré fonódó
irodalmi, illetve liturgikus hagyományt vizsgálják
Fodor Adriennek a XV-XVl. századi magyarorszá
gi breviáriumokban található László-legendákról.
Madas Editnek az Érdy-kódex László-napi beszé
dének forrásairól és Török Józse/nek Szent László
középkori magyarországi liturgikus tiszteletéről
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irou tanulmányai. Kumorovitz L. Bernát Szent
László vásár-törvényét és Kálmán király pecsétes
cartuláját mutatja be, Gerics József pedig azzal
foglalkozik, hogy az "istenítélet" (Judicium Dei)
elve miként érvényesült a magyar állam XI. száza
di külkapcsolataiban. Új eredményekkel járnak a
tanulmánykötetben olvasható ikonográfiai és mű

vészettörténeti dolgozatok is. Lukács Zsuzsa A
Szent László legenda a középkori magyarfalképfes
tészetben cimű igen alapos tanulmánya a bántor
nyai, bögözi, gelencei, gömörrákosi, kakaslomnici,
ócsai, sepsibesenyöi, székelyderzsi, vizsolyi és más
középkori templom falképeit hasonlítja össze egy
mással, továbbá a Képes Krónika, a Mügeln Heil
rik-féle német krónika és az Orosz Évkönyvek vo
natkozó anyagával, s ezeknek az egybevetéseknek
a révén írja le a Szent László-legenda kialakulásá
nak folyamattörténetét. Marosi Ernő a Szent Lász
ló korabeli magyarországi rnűvészetről ad értékes
összefoglalást, H. Kolba Judit a kőzépkori ötvös
művészet Szent László-ábrázolását dolgozza fel,

TEOLÓGIA
Mócsy Imre: Nyitott szívvel

A szerző maga már nem érte meg könyve megjele
nését, de megállapíthatjuk, hogy személyes, szelle
mi hagyatéka áll előttünk. Személyes hagyatékról
beszélek, mert azt kapjuk belőle, amit ő megélt,
amit szavával és példájával tanított. A könyv alcl
me ez: Keresztény világnézet - keresztény lelki
élet." A cél tehát az, hogya keresztény ember szá
mára vallási eligazítást adjon. Nem elméletileg, ha
nem a gyakorlati állásfoglalás kialakításával. A ke
ret és a témakör valójában a Szent Ignác-féle lelki
gyakorlat, de ezt kiszélesíti, és a lelki élet iskolájává
teszi, mint a maguk korában a nagy jezsuita meste
rek, De Ponte vagy Rodriguez. A kitűziitt cél, a
módszer, a meglátás Szent Ignácé, de a kifejtés már
a jelenben élő szerzőé. Érezzük, hogy mondanivalo
ja, a motívumok megvilágítása és az érvelés szineze
te egész életén át fejlődött, a lelkí követelmények
nek meglelelően. Olyanokhoz szál, akikrőlfeltétele
zi, hogy lelkigyakorlattal, elmélkedéssel és az egy
házzal való kapcsolattal szeretnék kíalakítani ma
gukban a hitbeli döntést. A döntés alapja viszont an
nak meglátása, hogy az életnek csak egyetlen igazi
értelme van: ha az ember elfogadja és tudatosan
megvalosltja magában Isten elgondolását.

Éppen ehhez kapcsolódik a könyv legjellemzőbb

sajátsága: a valóság-íz. Olyan ember beszél, aki a

... Mócsy Imre.: Nyitott szívvel (Szent István Társulat. 1980)
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Wehli Tünde pedig II. Komnénosz János bizánci
császárnak es László király leányának, Piroska-Ei
réné császárnőnek a konstantinápolyi Hagia Sop
hia székesegyházban található mozaikképeit mu
tatja be.

Valamennyi tanulmány azt példázza, hogy a
fennmaradt irodalmi és liturgikus, iIletve ikonog
ráfiai és művészettörténeti emlékek milyen beszé
des módon vallanak egy régmúlt korszak történe
téről, ha a tudományos kutatás megfelelőmódsze
rekkel teszi fel kérdéseit. Ezt a megfelelő módszert
- a források elmélyült tanulmányozása mellett .. az
a komplex kutatás jellemzi, amely a lehető legszé
lesebb körben dolgozva, az irásos és művészeti

anyag egyidejű és összehasonlító vizsgálata során
jut eredményre. Az Athleta Patriae tanulmányai
jórészt ennek az összetett vizsgálati módszernek a
segitségével voltak képesek Szent László korának
hazai rnűveltségét minden eddiginél teljesebben
megvilágitani.

POMOGÁTS BÉLA

legmagasabb teológiai képzést kapta, majd tanár
volt a római egyetemen, de utána harminc éven át
kint élt a világban, segédmunkásként, és a minden
napi körülmények között igyekezett az evangéliu
mot élni. Kiizben időt talált arra is, hogy elmélyült
világnézeti beszélgetéseket folytasson, lelkigyakor
latokat tartson és belekapcsolódjon az egyház nyil
vános igehirdetésébe. A világnézeti eligazitásban
nem a lehetséges emberi problémák felsorolását és
nem a történelmi válaszok ismertetését tartja fon
tosnak, hanem kertelés nélkül elvezet oda, hogy
"egy a szükséges", Az Isten országa olyan, mint a
földben elrejtett kincs: érdemes mindent odaadni
érte.

Aki igy fogja fel hitét, szerzetesi és papi életét,
annak írásából is kiütközik a voluntarizmus, az aka
rat szerepének hangsúlyozása. Érdekes módon ma,
az antropológiai irányzatok elterjedésével, a katoli
kus aszkétikában is első helyet kapott az emher
mentegetése és Isten irgalmának hangsúlyozása.
Mócsy Imre hagyományos talajon áll: meggyőző

déssel beszél az ember formálhatóságáról és a ke
gyelem erejéről, s egyben a Szentlrásban megláttat
ja Krisztus megalkuvást nem ismerd felhlvásait is.
Itt minden lap, minden sor döntés elé állitja az em
bert. Az elmélkedés nem arra való, hogy elmereng
jünk a szép gondolatokon, hanem arra, hogy magun
kat hozzámérjük Krisztus szavaihoz és teueihez,
A könyv magjául azok az előadások szolgáltak ,
amelyeket annak idején elsősorban papnovendékek- •
nek tartott. Itt nem az volt a [ontos, hogy valaki
meghatódva elfogadja a hitet vagy az egyházi szol
gálatot. hanem az, hogy abban kitartson minden ne-



hezség ellenére. E::: a: aszkézis. ame/va kötelesség
teljesítését hangsúlyoz:a, a világi hivőnek éppúgy
kell. mint a papoknak és a szerzetcseknek . Mosta
nában eléggé divathajött II karizmák emlegetése, de
a teljesség kedvéért azt is meg kell mondanunk .
hogya karizma nem egyszerűen lendűlet. együttlét.
öröm és nyájasság. hanem elsiisorhan helytállás és a
kötelességért vállalt áldozat. Ak i a hitét így akarja
gyümölcsö:::tetni, annak számára a könyv II lelki élet
iskolája lehet.

Az említett lelkigyakorlatos cel magyarázza meg
azt is. hogv II szcr:o. aki tudománros alapossággal
ismeri II Szcntirást. miért ink áhb csak olyan helyek
re utal. amelyek a kötelességet és a::: áldozatot. ille
tőleg annak jutalmát tárják elénk. (Ide kell sorol-

SZíNHÁZ
A Bujdosó lány visszatér

A sok műfajú előadóestek az úgynevezett vegyes
felvágott műsorok többnyire gyanúsak az igé
nyes kőzönségnek. Vers, próza, kuplé, népdal: init
keres egy programban? Még egy hakni brigád falu
si roham-estjén sem nézzük jó szernrnel. nemhogy
valamely neves fővárosi pódiumon, vagy uram
bocsá' - az ország nyilvánossága előtt, rádióban,
tévé ben, hanglemezen.

Me:ei Mária l 969-ben rögzitett kétórás műsora.

a Bujdosó lány. amely nemrég lemezen is megje
lent, alaposan rácáfol a fenti hiedelemre. Igenis le
het szinvonalas estet produkálni öt-hat műfaj öt
vözetéből, igenis nyújthat nivós szórakozást, szel
lemi élvezetet a vers, a kuplé és a népdal együtt.
Semmi más nem kell hozzá, csupán csupán?· jó
ízléssel összeválogatott számok, kellemes összekö
tőszöveg, no meg egy olyan előadó, aki mind a
négy vagy öt húron egyformán játszik. Mint Mezei
Mária.
Hivő ember. Nem hivalkodik vele. nem is tagad

ja; élete természetes állapotának. mindig új és új
teljesítményre gerjesztő generátorának tartja a hi
tet. Mi sem azért említjük, mert ezzel kívánjuk ér
tékelni művészctét. A produkció színvonala szü
Iessen bár a müvészetben, a tudományban, a köz
életben vagy a kétkezi munkában mindig attól
függ, hogy az emberhez, lelkiismeretünkhöz szól-c,
egyetemes érdekeinket szolgúlja-c. Ha igen, s ha
valóban újat teremt. mindenki egyformán gazda
godik általa.

Mezei Mária hivő ember maradt. búr az Istenbe
és az emberbe vetett bizodalmát jó párszor próbá
ra tette a sors. A lemezról tudjuk ezt is. hallgatva
elénk bomlik a művésznő mindcn eddigi öröme.
szenvedése. A háborúban a halál közelségébe ke-

nunk a "világ megtagadásárál" szolo részleleket is.)

Arról lehet vitázni, hogy ha ma a szélesebb körű hil'ő

réteghez szolunk, akkor a sziiveg lehelne .olvasmá
nyosabb ", s a világi hivő problémáira isjobban ki le
hetne térni. Olyanokra. amelyeket megél a család
ban, a munkahelyen, a társadalomban, a szellemi
áramlatok hatásában vagy akár az egyházi kö:::ö.\
ségben. A::: ilyen kitérésekkel az igehirdetést, a: elő

adást vagy a könyvet modernebbé , szinesebbé Iehe
tett volna tenni. De akik azt keresik, hogy a hivő

magatartás lényegér hogyan lehet kifejezni és elfo
gadásra ajánlani, azok.forgassák szorgalmasan, ille
tűleg elmélkedjék át Mocsy Imre könyvét.

GiL FERENC

rült, nem sokkal utána a szerepnelk üliség szi
nésznek egyként halálközeli helyzetébe. A sajtó
megtámadja. mert zsoltárokat énekel egy éjjeli 10
kálban, majd Babits háborúellenes verse, a Húsvét
elütt ürügyén piszkálják. mondván hogy szavalásá
val klerikális propagandát folytat... I953-ban
székely népdalokból és balladákból nagyszerű mű

sort szerkeszt Tamási Áronnal és Lajtha Lás:::lóvaI,
de ezzel - a Bujdosó lány cimű da1cíklussal is
mindössze kilencszer léphet színpadra, soviniszta
lázítás címén betiltják az előadássorozatot. Csak
hat esztendő múlva éledhet újjá.

Betegségek, bujdosások, újrakezdések. gyógyu
lások: mindez harmóniába olvad ezen a két leme
zen. A művésznő szerint a boldogság a tartós belső

harmónia állapota; ennek a tételnek látszólag el
lentmond a műsor feszültségekkel. dialektikus el
lentmondásokkal terhes másfajta harmóníája, az
életé, amely végül is folytonos változás, feszültsé
gek és feloldások előre haladó mozgása - újabb fe
szültségekbe és újabb harmóníákba. A műsor azért
kerek egész, mert Mezei Mária élete nem az; az
összeállitás is az előadott számok dialektikus ellen
téteire épül. Így követi egymást törés nélkül az
Aa:v-vers és a Benat:::k)'-kánkán. a magyar nóta és
a József Attila-sóhaj.

S ez mit sem von le a produkcíó művészi értéké
bői, erőt, hitet sugárzó teljességéből. Igazságából.
A Jacques Prévert-dal - a Mondd, hol van a sok vi
rág? - és a Köszönöm, köszönöm című Ady-imád
ság után felzúgó taps: az előadás közönségének
őszínte köszönete. És mindannyiunké.

Boldog meglepetést okozott, amikor tavaly, a
veszprémi gálaesten Mezei Mária - betegségéből

kiszabadulva ~. ismét a nagy nyílvánosság elé lé
pett. Volt ereje hozzá. Mindig tudta és tudja: van
visszatérés. A hit - az alkotás értelmébe vetett hit
IS .. csodákra képes.

B. B. A.
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