
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
CALESCENS MUNDUS. Pro
hászka naplót vezetett. Nem
szánta közlésre. Az utókor azon
ban már bepillanthat a ,,801i1o
quia" titokzatos világába s ol
vashatja ezeket a feljegyzése
ket, . melyeknek egyes sora mö
gött másutt nem közölt. nem ol
vasható prohászkai gondolatok
húzódnak meg.

Prohászka naplójában egy
nagy lélek egyedülvalósága él, ki
az ő jötte végső nagy értelmé
nek ösztönös sejtését s később

döbbenetes megtudását nem kö
zölhette egy teremtett lélekkel
sem. A lélek, mely tele van:
csorduini kénytelen; Prohászka
önmagához beszélt, mikor végső

nagy látomások feszítették lelkét.
A keresztény kultúra ama ko

ra, melybe Prohászka beleszüle
tett : se kultúra nem volt, se ke
resztény. A legreménytelenehb
kor volt. Nem mert sátáni volt,
hanem mert semilyen ; nem mert
glóriátlan mitoszú, hanem mert
mitosztalan. Mindazonáltal eb
ben a korban is akadtak keresz
tények, de elszigetelten élve
alig foghatták egymás kezét:
egy-egy eltévedt kézszorítás a
sötétben. nem ad()lt felvilágosí
tást a szív tisztaságáról. A ke
resztény lelkek az újjászületés
fényében s a felvilágosodás haj
nalában szálltak alá egy új ka
lakombakorszak reménytelen
poklába, hol nincsen lámpa-láng
s hol az utolsó középkori gyö
törthomlokú lélek: Pascal a ki
rály.

A ma géniuszai, kik a holna
pol munkálják, irdatlan őserdő

ben járnak; minden lépésük
előtt számtalan Iejszecsapáa,
minden csapás nyomán újabb
bozót. - De néha ösvény tárul
előttük: a keresett út. vagy út
a keresett út felé . . . Például
gondoljunk Berdja.ievre,· a mo
dern orosz bölcselőre. Jó ideig
a bozót éjszakájában ropog las
sú lépte. De egyszercsak az
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"lJj középkor" csillagmiriádos
mennyboltja szakad fel a feje
fölött. Egyszerre a legtöbbet
mondja, amit géniusz egy új vi
lág örök, de az örök örökségben
új kereszténysége számára mond
hat. De azután újra sötétségbe
süllyed szelleme, már csak a
bolsevizmus tompafényű szelle
me süt át ezen az éjszakán s a
vaksötétben fénybogárként káp
ráznak lelkének eón fényei.

Prohászka is éjszakába szüle
tett; a katakombalélek kietlen
ségébe. Nem lát, de sejt. "Lát
ni keveset látok, de a homályt
tapogatom," Denevérszárnyakon
járja a világot s tudja, hogy az
éj nemsokára foszladozni kezd,
felkel a nap s ekkor: "a világ
színei kigyúlnak, alakjai mege
levenülnek, a lélek lehelete
reszket át a tájon."

Prohászka életútja állandó
napkelet jegyében halad, de az
élet alkonyodik s fehérül a haj.
"Illés szekere" - míként Ady
ért - érte is eljön s elragadja
tőlünk, mielött életművét befe
jezhette volna. - Egész élete
egy végrendelet a nyomán fel
növő új magyar generációnak.
De én hadd keressem az ő leg
bizalmasabb s legutoljára ki
mondott szavát! Mert ezt önma
gán túl egy jobb s boldogabb
nemzedéknek küldte, amely az
élő vizek forrásából kíván inni.

Négy hónappal a halála előtt

írt utolsó naplófeljegyzése így
hangzik:

,,8 ezt most egy év mulva foly
tatom. Ezt az itt említett nagy
tettet átélnie lehet míndenkí
nek. Ez a tett s annak átélése a
kereszténység. Előbb én is ah
hoz a nézethez hajoltam, hogy a
vallás nem lehet tömegmozga
lom, mert hogy műveltséget,

bensőséget, finomságot föltéte
lez; de azután a meditációban
észrevettem, hogy szó sincs ró
la, mert a pásztorok s a szegé
nyek hivatalosak ..."
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Ki nem érzi e sorokból, hogy
az ideák elefántcsontklastromá
.ból mikép száll alá egy lélek a
népi humuszra s miként válik az
egyedülvalóság individualizmusa
szociális közösséggé... az E
vangélium szavait találva meg:
"Nem jöttem békét hozni, ha
nem kardot"; "mert nem beszéd
ben áll az Istennek országa, ha
nem erőben."

Már a pilisi erdőn keresztül
vonult szelleme a kereszténység
teremtő munkára képes szent
bernáti irányára talál, mely "az
ősi testvériséget a röggel s állat
tal, fával, fűvel s bokorral val
lotta." S félévvel halála előtt

látja, hogya "frigescens mundus"
(hűlő világ) Assisi Szent Fe
renc lelkének kiáradó áhitatát
várja, hogy izzó parázzsá gyúl
jon. Ezt írja Szent Ferencről:

"A 700 évnek távlatában nem
látjuk kisebbnek - s ami még
különösebb, nem esik tőlünk

messzebb, sőt egyre közelebb."
Chesterton Szent Ferencről írt

könyvében van egy fejezet:
"Krisztus tükre," melyben méltó
fényében tündöklik e szent nagy
jelentősége. Olvassuk, hogy
Szent Ferenc Krisztus legfensé
gesebb megközelítésének mond
ható az emberek sorában. Úgy
viszonylik Krisztushoz, mint al
kotás az alkotóhoz, mint hold a
naphoz; de aholdba beletekint
hetünk. szemünk könnyen elvi
seli. Krisztus szükségkép a po
gány világhoz is tartozott, Szent
Ferenc a mi kultúrkörünkben
élt, hangja a mi hangunk. a
föld, hol járt, közel a miénkhez.
Hogy testén kiverődött a szerit
stigma, Krisztus öt sebe: jelen
ti, hogya jobbra-balra leváló s
alámerülő gnózisok között az
Egyház szent Grálként viszi to
va titkait az Időben. Hogy egy ko
porsó, melyet Palesztinában zár
tak le, ezer év multán Umbriá
ban felnyílt: bizonyság, hogy az
Egyház a kulcsok őrizője. S eme
Egyház .Ríte expiatis" kezdetű

enciklikája is mondía: egyetlen
egy szent sincs, aki oly élénken
tükrözné vissza Krisztus vonása-
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it, mint Assisi Szent Ferenc.
Szóval Szent Ferencben tükröző

dik Krisztus. Vagy ahogy Pro
hászka írta, benne "Krisztus
urunk földön elszórt szereteté
nek szikrái álltak össze és gyúl
tak lángra."

Nos: Szent Ferenc épp ide, a
vezérlő keleteurópai népre tük
rözte az evangélium összegyűj

tött sugarainak hevét. Az egyet
len szent, akinek szelleme a ma
gyar népet Hunyadi János és
Kapisztrán János nándorfehérvá
ri diadalához vezette. Egyedül ez
a szent tudta a magyarságot Ke
leteurópa élén történelmi külde
tésre mozditani a Kereszt nevé
ben. Érthető. Szent Ferenc a
"nép szentje" . . .

Már mikor Szent Ferenc nagy
útjára indul: dicsősége teljében
virágzik ki III. Béla nyomán a
magyar keleteurópai birodalom.
Egy század során azonban az Ár
pád-ház lejtőre jut; egy Kún
Lászlóban a Róma ellen vonuló
Attila dühe él, Attila méltósá
ga nélkül. S mikor a török óriás
előreveti iszonyú árnyát: nem
akadt egy Hunyadink ...
De akadtak az Anjouk, kik mí
közben a délszláv nép lelkében
a törökverő Kralíevícs Márko
legendája szövődik, - távoli ál
mokat szőnek.

A birodalomidea mellett álló
ferences lelkű Dante kortársá
nak: Dubois Péternek művében

már kibontakozik egy nemzetkö
zi államszövetség gondolata, me
lyet az Anjou-ház igyekezett a
maga javára kiaknázni, épp úgy,
ahogy ma a világháború után a
Nemzetek Szövetségét a Brit
Frank imperium. - Amíg a ma
gyar közvélemény mit sem akart
tudni az országot - hír szerint
- pápai hűbérül felajánló An
joukról, addig a szentszék - el
ső ízben I - kilépett semleges
ségéből. De az a pápa, aki ek
kor Szent Péter székén ült
(VIII. Bonifác), Dante poklának
bugyrában kuksol "fővő talpak
kal, s lefelé a fejjel." - S Ma
gyarország felé száll Dante ag
gódó sóhaja: "Úh boldog Ma-
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gyarország! csak ne bagyjama
gát félre vezetni már" . . .

Az első Anjou elsó dolga:
elveszti a déli tengerpartot
s Erdélyt, s kárpótlásul ma
gyár-cseh-lengyel szövetségen
dolgozik. A Bazarába vajda
esete a magyarság ke
leteurópai egyensúlyának első

megbillenése; egy keleteurópai
rügyfakadás kezd malomkövek
alá őrlődni. Az Anjouk új tervű

szándékaiknak új nemességet
nevelnek és emelnek fel
magukhoz. Innen, hogy a
csak Hunyadi személyes zse
nialitásával s a ferences hit
(Kapisztrán l) izzó erejével ösz
szeforrasztott keleteurópai né
pek nagy nándorfehérvári győ

zelme után az egymásnak omló
keleteurópai "tejtestvér" népek
mellett a Dózsa forradalomban
egymásnak zúdul a tudathasadt
magyarság is.

KÖNYVEK

A ferences hitben sugárzó Bu
da mitoszára pernye száll, a pré
dikátorok szava még egy ideig
harsog Istent és Sorsot kutatva,
de kérlelhetetlenűl ereszkedik
alá az éjszaka.

S Mohács óta Mohácsban él
tünk; az azötaí fények nem en
nek az immár alluviális magyar
ságnak fényei voltak, csak gel
lérthegyi tűzijáték hol Pozsony
ban, hol Pest-Budán.

*
De ma: él Prohászka szelle

me l S írásait roppant életfejlő

désében életünkké téve: vannak
ideáljaink! "Még a Templomot
sem építettük fell" - kiált fel
Ady egy mai próféta átkában.
A mi feladatunk: egy holnapi
prófétának áldásában felépíteni
a Templomot.

Deménu János.

ROVATVEZETÓ RÓNAY GYÖRGY

D S I D A ] E N Ó

(Angyalok citeráján, Versek. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozs
vár, 1938.)

Dsida Jenőnek három verseskönyve jelent meg.. Kettő

életében: az ifjúkori Leselkedő magány, majd 1933-ban a
Nagycsütörtök. A harmadik most a halott költő hagyatékát
gyűjti össze. Hagyatékát, utolsó üzenetét és első, meglepő ki
sérleteit egy új irányban.

"Angyalok citeráján" játszott ez a költő és néha való
ban éreztetni tudta azt a tiszta, illékony angyali szépséget,
azt a szomorkás bájt, amelynek kifejezését a költő legszebb
~s legfőbb föladatának tartotta. "Tarka-barka" strófáiban
Ady hatásának tulajdonította a magyar líra komolyságát s
hogy "a játszi hangulat megvetve bujdosik a magyar ének
berkeiben" és panasszal, d-e öntudattal vallotta amagal más
fajtaságát, eredetiségét:

Lantunk nyögesztö, félmdzsás teher, mely
úgy zeng, mint jégzajláskor a folyam
s nem zengi ki a habz6, fürge csermely
ezüstkövek közt zirrenő neszét.
Pedig be szép a könnyű, halk beszéd!
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