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.A NOBEL-D/JAS T. S. ELIOT

A katolicizmus és általában a kereszténység körül tapogatódzó sok korunk
beli író P.S költő közül, kik nem annyira hitet és a velejáró sorsot vállalják,
mint inkább az őszinte emberi szeretethez, mint sokszor egyetlen rnűvészi meg
oldáshoz menekülnek, megnyugtató és öntudatos szilárdsággal válik ki Thornas
Stearne EIiot. Akárcsak népszerű elődje, G. K. Chesterton, ő is értelemmel és
csaknem racionális biztossággal katolíkus. lírájából ennek a rendíthetetlen nyu
galmat árasztó értelmi felismerésnek szelleme sugárzik. És bár a kereszténység
nek és az isteni szeretetnek ez a lehetőséghez képest értelmi átélése állandóan
kiérződík alkotásaiból, müvészete mégsem hideg, merev vagy elvont. Hogy
mégsem olyan kedvelt P.S népszerű művész - még a tudatosan katolikus irodal
mat olvasó kőzönség is alig ismeri a többi katolikus íróhoz képest -, annak
tehát nem merev zárkózottsága vagy elvontsága az oka, hanem inkább irodalmi
működésének területe: tanulmányok és klasszikusan csiszolt versek népszerűség

dolgában nem versenyezhetnek Father Brown tanulságos detektívtörténetei ve!.
Mert mig Chesterton míssziót, különösen angol vonatkozásban ma már elkép
zelhetetlenül nagyjelentőségű felvilágosító és népszerűsítő hivatást töltött be,
addig Eliot az irodalomnak, hogy úgy mondjuk, beavatottabbak előtt ismert
oldalát ostromolta ketolicízmusából kialakított, szinte dogmaszerű, forradalmian
új nézeteível. Értelmi megismerésből táplálkozó vallásosságából következik
ugyanis, hogy átélt és átértett hitével tudja csak akár az élet mindennapos
problémáit, akár az írodalomtudomány szempontjait nézni. Nem megvetendö
dolog ez, különösen egy költő részéről: gondoljuk meg, hogy még keresztény
szellemben alkotó, hitéletet élő művészek is milyen ritkán foglaltak határozott
állást olyan, szinte már megdönthetetlenül kialakított irodalmi. nézetekkel kap
csolatban, mint például Shakespeare vagy Racine. EIiot ugyanis a szokottnál
jóval kevésbbé értékeli Shakespearenek a romantíkusok által elöször körülrajon
gott, ha nem is romantikus, de szertelen és bővérű művészetét. Racine, a túláradó
érzelmeket csaknem kínosan fegyelmezett formába kényszerítő, nemes pátoszú
francia klasszikus a példaképe. Ez a valóban szokatlan különvélemény is Eliot
vallásos élményalapjából következik: a nagy Szent Tamáshoz hasonlóan 6 is
csiszol, rendszerez, épít, értelmi tudatosításával arányban igyekszik másokkal
is megértetni és rendszérezni a világot, vagy legalábbis azt a képet, ami bennünk
a világról kialakult. Shakespeare úgy ábrázolja a világot, ahogyan az van;
változtatások és állásfoglalás nélkül. Éppen ebben rejlik nagysága. Eliot azonban
- igazi keresztény - a világot csak Istennel és a kialakult csodálatos renddel
akarja elképzelni; életünket és megnyilvánulásainkat is alakítani kell ebben az
irányban. Költészete is ilyen világot átértő. megismeréssel szerető: a Vigili d

multévi novemberi számában Vas István fordításában olvashatták Simeon éne
két, aki ezzel a megvilágosodó megértéssel szereti a világot. És mivel tökéletesen
megértette, búcsúzik is tőle; ez a "földi életünk csak egy lényeges pillanat, szü
letésünktől fogva időtlen életünkben" gondolatkör állandó szem előtt tartás d

Eliot másik jellemző sajátossága.
Ezek a főbb irodalmi vonatkozású mozzanatok, melyek Eli ot megértéséhez

szükségesek. Most, hogy Eliot is belépett a Nobel-díjas irók talán kissé bizony
talan esztétikai értékű, de hallatlan népszerűséget jelentő sorába, a többi, a meg
értés és megkedvelés már a közönség dolga. Ha tehát népszerű kiadások és
méltató ujságcikkek olvasása közben az eddig nagyjából ismeretlen Eliot képe
kezd előttünk kibontakozni,· minden esztétikai állásfoglaláson kívül gondoljunk
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arra is, hogy korunk egyik legszilárdabban katolikus és mélyen emberi költője

az, aki 1948-ban Nobel-díjat nyert.
Életének nincsenek meglepő vagy különösen tanulságos fordulatai. Egy

XVII. századbeli őse kivándorolt. Amerikába és háromszáz év után Ö, T. S. Eliot
visszatért ősei hazájába, Angliába. Amerikainak is tekinthetnénk tehát, ha nem
volna szellemében époly kevéssé amerikai, mint Thornton Wilder és nem fejhte
volna ki hovatart.ozását Európába való visszatérésével. Már ősei is irogattak;
anyjának Savone roléról írott drámai költeményéhez ö maga irt előszót. Közönsé
aünk f·lőtt. "Gyilkosság a katedrálisban" cimű drámájával válhatott először és
;zota is a legismertebbé. Ez a műve Be~ket Szt. Tamás érseknek más írókat is
sokszor ihlet.ett históriáját dolgozza fel. Tanulmányai közül a Danteról és Milton
ról, valamint a Shakespeareröl írottat említjük meg; minden szempontból figye
lemreméltó két nagyobb tanulmánya: "A keresztény társadalom eszméjér-ről és
a "Hagyomány és egyéni tehetség" című,

A Nobel-díj bízottsága Eliotban a század költői nyelvének megteremtőjét

jutalmazta.

A KrJBOR REMETE

Nemrégiben jelent meg az irorszáqi COl k egyik
katolikus kiadóvállalatánál; a The Metcie: Press-nél
"A kóbor remete" [Rovinq Recluse) C. könyv, amelyben
Peter F. Anson megírja Cecily Hallack életét. A könyv
teljes hűséggel, de amellett meglepő elevenséggel ismer
teti hősének életét, amelyről nálunk és általában Közép
európában semmit sem tudnak, de ,akinek alakja a nyu
gati orsráqokbnn, különösen pedig hazájában, Angliá
ban egyre ismertebb lesz, pedig már nem él. De élnek
még sok százan azok közül, akik hálás szivvcl gondol
nak rá és életművére. Mi volt ez az életmű, vHágosan
kitűnik az alábbi kis összefoglalásból, amelyet "A kóbor
remete" fejezeteiből közl~nk.

1929-ben találkoztam először Cecily Hallack-kal. Könyveit már ismertem és
csodáltam. Attól az időtől kezdve, hogy első műve folytatásokban megjelent él

Month c. folyóiratban. Visszaemlékezem egy vitára, amelyet barátommal. Mgr.
Croft-Fraserrel folytattam, aki meg volt győződve róla, hogy a folyóiratban
közölt cserkésztörténetek az egyik ismert. katolikus írótól, Martindale atyától
szarmaznak, mert egyikünk sem tételezte fel, hogy az író asszony s azt hittük,
hogy "Cecily Hallack" csak írói álnév. A vita alapján utánajártunk a dolognak
s il tények meggyőztek róla, hogy tevedtünk és a szerzó 1. alóban asszony, való
IH-.l Cecily Hallacknak hivják és cl protestantizmusból tért át a katolíkua hitre.

Nem sokkal ezután véletlenségből személyesen is .'.ne~isT:lerk2l!tem

Coeilyvel A londoni Soho egyik kis olasz kocsmájában találkc;~tunk s ami
kivánni Véljót az ottani két és fél shillinges ebédünk minőségben és mennyíség
ségben maga után hagyott, azt bőségesen k árpótolta asztaltársnöm élénk szel-
lemű elóadása és megnyerő modora, .

Mindjárt kezdetben rájöttünk. hogy igen sok érintkezési pont található
érdeklődési kőrünkben, mert mindketten Szent Ferenc harmadik rendjéhez tar
toztunk. Ennek az első találkozásnak teára való meghivás volt a következménye
Cecily lakására s így indult meg az a barátság, amely ugyanolyan mértékben
mélvült, ahogy e.gyre jobban megismertük egymást. Cecily lakáséról kiderült,
hogy egyetlen szűk szobácskából áll a Krikett-pályára néző háztömb legfelső
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emeletén. Nagyon szerette ezt' az úgynevezett "lakást", magasan a londoni for
galom lármája felett s egyik' könyvében azt írta, hogy "itt egyedül lehet az
ember épúgy, mint falun, mert a szemszedoknak nincs idejük másra, mint saját
foglalkozúsuk ellátására. S emellett e hatalmas épület közvetlen szomszédságá
ban áll egy katolikus templom, magánosan és elszigetelten, mint Juda oroszlánja",
Cecily íróasztalán Szerit Bruno kis szobrocskája állott, mintha megáldaná az ö
magánosságát a világnak a forgatagában.

Ilyen volt az il. környezet amelyben Cecily legjobb irodalmi alkotásait
megteremtette. De közben a legkétségbeejtőbben nélkülözött és hamarosan rá
jött, hogy nem bírja tovább unyagtlag a londoni életet. Abban az időben abból
élt, hogy egy paddockhursti otthont vezetett, amelyet a downsidei bencések
nemrégiben vásároltak s amelynek palotaszerű berendezését akkor diakitották
át apátsággá. Cecily célja az volt, hogy az egykori palotának egyik szárnyát
menhellyé alakítsa át mnden rászoruló befogadására és elsősorban éi lelki hajó
törötteknek akart otthont teremteni. A szentferenci apostolkodásnak ezt a terü
letét választotta ki il maga számára. A terv megvalósitése azonban különböző

okokból nagyon nehézkesen haladt, főleg azért" mert Cecily mindig túlságosan
nagylelkű és vendégszerető volt és attól félek, sohasem volt semmi bevétele
"a fizető vendégekből", akikre a maga fenntartását és részben az otthon támo
gatását építette. Valószínűnek tartom, hogy még rá is fizetett.

J. P. Murphy atya Cecily halála után a The Tablet hasábjain írt meg
emlékezésében megerősiti 'mindazt, amit én róla gondoltam és éreztem. "Fámd·
hatatlan, jóhiszemű és mindig vidám volt. Egyike volt azoknak a nőknek, akik
arra születtek, hogy különleges bájjal viseljenek minden ruhadarabot, Az én
férfiúi tudasom előtt Örökké rejtély marad, hogy ezt hogyan csinálta, mert sze
génysége mindig egyenesen lesujtó volt. Nyoma sem volt benne annak al élet
módnak, amelyet olyan embereknél látunk, akik rendszeres és biztos jövedelem
mel rendelkeznek', bármilyen kicsíny legyen is az. Az ő élete ebből a "szem
pontból vidám kaland volt az isteni gondviselés árnyékában és semmi sem volt
magatartásában, amí il. legtávolabbról is nőietlen, vagy kemény lett volna;
vidámsága, kedvessége és mindig tip-top megjelenése mindamellett 'l -hiúSRg·
nak még a nyomát sem árulta el. Mindez il. humornak olyan elsöprő áradata
volt csupán, hogy az embernek önkénytelenül az a gondolat ötlött az eszébe,
hogy katolikusnak lenni ellenállhatatlan boldogságot jelent. Minden irányban
rendkívül leleményes' volt, egyforma agyafúrtsággal derítette fel a British
Museum kincseinek legismeretlenebb részleteit és Anglia minden növényénok
és madarának nevét és életmódját. Virágok és madarak voltak a kedvencel.
Akiket ez a látszólagos ellentét vidám életmódja és valódi életszentsége között
zavarba ejt, írásaiból kétségtelenül rájönnek, hogy mélységesen megveti az
ellentéteket s hogy ő maga mindenekfölött aszketikus és alapjában mindig ko
moly volt. Visszataszitónak tartotta azt a gondolatot, hogy nagysikerű katolíkus
ír ónő legyen anélkül, hogya saját lelkét rendben ne tartaná. Minden tevékeny
sége és minden gondolata arra irányult, hógy a saját életszentségét tisztán meg
őrizze."

Valóban, minden barátja tanusíthatja, hogy ilyen volt ez a rendkívül finom
asszony, Szent Ferenc harmadrendjének tagja, akit ismertünk, szerettünk és ,'so
dáltunk. Cecily, aki olyan természetfölötti síkon élt, amelynek elérését mi távol
ról sem remélhetjük, Arról álmodozott, hogy menedéket találhat a világ elöl
abban a .kis házban, amelyet később a sussexi mezöségen bérelt. Szerette kertjét
virágaival és veteményeiveJ. Szerette a körülötte elterülő erdők csendjét és
magánosságát, de talán még jobban a délre nyíló zavartalan kilátást avarosból
szarteszét vezető végtelen országutakra. Néha azt mondtam. hogy ez azért nem
igazi falu, inkább mesterséges üdülőhely, amelyet egy milliomos teremtett meg
abból a célból, hogya felvásároltföldterületek biztosíthassák zavartalan magán
életét. Cecily azt mondta, -Iehet. hogy igazam van. de azért mégis Sussex az,
szülőíöldje, ambelyet épúgy szeretett, mint Hilaire Belloe vagy Kaye-Smith a
magáét. Csaknem minden regénye és novellaja itt, Sussexben játszik.



Havonta egyszer résztvett a harmadrend összejövetelén. Nagyon szerette
ezt a k-is közösséget és a maga kis otthonát, ameíy akkor már a szerencsétlen:
emberek valóságos menhelye volt. A .sors mégis úgy akarta, hogy négy esztendő

mulva elhagyja ezt a helyet; másik kis tanyát keresett Sussexben. de nem talált
semmi olyat, amit szűkös anyagi viszonyai elfogadhatóvá tettek volna. Végül is
elhatározta, hogy Londonba tér vissza, ahol ismét kis padlásszobát bérelt a
Themze közelében és nemsokára lelkesedéssel írt már erről az új otthonáról
is. Egy kőhajításnyira a barátok kis kápolnája állt s ez nagyban növelte rokon
szenvét új "otthona" iránt.

Londoni életéről vidám, kedves levelekben számolt be, de a sorok. közott
'megláttam, hogy egészsége távolról sem volt jó, anyagi helyzete pedig épp
olyan bizonytalan, mint bármikor. Csak kevesen tudták, hogy amit ebben az
időben írt - leülönösen míssziós folyóiratokba -, mind ingyenmunka volt s
amit regényeiből keresett, azt is pártfogoltjaira fordította. Egy napon maga is
belátta, hogy ez így nem megy tovább. .Rájöttem - írta egyik.Teveléhen '-,
hogy most már itt az ideje némi takarékosságnak a jövőre és öreg koromra.
Nem lehetek mindig ily mostohán ferences. Kellemetlen okosnak lenni, de
muszáj. Nem tudom, mit csináljak. Nem látok magamnak semmiféle'lnyagi
biztonságot. Mégis utána kell néznem valaminek:' De ezek után is pontosan úgy
élt és gazdálkodott mint addig.

Tevékeny élete gyorsan közeledett végéhez, de nem tudom, tisztában
volt-e ezzel. Levelei meggyérültek; gyakran csak egy-egy rövid levelezőlap

érkezett, mert "túl fáradt vagyok ahhoz, hogy többet írjak". Amikor nem volt
"túl fáradt, legtöbbet a Mária-légió menházában dolgozott, .amelyet akkor létesí
tettek Londonban rossz útra tévedt leányok gondozására. "A szívemet otthagy
tam Szűz Mária mosókonyhájában" - írta egyik levelében, mert így nevezte
akkori munkahelyét.

Nem sokkal ezután kiderült, hogy szegény Cecilynek daganat keletkezett
az agyában s csak azonnali súlyos operáció mentheti meg életét. A műtétet

végrehajtották, de utána megbénult és beszélni sem tudott többet. Négyhónapi
embertelen szenvedés után, 1938 október 23-án meghalt Guildfordban, a ferences
harmadrend kórházában. Testét a sussexi menhelybe szá)lították s a bences
szerzetesek vitték vállukon sírhelyére a kapucinus templom szomszédságába.
Ö kerte. hogy ott temessék el.

Egy kép kitörölhetetlenül megmaradt bennem Cecilyröl. Ma is magam
előtt látom, amint frissen, finoman jött keresztül egy zsúfolt kocsmán, ahol
találkozó t adott nekem s ahol már türelmetlenül vártam húsz percet egy sarok
asztalnál. Nem tudtam elképzelni, mi okozhatta késését, Volt valami a megjele
nésében, ami miatt az egész vendéglő ránézett és hirtelen csend támadt a zsúfolt
helyiségben. Azon a napon előkelően egyszerű kosztümöt viselt, amely kifogás
talanul állt rajta. Senki sem mondta volna, hogy tíz éve viseli. Pontosan annyi
rúzs és púder volt rajta, amennyi szükséges és semmivel sem több. Amikor
leült és kigombolta kabátját, pontosan olyan volt, mintha Lanvin vagy Molyneux
szalónjából került volna ki. Pedig tudtam, hogy toalettje fillérekért készült leg
utolsó franciaországi látogatása alkalmából. Mindenképpen finoman és fessen
hatott. Mentegetődzött a késésért, azután megkért, rendeljek cocktailt és rágyuj
tott egy cigarettára. Izgatottan közölte. hogy ma ünnepel, mert sikerült meg
győznie a Methuen-céget, hogy kiadjaTegújabb regényét s így sokkal nagyobb
olvosókörrel ismertetheti meg gondolatait, mintha ezt a könyvét is valamelyik
kisebb katolikus kiadónak adta volna.

Megjegyeztem, hogy most pontosan olyan, mint egy hivatás6s regényíró,
akinek semmi más gondja nincs, minthogy könyveít minél jobban népszerűsítse.

Mosolygott:."Igaza van! Remélem. hogy sikerül is Isten nagyobb dicsőségére!" .
azzal kortyintott egyet martinijéből. S amint ott ült cigarettázva és divatos
cigarettatárcájával játszokatva, hirelen felötlött bennem, micsoda meglepetést
jelentene vendéglői szornszédaínknak, ha tudnák, hogyasztaltársam a három
evangéliumi tanács - szegénység, tisztaság és engedelmesség - fogadalmában
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él és hogy külső megjelenése nem egyéb álarcnál, amelyet azért vett fel, hogy
a maga hősies szentségét feltűnés nélkül élhesse s amiről néhány legbizalmasabb
barátján kivül senki sem tud. És még ezek a legbizalmasabb barátok is csak
nagyon keveset ismertek abból a bájos, divatos és elegáns nagyvilági hölgyből,

akin soha semmi sem látszott az átlagosan jellemző "ájtatosság"-ból. Ha valamit
útált életében, ez éppen a szüklátókörű bigottság és a dicsekvő jámborság volt.
Szent Ferenc semmi különöset nem látott abban, hogy halálos ágyán egy kevés
marcipánt kérjen Sora Giacomától, ha ez nem is tartozott hozzá a szentek meg
szokott haldokláséhoz. Cecily, mint. igazi ferences, semmi okot nem látott arra,
hogy ne örüljön azoknak az egyéb javaknak is, amelyek ugyancsak Istentől

származnak.
Sosem törődött vele, hogy valaha is nagy katolikus írónak' tekintsék.

Bírálói néha megállapították, hogy tulajdonképpen sohasem alkotott semmi mara
dandót. De Cecily Hallack mégis messze felülmúlta legtöbb kortársát. Regényei
nek és novelláinak népszerűségét eléggé bizonyítja az egyik nagy londoni
könyvkereskedő kijelentése, hogy "Cecily Hallack könyvei soha nincsenek rak
táron, mindig Cg ak a megrendelő-listán szerepelnek".

A GRECCIÓI KARÁCSONY

Violaszínben fürödtek a hegyek, amikor társammal megérkeztünk a kis
grecciói állomásra. Mély csönd fogadott benniínket az üde hegyi levegőben.

Olaszosan szép a kép, amely elénk' tárul: az állomásköriili újváros, a hegy
oldalra kúszó óváros, meg az ettől kissé távolabbeső San Francesco di Greccio.
az ódon, édes Kolostot, Az óváros fecskefészek gyanánt tapad a hegyoldalra; a
kolostor hatalmas tölgy- és mélyzöld babérerdőben rejtőzik.

Gyalogszerrel vágunk neki az odavezető útnak, egyre följebb luikuiva, lenn
szőlők és gondosan megművelt sovány földek, oldalt kék hegyi violák iűzére . ..
És mindenütt nagy, hallható nagy csend.

Mi is haIlgattunk.
Tehát itt volt az az áldott hely, ahol megünnepelték a grecciói karácsonyt!

***
Lelkünkben megelevenedett a mult.
1223 decembet je.
A szeráfi Atya visszatért Rómából. Élete nagy műyét az Egyház kezébe

helyezte. Lelke nyugodt volt. Most már teljes szívéből és teljes lelkéből és min
den erejéből Annak élhet, aki Assisi parányi romtemplomaban, Porziunkulában,
hívta őt. S az áldott Krisztus iránt való szeretete annyira elárasztotta lelkét, hogy
a karácsonyt valami egészen különős módQil óhajtotta megünnepelni ... Már a
Szentatyáv al, cr szelíd és bölcs Ill. Hánor pápával is beszélt ellől, aki beleegye
zett a csodaszép tervbe. Azután Messer Giovanni Vellitá-val közölte elgondolását,
hogy legyen segítségére.' -

És a szemestére minden elkészült. Éjféltájt özönfött a nép Greccio felé
égö fáklyákkal, énekelve, csak úgy zengett az erdő a csillagos éjtszakában. A sötét
erdő egészen megvilágosodott a jásloly körül. Mert valóban, jászolY főlölt mutatta
be a szentmisét s a jászoly közelében szunnyadtak a barmok, mint a betlehemi
istállóban.

S egy pillanatra úgy lá lia Giovanni Vellita, irja Celanói Tamás, mintha való
ságos kisded feküdnék a jászolyban lehúnyt szemecskékkel. Ferenc testvér oda
lép és karjaiba veszi a Gyermeket, aki fölébred . . . mosolyog és megsfmogntja a
Povetello borostás arcát.

Evangélium után Ferenc cÍiákonus csodálatos beszédet mond a világ kirá
lyáról, aki szegényen, rongyos istállobcui szűletett. Hangja majd hatalmasan
szárnyal, majd tisztán csengett, majd lággyá halkult, amiket a Bellehem szót
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kiejtette, mintha altatója volna a Kisdednek ..• S a szIvek, még a Járadt, csüg
gedt, beteg, kemény szívek is Jöléledtek, meglágyultak, örömmel teltek el, hiszen
Jölébredt az alvó isteni gyermek a lelkekben ezen a titokzatos éjszakán ...

Mindez percek alatt suhan! át lelkünkön s amint beléptünk a kis "jászoly
kápolnába", a homályban - a külsö Jényhez szokott szemünk alig látott - le
kellett húnynunk. S amint újra felpiIlanto ttunk, íme magunk elbtt látjuk a
grecciói karácsony freskójátl

A képen ott az oltár a miséző pappal és az éneklő testvérekkel. Az oltár
evangéliumi oldalán az elötérben a jászolyban pihenő ist~ni Bambino. S a jászoly
előtt térdel összekulcsolt kezekkel, boldogan mosolyogva Francesco, Szent Ferenc
mögött több ájtatos néző alakja, köztük Giovanni Vellita.

"Figyeld meg, suttogja most kísérőm, a festmény kronológiai hűségét:

Szent Ferenc kezén még nem láthatók a stigmák, ugyanis a grecciói karácsony
ideje megelőzte a stigmatizálás évét. Ez bizonyítja, hogya freskót akkor festhet
ték, amikor az eseményekre még pontosan emlékeztek, vagyis pár évtizeddel
Ferenc halála után."

***
A grecciói karácsony emléke egészen rabul ejtette lelkemet. Még a másnap

hajnali szentmise alatt sem tudtam tőle szabadulni. Mintha én is a jászoly fölött
mondanám a szentmisét és szinte vártam, hogy az evangélium után megszólaljon
Ftate Francesco az ö szép hangján és hirdesse lsten dicsőségét és a tökéletes
örömet Krisztusban ...

"Ö, Leone testvér, ha a mi testvéreink mindenütt jó példával járnak elől

s mások épülésére szolgálnak, jegyezd meg és vésd az eszedbe, nem ebben van
az igazi öröm.

Ö, Fmte Leone, ha a mi testvéreink ,a szeme világát adják is vissza a
vakoknak, u gyógyulást a bénáknák, ha ördögöt űznek, ha visszaadnák süketek
nek hallást, sántáknak járást, némáknak szólást és halottakat támasztanának is
fel . . . vedd tudomásul: nem ebben van az igazi öröm.

Ö, Frate Leone, ha testvéreink minden nyelven értenének is és minden
tudományban jártasak volnának, s ha jövendölni tudnának, és kInyilatkoztatá
sokat tenni a rejtett dolgokról és ha belátnának a szivekbe' és vesékbe. tudd
meg, nem ebben van az igazi öröm.

Ö, Frate Leone, lsten báránykája, szóljanak bár a mi testvéreink az
angyalok nyelvén, kutassák ki a csillagok járását, tárják föl a föld minden
kincsét, és a nagy természet minden titkát, és a madaraknak és halaknak, vala
mennyi állatnak és embernek természetét. a fáknak és köveknek és vIzeknek
hasznát, értsd meg jól. nem ebben van az igazi öröm.

Ö, Frate Leone, ha a mi testvéreink úgy tudnának is prédikálni, hogy min
den hitetlen még ma meqtétne, jegyezd meg és hirdesd, nem ebben van az igazi
öröm és boldogságl"

"Az lsten ezerelmére kérlek, Atyám, mondd meg, miben van hát akkor az
igazi öröm PS boldogság?"

Felelé Frate Francesco, az lsten szegénykéje:
"Amikor mi majd estére odaérünk a klastromhoz így esőtől ázottan, hideg

től fázottan, sártól piszkosan, éhségtől sanyaradottan és bezőrgetünk a kolos
torba, és a portás meg nagy mérgesen jön és kikiált: Kik vagytok ti? Mi meg
mondjuk: Közületek való testvérek vagyunkl O meg erre visszamondja: Közön
séges csavargók vagytok. akik csaljátok a világot, eleszitek az éhezők elől a
kenyeret. Takarodjatok inneni Ezzel otthagy bennünket didetequi a sötét éjtsza
kában, 'esőben-hóban, étlen-szomjan és ha mi ezt a kegyetlen bánásmódot min
den felindulás nélkül, sőt alázatosan Jogadjuk s úgy gondoljuk, hogy ez a portás
testvér ugyancsak jól ismer bennünket . . . ó, Leó testvér, írd fel és jegyezd meg
magadnak: ebben van az igazi öröm.

De ha még tovább zörgetünk, ő meg haragjában nekünk ront és durván
elkerget és ránk támad: Hordjátok el magatokat, szedett-vedett népségl Egy
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falat nem sok, de itt ugydn annyit sem kaptok és ide ugyan be nem jöttök ...
Es ha mi ezt szivesen eltiirjűk, hozzá még jókedvűen mosolygunk is. - Ö, Leó
testvér, ezt írd a szivedbe, ebben van az igazi öröm.

De ha mirajtunk már annyira erőt vett az éhség, a hideg meg az éj
reménytelen sötétje, hogy mégis újra elkezdünk zörgetni és az lsten szetel
méért kérjük, hogy nyisson ajtót és eresszen be bennünket és ő meg még dühö
sebben ránktör: No, ezekkel a semmirekellőkkel majd elbánok én! És azzal furkós
botot fog, elkap a csuklyánknál fogva, azután leteper a földre, meghemperget a
hóbdn és a botnak boldogabb végével jól eldönget bennünket és ha mi még ezt
is mind szépen, szeliden; édes örömmel az áldott Krisztus szenvedéeeire gondolva,
elviseljük, hogy iránta való szeretetből mi is szenvedjűnk valamit: Ö, Frate
Leone, ezt vésd jól az eszedbe és hirdesd és el' ne 'feledd: ebben van az igazi
öröm és boldogság ..."

És most halld hát a végét is!
"Istennek minden kegyelme, a Szentléleknek minden ajándéka közt leg

többet ér az, ha valaki önmagán tud uralkodni és az áldott Krisztus kedvéért
szívesen kész elviselni a szenvedéseket, méltatlanságokat, gyalázatot és egyéb
bántódásokat, mert lsten adományaival, amiket Tőle kaptunk, tni nem dieseked
heIünk, minthogy azok nem a miéink,. hanem Istenéi - tnirit az Apostol is
mondja: mid vcuu-omit nem Istentől kaptál? És Iza Ötőle kaptad. tnit dicsekszel
vele,' mintha a maqadé volna? .. De a szenvedések és csapások keresztjével
dicsekeslhetiuik, mint az Apostol is hirdeti: Nem dicsekllzem másban, csak a
mi Urunk, az áldott Jézus Krisztus keresztjében."

***
A kics! templom tornyában ütött a búcsúzás oiaja. A P. Gvárdián a "Pax

et Bonum" békecsókját lehellte ránk. A símahomlokÚ, tisztaszemii testvér a
kerten át kikísér t bennünket. Lassan haladtunk lefelé a lépcsőkön, a tetraszokon.
A virágok erős illatot árosziottuk a korai alkonyatban. Lila látvol borult a
hegyekre.

Egy kút mellől még egyszer visszanéz tünk. Ott a fecskefészekszerű kolos
tor szines falával. Egy percig látjuk még, azután elrejtőzik a tölgy- és babérfák
sűrűjében.

"lsten veled, Grecció! lsten veled, kis Betlehem! lsten veled, az igaz
öröm és boldogság otthona!" - suttogtam.

És ekkor megszólalnak, előbb halkan, majd mind erősebben a grecciói
harangok.

A BÉKE PAPJA

A cím tautológia lenne, sőt majdnem rágalmazás, ha az Egyház szolgái
hivatásukba nem hoznának magukkal olyan öröklött, környezeti, szociális, vagy
egyéb adottságokat, amelyek megakadályozzák, hogy akár egyes emberekről van
szó, akár közösségekről, a béke apostolai legyenek. Igen nagy léleknek kell
lennie annak, aki az eredeti bűn békebontó mérgétől s a társadalom kítermelte
sokféle gyúlölet mérgezésétől immunis tud maradni. Ilyen nagy lélek volt Cziklay
Aladár, Isten és az Anyaszentegyház egyik legszerényebb, legalázatosabb és leg
tehetségesebb szolgája. Ha a halállal míndent elveszítünk, amit itt a földön sze
reztünk, csak odaadásunk, Istennek és az embereknek való odaadásunk gyümölcsei
kísérnek el bennünket az örök életbe; akkor Cziklay Aladár különösen gazdag
útípoggyásszal tért haza. Hosszas betegsége sajátos életmódra kényszerítette.
Rómában tanult, ahol nagy reményeket fűztek tehetségéhez. Az első világháború
harctereín gyógyította a lelkeket. Éppen a gondtalan liberalizmus korában mint
hitoktató új vallástanítási módszerével ragadta magávai a fogékony fiatalokat,
annyira, hogy hatása ma elevenebb és mélyebb, mint akkor, több mínt negyed
századdal ezelőtt. Új vallástanítási módszere abban állott, hogy a hitoktatást nem

754



valami külön, zárt és elszigetelt területnek fogta fel, amelynek nincs közvetlen
köze a valósághoz, a "reális élethez", hanem tanítványainak egész valóját, min
dennapi életét is magával ragadta ebbe a másik természetfeletti világba és meg
érttette velük, hogy ez a mély é3 teljes valóság, ez az igazi élet. Azután megkapta
a halálos betegség intő jeiét. Nagyobb keresztet nem adhatott neki isteni minta
képe, mint hogy ő, a szó teljes értelmében vett pedagógus, nem taníthatott többé.
Ö ebből a visszavonulásból. amely szinte paradox módon tökéletes volt, amennyi
ben évtizedekig nem hagyta el hüvösvölgyi lakóhelyét, ebből az önkéntes szám
kivetésből, .amely oly sokak számára az önzésnek vagy a békétlenségnek lett
volna a forrása, az emberekért való odaadó pedagógusi munka merőben új és
még az előzőnél is hatásosabb formáját tudta kialakítani. A Krísztusnak különösen
kedves elhagyatott, magános, tanácstalan lelkek tömege kereste fel, főleg azok
az intellektuális elhagyatottak és tanácstalanok, akiknek a magánossága és nyo
morúsága talán még nagyobb, mint a fizikai elhagyatottaké. A magánosok isko
lájává vált hüvösvölgyi otthona. S ezek között. a magánosok között szép szám
mal voltak olyanok is, egyháziak és világiak, akik a világban sokra vitték, többre,
mint az akinek az együttérzéséhez, odaadásához fordultak. Nagyurak, akik az
érvényesülés hideg, gyötrő tüzétől menekültek a szellem, a szeretet és a béke
'meleg fényéhez. Lelki tanácsokat adott olyan embereknek, akik megszokták azt,
hogy tanácsokat, sőt parancsokat osztogaasanak a tömegeknek.

Kivételes hatásának egyik titka az volt, hogy csodálatos egységben tárult
fel előtte a természetfeletti és a természetes világ benső összefüggése. Azt, hogy
a világ minden részlete és jelensége Isten felé mutat, csak a nagyon szabad
szellemek látják meg és élik át, - a krísztusí, az evangéliumi szabadságot értve
ez alatt. Ilyen egyedül Istentől megkötött, szabad szellem volt Cziklay Aladár is.
Ez a szabadság talán legfőbb jellemvonása nagyszerű irodalmi hagyatékának.
Irodalmi munkásságát minden kicsinyell szemponttól meg akarta védeni, a siker
től épúgy, mint azelfogultságtól, és ezért egyetlen művét sem engedte életében
közreadni. Ennek a páratlanul sokoldalú irodalmi hagyatéknak talán legnagyobb
értéke tízkötetes szentmise-kommentárja amely egyik legnagyobb kincse lesz a
nem külső kenetességre törekvő, hanem az olvasót együttélésre késztető, tehát
igényekkel fellépő. nem pedig a csekély igényekhez hozzáidomuló magyar lelki
gyakorlatos irodalomnak. Meg kell emlékezni legegyénibb művéről, amelyben
a természettudományok fejlődése következtében kibontakozó új Isten-bizonyíté
kokat tárgyalja. Ez az evangéliumi szellemben vett szabad szellem különös fogé
konysággal kereste a természetfeletti világ és a művészí alkotó géniusz köztí
összefüggéseket. Képek, zeneművek, irodalmi alkotások vallásos interpretációjá
vai a vallásos irodalom egészen új műfaját teremtette meg. Ezek közül kiemel
kednek az összes Shakespeare-drámákhoz irott "lelki kommentárjai". A magyar
szellemi élet érdekében reméljük, hogy ezek a művek, amelyekben az evangéliumi
szabadságtudat mély erkölcsi és szociális felelősséggel párosul, hamarosan utat
találnak majd a lelki magánosoknak ahhoz a széles rétegéhez. amely Cziklay
Aladárt eddig meg nem ismerhette.

Ez az annyira engesztelékeny, mindig igazi katolikus módra mértékre és
kiegyenlitésre törekvő szellem a hiten és erkölcsön kivül csak egy ponton volt
engesztelhetetlen, kérlelhetetlen, megegyezést nem ismerő: és ez a béke feltétlen
szolgálata. A béke szolgálata mintegy legfőbb próbája volt számára a hit és
erkölcs törvényeiért való helytállásnak. A nemzetet és az emberiség békéjének
eszméje, amely legtöbbünk számára szólam, vagy homályos sejtelem, a legszen
vedélyesebb, tevékeny részvétet tudta benne felindítani a szenvedő emberiség
iránt. Ebben a semmiféle feltételt és kompromisszumot nem tűrő békevágyban
emésztette fel önmagát, s így lett élete és halála áldozat az isteni béke oltárán.
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