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Sik Sándor

A .~\ISZTIKA ÚTJAI ISTENHEZ
Sokféle út vezet az Istenhez. Az emberi szellemnek voltaképen
minden ös'lénye abba torkollik. aki az Első és a Végső. Van. akit az
értelem visz el hozzá; az egyszerű ..józan ész". amely okoskodás nélkül, gyermeki egyszerűséggel látja meg a Magátólértetődőt, vagy a tudomány. amely három egyre szükülö koncentrikus körben közeliti meg: a
természettudomány a templom küszöbéíq ér el, az Isten megsejtéséig;
a filozófia már benyít a templomba és megmutatja a szentélyböl felénk
csillanó Abszolútumot; magába a szentélybe a teológia tud benyítní,
mert számára a kinyilatkoztatásban maga az Isten nyitja ki az áldoztatórács ajtaját. De az emberek legnagyobb része nem szorul ilyen körutakra: a kinyilatkoztatás, a hagyomány alakjában míndenféle tudományos erőfeszítés nélkül is eljut hozzá: a pogányokhoz az Öskínyilatkoztatás emlékében. a választott közösség szerencséseihez a Szentírás igé. jében vagy az Egyház élő szavában. mert - mint Csokonai írja "régibb út a hit, .míntsem az értelem".
Mindezek az utak megegyeznek abban. hogy az Isten megismerését
az emberhez valami - gondolkodás. irás. emberi szó - közvetíti. A vallástörténet és a tapasztalat bizonysága szerint van azonban az embernek
Istenhez - helyesebben Istennek az emberhez - olyan útja is, amely
nem szorul közvetítő közegre, amelyen át az ember közvetlenül ••tapasztalja meg" az Istent. Ezt a tapasztalati Isten-megismerést - a eognitio
Dei experimentalist (Sz. Bonaventura) megtapasztalói és elméletirói
többféle névvel nevezik (szemlélödés, belénköntött elmélkedés. misztikus
.
teológia). de legáltalánosabb neve a misztike.
Misztika! - gyanús szó sok ember előtt. Egyesekben kíváncsísá1Jot. másokban bizonytalan félelmet, ismét másokban - jó- vagy rosszakaratú - lekícsínylést kelt. Mindenruek közös oka. hogya legtöbb
embernek egészen bizonytalan. sokaknak egészen képtelen fogalma van
arról, amit a szó jelent. Vannak. akik egyszerüen mísztíkának mondanak míndent, ami nem világos. amit nem tudnak fogalmi formulába
vonni. Mások a mísztíka szó alá foglalnak míndent, ami túlesik az érzéki tapasztalat körén. Pedig a misztika - bárminő titokzatos és míndenestül meg nem magyarázható is - egészen határozott. történetileg
és lélektanilag szabatosan leirható jelenség, amelyről olyan konkrét leirásaink vannak - a nagy mísztíkusok közt számos a nagyon nagy
iró! -. mint kevés lelki jelenségről.
A misztika nem egy az ábrándozással, a homállyal. a zavarosságqal. de nincs köze az okkultízmushoz, spiritizmushoz és hasonló jelenségekhez sem - az efféle jelenségekre a miszticizmus szót szokás elitélőleg
használni. A misztika nem valami szubjektív dolog: eqészen határozott.
tárgyilag adott tárgya van. --ennek legellenőrizhetöbb bizonyítéka,
hogy a misztikus élmény végighúzódik .az évezredeken és a világ mín4en táján, és a róla beszámolók lényegében mindenütt és mindenkor

ugyanazt mondják. Nem szabad összetévesztenünk bizonyos jelenségekkel, amelyek gyakran kísérik, de nem tartoznak lényegéhez (Ievítácíö.
levegőbe-emelkedés, természetes táplálkozás nélküli élet, stigmák, ma9ánkinyílatkoztatások stb. i. Mindezeket szokás misztíkus jelenségeknek
nevezni, de a tulajdonképeni mísztíka ezektől független és különbözö.
Ezek lehetnek valakinek rokon- vagy ellenszenvesek, de senki sem köteles hinni bennök, bár történeti valóságuk számos esetben minden kétségen felül áll, - ám a misztika nem ez. Bizonyos, hogy a mísztikának
is vannak képzelödöí és öncsalói: Már Szent Teréz, a legnagyobb mísztikus irók. egyike sűrűn tiltakozik ellenük és figyelmezteti lányait, akiknek ir., hogy össze ne tévesszék az igazi mísztíkus ténnyel és képzelő
dést. Ö maga is ismer egyéneket - mondja - , akik áldozatul estek a
képzelődésnek. ezért próbálja megrajzolni azokat a biztos jeleket. amelyekből meg lehet különböztetni e téren a valóságot a képzelődéstől.
Aki a mísztíka nagy klasszikusait olvassa, bizonyos. hogy nem fog kisértésbe esni azt hinni, hogy képzelődéseket olvas.
Előttünk egy nagy tény. Mióta az emberiség vallásos életéről képiink van, az egész földön mindenfelé számos embert ismerünk, akik azt
állitják, és sokan közülük le is írják - rendszerint nem szívesen, elöljárói parancsra ezt. az élményüket, hogy megtapasztalták az
Istent, Van közöttük mindenfajta ember. Görögök, rómaiak, románok es
szlávok és germánok, északiak, déliek, nyugatiak és keletiek. Európában és Európán kívül, nundenféle népből és fajból. Katolikusok. protestánsok és pravoszlávok, zsidók és mohamedánok, perzsák, índusok,
buddhisták, mozlímek, tibetiek - mindenféle vallásból. És van köztük
mindenféle ember, férfi és nő. öreg. és fiatal, művelt és műveletlen. Vannak királyok. hadvezérek, tanárok, papok, szerzetesek, világiak, kereskedők, családos emberek. családanyák, cselédek, egyszerű, műveletlen
parasztemberek. Vannak közöttük érzelmes természetüek és vannak egészen gyakorlati emberek, kiknek élett> fogható munkában telik el. Vannak racionalisztikus gondolkodású tudósok, és irók, nagyszerű klasszíkus irók, :E:s vannak köztük olyan óriásai az emberi szellemnek, akik ha szabad így szólnom - mintegy csak úgy mallékesen mísztíkusok is.
Mindjárt ott van az élükön Szent Pál, a világnak ez a legnagyobb hódító ja és szervezöje, akinek élete - csak amennyire nyoma maradt a
Szentírásban - , négy regény eseményeit szolqáltathatná, aki folytonos
utazásai, prédikálásai. szenvedései,hajótörései, megveretései és fogságai
közben "elragadtatott a paradicsomba és titkos igéket hallott, melyeket
. embernek nem szabad kímondanía" . V agy ott van Szent Agoston, aki
kezdi, mint pogány filozófus és rétor, keresztülmegy korának minden tudományán, mig megnyugszik a megtapasztalt Istenben. Ott van Aquinói
Szent Tamás, a realista, a "józan ész" Iílozófusa, az Isten-hitet is értelemmel kutató nagy teológiai gondolkozó. Ott van Stent Bernát, aki
rendjének és szerzetének oszlopa; házak alapítója. utazik, erdőt irt és
földet müvel és házat épit, fejedelmek és pápák közt közvetít. eretnekekkel vitatkozik. és eretnekeket győz meg. és - közben tapasztalja az
Istent.. Vagy ott van Szent Lajos király, aki hadvezér, keresztes hadjáratot vezet, megszervezi az új Franciaországot, családi életet él s amel-
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lett misztikus. Ott van Szerit Teréz, a világtörténelem egyik legnagyobb
nőalakja, aki szerzetenek történelmi eseménnyé nött reformját viszi
véghez és aki talán mindenkinél egyszerűbben és világosabban ad számot ezekről a mísztíkus jelenségekről s aki amellett csodálatos eqyszerüségű és világosságú író, kedélyes, bölcs emberismerő, még humora is
Váll. Ott van Szalézi Szerit Ferenc, ez a kedves. szelíd humanista, akit
az udvari életbe éppúgy oda tudunk képzelni, mint a szeszékre. aki meg~
úja az isteni szeretetröl szóló kétkötetes könyvét [Traíté de l'amour de
Dieu - magyarul Teotimus néven) és megírja a világban .élö emberek
számára a Filoteát [Introductíon il la vie dévöte ),' a kedvesséqnek és az
emberismeretnek ezt a csodáját. És ki ne felejtsük azt, akit az isteni kesyelem nekünk, mai magyaroknak adott, a mi nagy mísztíkusunkat,
Prohászka Ottokárt. Életreszóló tudományos munkát ir, egyetemen tanít,
kispapokat nevel, egyházmegyét vezet, egyeseknek és közületeknek meqszámlálhatatlan tömegével egyénileg érintkezik és csodálatos naplókban
és elmélkedésekben számol be az életét betöltő nagy misztikus élményről.
.
Míndezek -:- és sok-sok más - beszélnek valamirő', ami első megjelenésekor lcqtöbbjüknek idegen, különös, érthetetlen; eleinte legtöbb;'
ször szabődnak tőle. Szcnt Teréz két évig harcolt ellene, míg belenyugodott. Legtöbben nem tudnak egymásról, de lényegében pontosan
ugyanazt mondja mindegyik: ínegtapasztalták az Istent.
Hihetünk-e nekik? Azt hiszem, hogy ha a lélektaní tudás, bölcseleti fegyelmezettség és az önmegfigyelés olyan klasszíkusaínak íntrospekcíóíában nem bízhatunk. mint Szent Ágoston, Aquinói Szerit Tamás,
Seent Bonaventura, Suarez, Szalézi Szent Ferenc, Prohászka. sőt Szent
Teréz is, akkor reménytelen rnínden pszichológia. Akinek van némi érzéke a szóban megnyilatkozó lélek számára, az csak mosolyogva vehet
tudomást azokról a tudományos erőfeszítésekről, amelyek ú. n. természettudományos maqyarázatát akarják adni ezeknek a tényeknek. A patolooíával, szekszualitással és egyéb ilyen nívójú feltevésekkel dolgozó
magyarázatok felett szuverén ül napirendre fog térní míndenkí, aki elő
ítélet nélkül elolvas néhány lapot a fentemlített nagyok írásaíból.' Olyan
ez, mintha beteg emberek kilélekzéséből származtatná valaki a forgószelet. Az eqvetlen .komoly, "természetes" magyarázó kísérlet az, amely
a tudatalattiból próbálja megérteni a jelenséget (James, Delacroíx, Janet).
De ez a kísérlet ís - nem ís beszélve arról, hogy ez ís csak eltolja a
megmaqyarázandót, de meg nem magyarázza - hajótörést szenved azon
a térrvcn, hoov a rnisztikus élménynek éppen a tudatosság egyik legjellemzőbb vonása."
* * *
Mindenekelőtt hallgassunk meg néhány nagy tanút."
l Egyébként ma már a komoly kutatók jóformán egyhangTag utasítják el és
dloJj"k ezeket a szánalmas erőlködéseket (James, Girgensohn, Heller, joly, Delacroíx,
MaréchaL Sp ann},
_
2 Carrel utolsó könyvében lria: "A keresztény mlszttka a megismerés legmaga:llabb eszköze. A>ért ahogyan Einsteint, Planckot vazv Eddingtont hallgatjuk. ha az
lInvagi vilftgrlil van szó , úgy kell hallgatnunk a rnlszttkusokat, mikor a szellem vizS:gálatáról van szó."
. .
,
3 Nagy sainalatta! kénvtelen vagyok ol ellőzn i a nem-keresztény misztikát: az Igy
megmaradt anyag is oly óriási, hogy alig lellet áttekinteni.
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Szent Bernát:
"Az Ige elém jött (milyen ostoba vagyok. hogy 'elmondom ezeket a dolgokat!). és többször jött el. Bár gyakran meglátogatott. nem tudom pontosan
meghatározni a pillanatot. mikor érkezett. Dl' érzem, erre emlékszem, hogy ott
van. Néha előre meqéreztem, hogy jönni fog. de sohasem tudtam megérezni
sem megérkezését. sem távozását..; Es mégis meqtudtam, hogy igaz. amit 01vastam. tudniillik. hogy benne élünk. mozgunk és vagyunk. Boldog az, akiben
ő lakik. s aki tőle mozdittatik és általa él. De min hogy az ő utai megfoghatatlanok. azt kérdezitek tőlem. honnan tudtam meg. hogy jelen van. Mível ő telve
van élettel és erővel. míhelyt megjelenik. felébresz.í elaludt lelkemet; meqindítja,
meg puh it ja. megsebzi szívemet, amely kemény. mint a kőszikla és igen beteg;
kezd kitépni és rombolni. ültetni és építeni; megöntözi azt, ami száraz. és megvilágitja azt. ami sötét; kinyitja azt. ami be van zárva. felmelegiti azt, ami hideg. kiegyenesiti azt. ami görbe, lesimitja azt, a.ni göröngyös. olyan szépen,
hogy lelkem áldja az Urat, és minden képességem dicséri az ő szent nevét. így
tehát, amikor az én isteni Jegyesem belém jő, nem teszi külsö jelekkel érezhetővé jövetelét, sem szavának hangjával, sem lépéseinek neszével. nem mozdulataíböl, nem is érzékeimrnel ismerem fel [elenlétét, hanem. amint mondottam nektek, szívemnek meqmozdulásából: mikor irtózás fog el a bűn iránt és a testi
terjedelmek iránt. akkor felismerem kegyelmének haalmát: mikor felfedezem
és megsiratom elrejtett bűneimet. akkor megcsodálom bölcseségének mélységét;
mikor megjavitom életemet. akkor tapasztalom jóságát és édesséqét, és bensőm
üjjászüle'ése, ami ennek gyümölcse. megértteti velem az ő szépséqét."
"Ez a szerétetnek dala; senkisem foghatja ezt meg. ha meg nem tanitotta
rá a kegyelem kenete. ha meg nem érttette vele a tapaszalás. Akik átélték.
azok ismerik; azok, akik nem érezték. nem tehetnek egyebet, mint hogy kivánják. nem tsmerni. hanem éhzezní. Ez nem az ajkak remegése. ez a sz.ívnek himnusza; ez nem a száj nesze, hanem a sziv öröme; ez az akaratoknak és nem a
hangoknak összhangja. Kivülre nem hallható. nem harsogja világgá; senki más
nem hallja. csak az. aki dalolja. és az. akinek dalolja: a menyasszony és a vő
legény. Nászinduló ez. amely kifejezi a léleknek tisza és qyönvörűséqes öleléseít, az érzelmek összhangját és a kölcsönös vonzalom egybehangzó zenéjét.
(Serm. in Cantic.)

Szent Teréz egy rövid híradása:
"Néha olvasás közben megragadott az Isten jelenlétének érzése. Teljesen
lehetetlen volt. hogy kételkedjem abban. hogy ő bennem van és hogy én egészen belemerültem. Nem vizió volt. hanem úgy érzem az, amit mísztikus teológiának neveznek." [Önéletrajz.]

Egy részletesebb leírása:
"A dolog igy történik. A lélek legtávolabbról sem gondol arra, hogy ilyen
kegyelemben fog részesülni. sőt egyáltalán soha eszébe sem jutott, hogy Isten
ilyesmire tartsa érdemesnek. midőn egyszerre - bár nem látja sem kiki. sem
testi szemeivel - azt érzi, hogy Jézus Krlsztus ott van mellette. Ezt nevezik
értelmi látomásnak; nem tudom. hogy miért, Láttam egy személyt.! akit Isten
sok más kegyelmen kívül ebben is részesített, s aki kezdetben ugyancsak meg
volt akadva, Nem tudta elképzelni, h09Y mít jelent a dolog. Egyrészt ugyanis
semmit sem látott, másrészt pedig oly világosan megértette, hogy a mi Urunk
Jézus Krisztus az, aki ilymódon érezteti vele jelenlétét, hogy semmi ké.séqe sem
merülhetett fel a látomás valódisága felől. Hogy Istentől származik-e, vagy sem,
I
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Magáról beszél.

arra vonatkozólag, bár a nagy hatások Is' en mellett széltak. annál inkább volt
aggodalomban, mert ö maga sohasem hallott értelmi látomásról s nem is gon-o
delta volna, hogy ilyen is létezik. Azt azonban megértette, hogy az, aki ott
van mellette, ugyanaz az Úr. aki az előbb említett módokon oly gyakran beszélt már hozzá. Ugyanís mindaddig, amíg ez utóbbi kegyelemben nem részesült, csupán a szavakat hallotta, de nem tudta, hogy ki beszél hozzá.
Tudom azt is, hogy nagy aggodalmai voltak ezen látomás mia~t - mert
ez nem úgy van, mint a képzeléti látomás, mely gyorsan elmúlik, hanem eltarthat néhány napig, sőt olykor egy esz.endeiq is - s nagy szomorúan ment el a
gyóntatójához. Ez utóbbi azt kérdezte tőle, hogy ha nem lát semmit, tniképen
tudhatja. hogy a mi Urunk az? - mondja meg legalább, hogy milyen az arcal
Az illető az: felelte rá, hogy ezt nem tudja, rncrt nem látta az arcát, s hogy
nem tud mást mondaní, rnin t azt. amit mondott; csak arról az egyröl van megqyözödve. hogy csakugyan az Úr volt, akí vele beszélt s hogy a dolog nem
képzelődés.

Hiába ijesztgették mindenfélével: semmi sem volt képes őt hitében meqingatni. különösen akkor nem. midőn a látomás azt mondta neki: ..Ne félj. én
vaqvok." Ezekben a szavakban valami elvan titokzatos erő volt. hoqy abban
a pillanatban lehetetlen lett volna bennük kételkednie. Az a tudat, hogy ily ló
társaságban van. erőt és jó kedvet öntött belé. Belátta ugyanis, mily nagy segítségére lesz ez oly irányban. hogy mindig Istenre gondoljon s hogy menynyire fogja míndiq arra Iiqyelmezetnt, hogy ne tegyen semmit kedve ellenére
Annak. akinek szemei - amint érezte - folyton reá vannak szegezve. Ha pedig beszélni akart Ö Szent Felséqéhez, akár az imában, akár anélkül, érezte.
hogy oly közel lévén hozzá, szükséqképen meg fogja őt hallgatni. Ellenben az
Ö szavait nem akkor hallotta. amikor kivánta. hanem rendesen egészen váratlanul, amikor arra épen szükséq volt. Érezte, hogy a jobboldalán van; de ezt
is nem azokkal az érzékekkel fogta föl. amelyekkel máskülönben szoktuk észrevenni. ha valaki mellettünk van. Más, sokkal magasztosabb ú'on történik ez.
amelynek kifejezésére emberi ész nem képes, de amely teljesen biztos és sokkal
jobban kizár minden kétséget. mint tenné a közönséqes érzéki meqfíqvclés. Ez
utóbbi esetben ugyanis még mindég lehetséges a képzelődés. ellenben itt nem.
Ugyanis oly nagy lelki haszon kiséri ezt a kegyelmet és oly magasztos benső
hatásaí vannak, hogy sem melankóliának nem lehet tulajdonitani. sem pedig az
ördög szemfényvesztésének. Egyik sem terme akkora jó: a lélekkel. Hiszen ezen
kegyelem után másra sem gondol. mint arra. hogy mindenben Istennek kedvére
tegyen és mélységes megvetést érez minden iránt, ami nem hozza közelebb őt
Istenhez. (A Belső Varkasrély.}

Egy modern családanya:
"Bizonyos okok miatt szomorú voltam és panaszkodtam az Urnak, hogy
annyira távol tart maqától. Amíg ily gondolatokkal foglalkoztam és varrás
közben egyedül voltarn a szobában, lelkemet hírrelen megzavarta és elárasztor a lIZ Isten jelenlétének érzése. Úgy éreztem. mintha a valósácet érezném.
Az Isten itt volt, közel hozzám; nem láttam, de Jelenlétéről oly biztosan meg
voltam győződve, mint ahogyan a vak biztosan érzi, hogy valaki. akit érint és
hall. vele van. És isteni áhítat, béke, öröm volt a szívemben. Körülbelül egy
óráig tartott. (Lucíe Christine naplöía.] ~

Egy magyar mísztikus: Prohászka.
"Ez az az édes valóság. hogy birom az Urat szívemben -

hogy átérzem

5 Lucie Christine álnév, amely egy francia világi hölgyet hitvest és családanyát
takar. 1905-ban halt meg. Mlsztikus élményeittllf.tahMzó naplÓját p, PouJain Agostoo

S. j. adta ki.

.
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és átélem, hogy itt van nálam, s hogy én

őt sztvböl vszere'em. Szeretem őts
ez a legédesebb belső tapasztalatom. Ha pedig kérdezi tölem valaki, hogy míért szeretem, hát csak az. mondom: szere.em, rnert ö az én Uram.
Istenem, mindenem! Szemern szeréti a fényt; szeretí, mert neki való. mert az ő
eleme s rokon is vele; szívem szeréti az élet meieqét, a piros, meieq vér , rnert
a szív kis malmát ez a meleg patak hajtja: én pedig szeretem az Istent, szemera
világát, szívem vigaszát•. munkám erörorrásá., kederyein tavaszat. öroineun rakadását, megnyugvásom szikláját, életem célját, koronáját, s értem Assisi Szt,
Ferencet, aki egész éjjel, mikor imádkozot., csak azt hajtogatta: én Istenem. éli
míndenem. Kevés szö ez. de mindent mond, mert rníalart az ajka mondotta,
azalatt szállt lelke ágról-ágra. min. a madár a fakadó bükkerdöben, s egyet csíripelt, egyet énekelt, hogy amilyen szép ez mínd, olyan szép az az Isten. akivel
tele van, telistele a szíve: - majd meq.nt repkedc t, mint a méhecske víráqrölvirágra s .pzt zümmögte bele minden víráqkehelybe: jaj be édes, be édes. csupa
méz és illat; olyan édes és fölséges az én Istenem. kiből a virágok áradoznak
ki. s ki minden virágszirmot s minden lepkeszárnyat külön rajzolt és sztneze.t
s rnínden madárnak külön elgondolta és megkomponálta menyegzős dalát. Ezt
érzi minden Isten-szerető lélek. ki egy vele; érzi hogy nagy, szép, édes; s főleg
érzi és örül neki, hogy ez a nagy és fölséges Isten. aki kezdet öl az övé volt,
a végtelenségen át is mindig övé lészen. s aki oly jó, hogy míndent arra használ. hogy a szerel'ő lélekben is egyre több legyen belőle, több szellem és élet.
több fakadás, több öröm és ének. (Hogyan élhet az ember hítböl.)
őrülöknekí:

• • •
Mi ez a misztikus élmény? A szó a gorog p-6w (müó) igéből származik. amely elzárast jelent. Eredeti használata arra a pythaooreu 1 szabályra vonatkozik, hogy aki misztikus élményben akar részesülni, annak
érzékeit le kel1 zárnia. el kell fordulnia a külső világtól. Szent Pál és
_a görög atyák a :n;VEV aa (pneuma, szel1em) szöval jelölik. a latin atyák.
a contemplatio [szemlélődés] szóval. Az V. század végén megjelent.
Areopagita Szent Dénesnek tulajdonított irat óta alkalmazzák mai értelmében. Legtömörebb meghatározását Aquinói Szent Tamás adja: ..Eqy'sserű, közvetlen látása Istennek és az isteni dolgoknak. mely szerétetből
fakad és szeretetre törekszik." A mi Prohászkánk igy mondía: ..A mísztika az Isten mély megérzése a világban s a lélekben: megérzése a mély
kapcsolatoknak a lét és az Isten közt; kapcsolatoknak. amelyek egyesü-lést. közelséget. életet mondanak." 8
Mindkét meghatározásbanbizonyosfajta megismerés ről van szö,
Meqísmerésröl, amely azonban más. mint a közönséges értelmi meqísmerés, vagy' a tudományos megismerés. Nem részleteiben. hanem nagy
eqészében mutatja meg a valóságot, de úov. hogy nem lehet elzárkózni
előle: az evidencia biztosságával. Szent Teréz naqyobbnak mondía ezt
az evídencíát az érzékek-adta benyomásokénál. Keresztes Szent János.
a mísztíka jelenségének másik nagye1méletírója és klasszíkusa azt
mondía: "Az Isten közlí magát. nem az érzékek útján. nem az okoskodás által, amely felidézte és osztályozta az ismereteket. hanem a
,
8 Ha ez a két meghatározAs - mInt elöttem kétségtelen - a lényeget fejezi kl.
a.ho.r tévesnek kell m1nllsltenl el:Y~ YAlI'sbölcselóknek. l"v lel!'1\IAhbAn l. Hes~ennek
(Relll:lnnsnhll"~nphle. Freihurg I. Br.lg·tR) azt a (kntllnhen blzonvltatlan) tételét,
hOg.y a rnísztika nem feltétlenDI vallási élmény. A mísrttkus élményben _
közvel-o
lentil vagy közvetve mindig lsten közli macát a lélekkel.
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siszte értelem által, amely nem ismeri az okoskodás láncolatát. hanem
amelyben Isten a szemlélődés egyszera tényében közlí magát."
lsten jelenlétéről van szó, annak teljes bízonyossáqáröl. Obiekűs»
valóságról, olyan ismeretről. amely nem a misztikusból való. hanem úgy
ömlik belé az Istenből. ..Ez az az édes valóság. hogy birom az Urat
szívemben, hogy itt van nálam" - hallottuk fentebb Prohászkát.
Ezt az élményt roppant érzelmi gazdagság jellemzi. Olvastuk előbb
a "szeretet dalát" emlegető Szent Bernátot. Szalézi Szent Ferenc a
Teotimusban, amikor fejtegeti a mísztikus teológia mívoltát, ezt mondja:
"Teológiának nevezzük. mert amint a spekulativ teológia tárgya az Isten.
-éppenúqy ez is csak Istenről szöl, ... a spekulatív teológia Is.en ismeretére törekszik. a misztikus pedig az lsten szeretetére:"
Ez a roppant érzelmi gazdagság azonban - s ezt nem lehet eléggé
hangsúlyozni - nem azt jelenti. amit közönséqesen az érzelem szón értiink. A misztikusok nyelvén ez a szó sokkal átfogóbb, totális valami.
Szent Bernát szerint az "akaratok összhang" -járól van itt szó, - valami
életközösségről. teltségröl, gazdagságról, amit nem tudnak közelebbről
meghatározni, mert nincs rá szö, ezért használják ezt a nem szerencsés,
de legközelebb fekvő szót,
A misztikus élmény u. i. közölhetetlen, adekváte kifejezhetetlen.
Olyan benl-ö szeretetvíszonyról van szö, aminek nyelvét a két szeretőn
kivül nem érti meg senki. ..Az imában való társalgás titokzatos, és Isten
és a lélek úgy beszélnek egymáshoz, mint szív a szívhez közölhetetlen
J.:özlékenységgel. Akik egymást szeretík, azoknak beszélgetése annyira
egyéni, hogy azt, rajtuk kivül senki sem érti meg." (Szalézi Szent Ferenc a Teotimusban.) Ez a' közölhetetlen közlékenység a legtalálóbb. amit erről mondani lehet. Innen van. hogy egyre kénytelenek
hasonlatokkal élnd. Hasonlataikat gyakran az érzékek köréből veszik
("lelki érzékekröl" ezeretnek beszélni). A hasonlatok másik fő tárgyköre a f~n!l-ielensé!lek. De talán legtöbben - hallottuk Szerit Bernátot - a földi szerelern szavaiba öltöztetik élményüket. A kifejezhetetlenül intim és gazdéifl szeretetvlszonvt a legintimebb és leggazdagabb
földi szeretetviszony képeivel próbálták kifejezni. Persze,. az igazi mísztikus ennek a hasonlatnak hasonlatíelleqét forditva fogja fel, mint a profan elgondolás. Nem a földi szetelem magyarázza az istenit, hanem at
alakul az isteni szeretet képére.
..Mi Istenből vagyunk. Isten vonzza a lelket s a lélek sóvárog feléje, vágyódik vele, a legnagyobb jóval egyesülni... Innen merítünk minden földi szeretetet is. csak eltévesztjük. elmossuk. eltorzítjuk. idegen utakra támolygunk
vele. meghordozzuk utcán. porondon. útvesztőkben. A szerétet szellemiségünk
ismerte-ö jele. Isten kezéböl .vett lelki szükséqünk, s nem a földi szeretet vonásai kerülnek ímádsáqunkba, Istennel való közösséqünkbe, hanem az Isten-szerewt vonásait visszük. olykor nemes hűséggel, máskor szégyenletesen hibázva
emberközti viszonyainkba. Nem embereken tanultunk szeretni, a szereet-szomjúság a lélek létével koextenztv s azért szeretünk embert is, mert a léleknek
szerete" az itala. mert- szerétnünk kell, és szerétjük azt, aki elénk akad. s aki
számunkra tud hasonlitani ahhoz az isteniességhez vagvannak valamely lefelé
tévelyedéséhez. melynek igazi, lelki kényszeréül van lelkünkbe oltva a szerétet
szomjúsága. Az emberszív Isten-szeretetre van teremtve... " (Prohászka: ~Iö
Vizek Forrása.)
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Végül: a lélek ebben az élményben passzív. Nagyon élesen szembe.állítják azt a szemlélödést, amelynek során ez az eimény megtörténík,
az elmélkedéssel. Az elmélkedés értelmi munka, a kontempláció, a szemlélődésnem értelmi munka,
tentől indul ki; ezért hívják

hanem valami passzív befogadás, amely Isbelénk öntött elmélkedésnek is.

.... .Akármennyire törjük is magunkat utána. magunktól nem tudjuk elérni.
A lényege az. hogya lélekbe nyugalom vonul be, illetve jobban mondva az úr
nyugtatja meg az, jelenlétével, amint az agg Simeonnal tette. Az összes lelki
tehetségek elcsendesülnek s a lélek megérti de egészen másképen. mint amíkor a külsö érzékekkel dolgozik - , hogy ott van az ő Istenének közelébenÉrzi azt is. mily kevés kell már ahhoz. hogy az egyesülés révén összeforrjon
Övele, Ez pedig nem azért van igy. mín.ha akár testi, akár lelki szemeivel
látná Öt....Az emberen úgy külsöleq, mint belsőleg valami mély kábultság vesz
erőt. A. külsö ember. vagy mondjuk inkább hogy jobban megértsétek - a
test moccanni sem mer, hanem. mint aki elért útja végére. megpihen, hogy aztán
annál jobban tudjon újra előre haladni. Ebből a pihenésből ugyanis kettőzött
erővel kel fel. ....A lelkitehe.séqek pihennek s szerétnének állandóan ilyen nyugalomban maradni, mert minden mozdulatuk zavarólag hat a lélek szerelmi
lángjára. Míndazonáltal nincsenek meqbénulva, merr hiszen képesek arra gondolni, hogy kinek a közelében vannak. Kettő közülük szabad," s csak az akarat
van ebben az állapotban bilincsekbe verve; de ha egyáltalában képes arra. hogy
ilyenkor fájdalma; érezzen. akkor csakis az fájhat .neki, hogy újra vissza fogja
nyerni szabadságát. Az értelem nem akar egyebet érteni. mínt ezt az egyet
(amit most ért). s az emlékezet az: szeretné, ha sohasem kellene mással foglalkoznia. ... Az ember azt kivánja. hogy teste maradjon mozdulatlan, mert attól
fél. hogy különben elveszei ezt a békességet s igy nem is rner moccanni. Szölm
csak nagy nehezen tud ..;" (Szent Teréz: A tökéletesség útja.]

*

*

*

Előttünk

áll a tény. próbáljuk magyarázni. Magyarázata két oldalról indulhat ki: teológiailag és lélektanilag.
A teológia keveset, de nagyot mond róla. N em lehet nem venni komolyan ezeket a hatáskeresés minden igénye nélkül kibuggyanó tanúbízonysáqokat, annyi és olyan különbözö embereknek, olyan különbözö
élményeknek egyetlen lényegét: hogy az Isten jelenletét tapasztalták meg.
Erre nincs más kielégítő magyarázat, mint hogy csakugyan az Isten jelenlétéről van szó, arnint a szem nem láthatna fényességet. ha nem
volna fény. Bergsonnak Az erkölcs és a vallás két forrásáról írt munkájában gyonyörű mondatokat olvasunk erről: "A mísztíkus élmény írja - azéretetteljes. egyesülés Istennel, mely arról tesz bizonyságot.
hogy Istennek szükséqe van ránk, amint nekünk is szükséqünk van rá.
A misztika azt sejteti meg. hogya teremtés Isten vállalkozása oly lények létrehozására, amelyek méltók az ő szeretetére." Prohászka szavaival a mísztíkus élmény: "az élő és belénk sugárzó isteni lélek funkcióival eleven kapcsolatba' lépni, ezzel a természetfölötti életet a mag4nk számára valósággá tenni."
Ennél többet alig tudunk mondani. Az Istent nem ismerjük adekvát
módon, tehát nem ismerhetjük megnyilatkozásainak mikéntjét sem. Aqui7 T. L. az értelem
értelemtöl.
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él;

az emlékezet; Szent Teréz az utóbbit különválasz tja az

nói Szent Tamás érdekes gondolatmenettel próbál közelebb jutni: ez a
megismerés valahol középen van az emberi ismerés és az angyalok megismerése közt, akik tiszta szellemek és a dolgokat Istenben látják.
Sokkal határozottabb eredményre vezet, ha a befogadó ember szempontjából, lélektani oldalról próbáljuk tanulmányozni az előttünk fekvő
adatokat. Itt igazán Carrel utasítását kell követn ünk: mikor a szellemek
világáról van szó, a mísztíkusokat kell meghallgatnunk, itt igazánl csak
tőlük tanulhatunk. A mísztíkus jelenség egy olyan lélektani tényre világít rá, amelyet az újabb lélektan kezd sejteni és körültapoqatní, de szabatosan leírva és meghatározva még nincs - semmi esetre sem avval a
szabatos egyszerűséggel és határozottsággal. amellyel a mísztíkusok leírják, Az ő tapasztalásukat állítja elénk egy kedves képben egy nagy élő
költő, Claudel, Animus és Animáról szólö parabolájában:
..Valami baj van az új házasok, Animus és Anima. a szellem és a lélek
között. Eljárt az idő. a mézesheteknek hamar vége lett. amikor még Anima' kedvére beszélhetett és Animus elragadtatással hallgatta. Elvégre is Anima hozta
a hozományt a házhoz. az ö pénzéből élnek mind a ketten. De Animus nem
sokáig tűrte ezt az alárendelt helyzetet, nemsokára felfedte igazi terrnészetét,
hiú lett. zsarnok és pedáns. Anima persze ostoba és tuda Jan liba. iskolába sohasem járt. Animus ezzel szemben tud egy csomó dolgot. elolvasott egy csomó
könyvet. megtanult beszélni egy kaviccsal a nyelve alatt és most, ha beszél.
úgy pereg belőle a szó, hogy barátai mind azt mondják, nála jobban nem beszél senki sem. végnélkül lehetne elhallgatni őt. Most már Animának nem szabad egy szót sem szólnía. A férje valósággal kiveszi a szót a szájából. ö csak
jobban tudja. mit akar az asszony mondani s elméletei s emlékei segitségével
olyan jól kíforrnálja mondatát, hogya szegény asszony nem ismer' benne rá
semmire. Animus nem hűséges, de annál féltékenyebb. mert szive mélyén tudja.
hogy Animáé a vagyon. ö csak koldus és abból él. amit az asszony ad neki.
Ki is használja, qyötrí, hogy kicsalja belöle a garast, csipkedi. hogy kiáltson,
ravasz dolgokat eszel ki. hogy fájdalmat okozzon neki. s esténkint elmeséli
mindezt a kávéházban barátainak. Ez alatt Anima csendben otthon marad. föz
és eltakarít mindent, ahogy tud, az irodalmi összejövetelek után, amelyet elrondit
a dohányfüst és a hányadék. Ilyen rendzavarás egyébként ritkán esik meg.
Animus alapjában véve polgár. beidegzett szokásaí vannak s szereti, ha a megszokott ételeket szelqalják fel neki.
De egyszer valami furcsa dolog történt. Egy napon, amikor Animus váratlanul tért .haza, vagy talán szünyokált ebéd után. vagy munkájában merűlt el,
hallotta. hogy Anima énekel, egészen egyedül. csukott ajtó möqött: érdekes dal
volt ez. valami. amit ö sohasem hallott. nem tudott hozzáhangjegyeket. .szavakat. vagy kulcsot találni, különös és csodálatos volt. Azóta ravaszul megpróbálta újból elénekeltetni vele ezt a dalt, de Anima úgy tesz. míntha nem tudná.
rníröl van szö, Elhallgat, míhelyt a férje nézi. Ekkor Animus cselt eszelt ki.
Úgy tesz. mintha nem volna jelen. mintha nem figyelne. Kimegy, hangosan beszélqet barátaival, fütyül, lantot penget. fát fűrészel, ostoba slágerokat énekel.
Anima lassankint megnyugszik. körülnéz. figyel, fellélekzik. azt hiszi egyedül
van. és halkan kinyitja at aFót isteni szerelmesének, De Animusnak - ahogy
mondani szokás - hátul is van szeme. (Id. Semjén Gyula: Paul Claudel.

44-45. 11.)
Mit példáz ez a kis kép? Valami olyat. hogy kétféle lélek van. egy
magasabbrendű és egy alacsonyabbrendű. Az alacsonyabbrendű Ielületí
én. Animus: a racíonalista értelem, a nryugtalan érzelem, a törtető aka-
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4Tás - és Anima, a centrális, a magasabbrendű én, a bensőséges én.
.amely csak akkor tud szólní, akkor fogadja isteni szerelmesét, akkor
-énekel. míkor a felületi én zaja hallgat. Claudel ezt a lélektani tényt a
mísztlkusoktól tanulta. Szent Teréznél így találjuk leírva:
.....Ezért mondtam én már előbb is, hogy egyes lelki dolgokból nagyon Li
'világosan lehet arra következtetni. hogy alélek és a szellem között, annak elle'Dére. hogy eqyébkén: a kettő egy és ugyanaz, bizonyos tekintetben mégiscsak
van különbség. Ezt a nagyon is finom különbséget olyankor vesszük észre. amit-dön az egyik látszólag nem azt teszi. amit a másik. aszerint. amint az Úr küIönbözö kegyelmet adot: nekik. Ugyancsak azt hiszem. hogya lélek nem azo-nos az ó tehetségeive!. Különben annyi csodálaros dolog van a mi bensönkbea,
hogy vakmerőség volna részemről, ha meg akarnám őket maqyarázní." (A Belső
Várkastély.)

A lélek egy és mégis mintha kettő volna. A nagy vallásos szellemek régóta tudják ezt. Már Szent Pál különbséqet tesz a IIJI,'1.1 (pszühéj
es a n"ev~a (pneuma) között. Agoston ~ Tamás animáról és spiritusró1
beszélnek. Pascal egyszerűen szívnek mondja azt. amiről itt szó van persze nem azt érti rajta. amit a nyárspolgár. hanem azt, amit Szent Teréz. Keresztes Szent János tiszta értelemről beszél. A nagy belga miszti..
kus, Ruysbroeck szerint a végső csúcs és orom. a sziu középpontja. 31
lélek veleje. Mások a lélek gyökerének, legbelsejének mondják. Szalézi
-Szent Ferenc hol a lélek alapjának, fenekének. hol - leggyakrabban finom csúcsának nevezi. Természetesen nemcsak a keresztény mísztíkusok ismerik ezt. A nagy pogány misztikus, az újplatonikus Plotínos
írja:

..Az egyesítő szemlélődés akkor jön létre. ha a lélek lezárta kapuit minden
-elöl, ami magából kifelé vonja: ha hallgatást parancsolt érzékelnek. tehetséqeínek. magának az értelmének (annak az értelemnek. ami íél és meqismer, mt..
'közben magát megkülönbözteti tárgyától): röviden: ha a lélek atisztB értelem.mel (vovr; xrr'?rr(l6c) n,- ndolkozlk, a szellem finom csúcsának lesz része meg..
,trintení az Istent Az Isten ajándékozza maqá'; Hírtelen eqy belső fpnvt ragyoqtat fel váratlanul és elöreláthatatlanul: behatol a lélekbe és birtokába veszi. mint az ihlet magával ragadja a beavater aknak vagy a prófétáknak szeJ..
'Iemét."

Az ös Ind upanisádok tele vannak evvel a qondolattal. A O1andogya.upanisád írja: ..A Brahmannak ebben a városában (a testben) van egy khi
1ótu~zvirág (a szív] , ebben van egy kis tér (Anima); ami ebben vaIll, ezt
"kell kikutatni, ezt kell igazán megismerni!"
Rablndranath Tagore Aldozati énekei közt olvassuk ezt a kis dalt:
..Egyedül indultam el a találkozóra. Mégis ki az. aki nyomomban lépked a
csendes homályban?
Oldalt kerülök•• hogy kitérjek társasága elől, de nem szabadulhatok tőle.
Ahogy naqv gÖflqel ott lépked, felkavarja a földről a port s minden szó-1:Ioz, amit csak kimondok, hozzáfüzi a. maga hangos szavát.
A saját gyarló énem ez. uram. mely nem Ismer szégyent. Engem azoobaa
Gégyen tölt el. hogy az ő társaságában lépek ajtödhoz."

A mlsztikus élmény Anima dolga: ez a lélek fenekén. a ..tiszta ér..
telem"·ben, a "finom csücs't-on megy végbe. Hogyan lehet ez? Hogyan

lehet a lélek egy és megJs kettő? Nyilvánvaló. hogy ez paradoxon és mégis nyilvánvaló. hogy ez a paradoxon egy tényt mond ki. Megismerés. amely nem értelmi megismerés. -- az értelem hallgat. Akarás.
amely nem a ..rendes". nem az általános értelemben vett akarás. - a
lélek' passziv. Érzelem, amely nem az, mint amit rendesen annak nevezünk, - az kísérőjelenség. ez valami totális lendület. Ez a mísztíkus
elmény lényege. Titokzatos tény. de tény. Ismeri. aki megpróbálta. Azt
hiszem, megsejti míndenkí, akinek valaha igazi esztétikai élménye volt.
mert az lényegében rokon a misztikus élménnyel.
*

*

*

A müvészetben azonban nemcsak Danték. Shakespearek és Goethék,
nemcsak Míchelanqelók, Rembrandtok és Beethovenek vannak: ott van
a kisebb jó költők. rnüvészck serege és ott van a nem-művészek tömege
is, akik be tudják. fogadni a művészetet. Felmerül a kérdés: vajjon a
misztika isteni rnüvészetében nem lehet-c valami részünk nekünk is.
akik nem vagyunk a szó itt leirt klasszikus értelmében ..misztíkusok",
vajjon számunkra csak történeti tény, lélektani probléma, teológiai Isten. bizonyíték -- vagy tapasztalhatunk belőle valamit magunk is? A misztika elméleti tudósai között állandó a vita arról, hogy a misztika valamí
egészen kivételes. csak választottaknak szóló kegyelem-e, vagy elvíleq
mindenkinek része lehet benn~. Nem érzem magamat illetékesnek. hogy
állást foglaljak ebben a vitában. Bizonyos. hogya misztikus élmény Istentől jőn; ki szabhat határt Istennek, hogy kinek és hogyan adja meg?
& ki mondhatja meg előre valakiről, hogy az Isten megadja-e neki?
A Lélek ott fú, ahol akar. Bizonyos. hogya nagy misztíkus élmény,
amelyet tanulmányozni próbáltunk, kivételes jelenség, legalább is abban
az értelemben, amint a nagy müvész-lánqelmék kivételesek. Akármilyen
sokan vannak a mísztíkusok - mert igen sokan voltak az ó-o középés új-korban és vannak napjainkban is _..:., a vallásos emberek óriási tömegéhez képest mégis elenyészően kevesen vannak. A hozzáértök egyértelműen vallják, hogy "isteni meghívás" kell hozzá. és ez a meghívás,
ügy látszik. nem mindenkinek szól. Bizonyos az is, hogy ez az élmény
nem kezdők élménye. hanem haladottaké.
..A kezdő lélek, a még gyermek lélek, vagy a nemrég megl'ért nem dalolhatja ezt a dalt: ez a haladó és kibontakozott lélek számára van fönntartva,
amely az Istennek behatása alatt megvalósult haladásával elérte .a teljes kort.
azt a kort. amikor érdemei megérlelték az eljeqyzésre és erényei méltövá tették
jegyeséhéz." (Szcnt Bernát'.)·

A lelkiélet elmélet-írói közt általános az a gondolat, hogy a lelkíéletnek három egymásután következő fokozata van: három út. Az első
a tisztulás lit ja (via purgativa). amelyen a bűnből gyógyul ki az ember.
A második a meqoilúcosodás útja (via illum.inativa): a niegtisztult ember meglátja az utalt és rálép. A harmadik az egyesiilés útja (via unitiva). csak ezen jelenik meg a mísztíkus élmény. Szent Teréz Belső Várkastély c. rnűvében hét lakásról beszél; az első kettő a tisztulásé, a har83

madik a megvilágosodasé és csak a négy utolsó a tulajdonképeni mísatikus élet. 8 De talán nem is csak erkölcsiek a feltételek. A szakértők
nagy többsége abban is egyetért, hogy nem minden ember alkalmas a
nusztikára. bizonyos életkörülmények, életmód. környezet kell hozzá;
míndenesetre idő, legalább is lehetőség arra, hogy az ember szakíthasson magának időt a szükséges kikapcsolódásra. Az is nyilvánvaló, hogy
Mlőnböző hajlamú, különbözö vérmérsékletű emberek különbözö fokban.
alkalmasak erre. Nem is minden korszak kedvez neki. Alig kétséqes,
hogy a mai élet világszerte ídeqölö tempója mellett nem könnyű megtalálni azt a belső nyugalmat. amely nélkül Anima meg nem szólal. Hozzájárul ehhez, hogy az utolsó századok felvilágosodása, pozltívízrnusa.
természettudományos gondolkodása, egész nem-keresztény filozófiája.
rninden művelt embert elháríthatatlanul racionalista és gyakorlati gondolkodáshoz szoktatott. Bizonyos, hogy a mai embertől a misztika csendJenek és összeszedettségznek megteremtése hem közönséges erőfeszítést
kiván.
.
Aki ezen bánkódni akarna. megvígasztalhatja egy kétségtelen tény:
a misztike nem sziikséqes az örök üdvösségre. Arra csak "egy a szükséqes": az élő hit; a hit és a belőle való élet, a hit és a szerétet. Van,
egy másik út is. Lísíeuxí Szent Teréz kis út-ja; az az út, amelyet Szalézi Szerit Ferenc a Fíloteában ír le: a mindenkitől kitelhető imádság,
az apró önmegtagadások, az írqalmas szerétet és az Isten akarata szerínt
való élet útja. Ezek mind Istenhez vezető utak. Ennek a kis útnak is
lényege a szeretet, és ez egymaga elég. "Szeress, és tégy amit
akarsz!" (Szent Agoston.) Szent Pálnak a korintusiakhoz írt szavai
szerínt, ..aki az Úrhoz ragaszkodik, egy lélek ővele" (Kor. 7, 12). Ez
is unio. -- ha nem is mystica unio. de mindenesetre édestestvér avval.
De talán szabad a mísztikus élménynek tágabb értelmet is adni,
olyat. amelybe ez a kís út is beletartozik. Ha ennek is. a mísztíkának is.
lényege a szcretet, akkor a kettő között a különbséq tulajdonképen csak
abban áll, hogy amaz aktív út. a mísztíkáé passzív. Itt a mi munkánkat
teszi érdemszerzővé és értékessé az Isten kegyelme. ott a mi erőfeszíté
seinktől függetlenül az Isten maga szólal meg. Ha azonban a misztikus
élmény a haladottaké, akkor nyilvánvaló. hogy előbb ezen az aktív úton
kell elindulni és haladni. - és ki tudja. nem fog-e útközben egyszer csak
meqszólalni az Isten. Az Isten. aki látja, ha becsületesen igyekszünk előre
azon az úton, amely csekély erőnknek meglelel. amely' viszonyainktól és;
jóakaratunktól telik, és Ö nem a teljesítményt. hanem a jóakaratot nézi.
Ö minden pillanatban eltalálhar hozzánk és akkor a. kis út beletorkolIhat a misztika útjába.
Két nagy mísztíkus nevelő e felé látszik bátorítani bennünket. Sza8 Kb. ugyanígy ir a szufizmus (mohamedán misztika) nagy míszttkusa, Ghazali
is (XI. század); A misztikus elragadtatásnak első feltétele, hogy a "sziv megtisztuljon mindentől, allli lstennek idegen". A második fok: .. az út elején kezdődnek a kjnyilatkoztatások", azaz a vízió k, amelyek a lelket megvilágosítják. Csak ezután [ut,
el a lélek a misztikus .. etragadtatásv-hoz, amely már fölébe emelkedik a vlzióknak
("a formáknak és képexnek "}, olyan magaslatoktg, amelyekről nem lehet és nem il>
szabad számot adni. (Id. O. Spann: Religionsphilosophie auf Geschlchtlícher Grundlage. Zürich, 1947. es, 1.)

Jézi Szent Ferenc a Vizitációs apácákhoz szóló tanításaiban a kövétkezöket mondja:
..Azt szeretnétek, hogy valami olyan "tökéletesség útjára" tanítsalak, amit
föl lehet venni. mint a ruhát. hogy ennek segitségével aztán fáradság nélkül
tökéletesnek érezhessétek magatokat? Azt hiszitek. hogya tökéletesség valami
művészet, amit meqszerezhetne az ember. ha ísmerné a titkát? Ez tévedés; itt
runcs más titok, mint hűségesen kitartani az isteni szetetet gyakorlásában... De
hogy jutunk el az isteni szere.etre? Erre azt mondom: úgy. hogy akarjátok szeretní, A helyett, hogy töpreng tek és kérdezősködtök: hogyan eqyesítsétek lelketeket Istennel. Cselekedjétek ezt meg azzal, hogy ál1andóan Istenre irányitjátok
lelketeket.. , Vannak lelkek, akiknek a folytonos töprengéstől. hogyan kellene
csinálni, nem marad idejük megcsinálni valamit; pedig itt keveset kell tudni és
sokat cselekedni. Nem kell időt pazarolni azon való gondolkodásra. hogy megvannak-e az embernek a helyes érzelmei. hanem cselekedjük. amit azok az érzelmek sugal/anának. ha meqvolnének, .. Ha semmink sincs. az sem baj. hiszen
az egyetlen szükséqes mindig megmarad: a beleegyezés szava..; Igy kell szólní
.az Urhoz: Nincs még semmi bizonyosságom Hozzád, de egészen kezedbe adom
magamat Ezt megtehetjük bármikor. Ha semmi örömünk, semmi kielégülésünk
nincs ezekben az aktusokban. az se aggasszon bennünket. mert akkor Urunk
előtt még drágábbak. Ne mondjátok, hogy nem jön a szivetekböl. csak a száj
mondja őket. Mert, ha a szív nem akarná, akkor az ajkak eqyeclen szótagot
sem. ejthetnének ki."
Talán még tömörebben fogalmazza ezt a Teotimus egy helyén:
"A szeretet és a vágy szeretní: ugyanabból az akaratból
Mihelyt megvan a vágy szeretní, már megkezdödik a szeretet.'

származik.

A nagv magyar mester, Prohászka pedig ilyen nagyon-praktikusan
és egyszerűen, míndnyájunknak valón írja le a misztikus átélést:
"Élni. nemcsak tudni... átélni azt. amit szentek, hősök. könyvek s maga
a szenti rás ajánl. Atélni a reggeli s esti imában s napközben való szere.ő megemlékezésben az Isten közelséqéről. .. átélni a szentmísében, a vasárnap s ünnepnap meqszentelésében a krisztusi életközösséget... átélni a tiszta lelkiismere r
öntudatában az Isten vigaszait. a békét. örömet... á.élni a világ csábjai ellen
folytatot~ harcokban az akarat erejét. az Isten segélyét... átélni a szentqyönásban s áldozásban az utolsó vacsora mennyei izgalmait. .. átélni az eqyszerű, nemes jöszándékokban, melyeket fölébresztünk s a jócselekedetekben. melyeket öntudattal qyakorlunk, annak a vitánynak kellemelt. mely az Isten gyönyörüségének kertje. Tehát - ismétlem - élni, átélni. gyakoroiru rníndezt lélekkel. öntudattal, ez az erőnek. lelkí szépséqnek, örömnek s a kitartásnak titka... Az élő
Istennel való e kapcsolatot megtalálja mindenki a szíve fenekén s ha komolúba
veszi s kialakitja szerinte életét, meg fogja hallani a mélyséqben az élő vizek
patakjának csörqedezését.'
"Egy kicsike jóakarat". mondja Szalézi Szent Ferenc, "komolyan venni míndezeket" - mondja Prohászka.
Ű különben is nagyban segíthet bennünket a mísztíka felé Illemcsak
saját élményeinek nagy szuggesztív erejű leírásával. hanem hozzánk közelebb álló vonásaival is. Az ő mísztíkus élménye u. í. főképen kétírányú. mindkettő olyan. hogy minden embernek hozzáférhető. Az egyik
nagyszerű zermészer-mísztíkája. A természet misztikus átélésének a világltöltészetben is párjukat ritkító lapjait találjuk főLeg a Magasságok felé
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és a Soliloquie köteteiben. A másik mísztíkus szál, amely egész életén
végighúzódik: az Eucharisztia Krísztus-mísztíkája. (Naplók. Blő kenqér;
Élő vizek forrása. Elmélkedések.] Ez a két mísztíkus élményforrás színte
állandóan körülöttünk hullámzik. csak ki kell nyitnunk szívünket és szemünket, és erre oa kínyításra szinte fogható példával tanít bennünket
Prohászka.
Mit tehetünk tehát mí, kicsinyek, egyszerűek, tehetetlenek, kezdők,
ha részt szeretnénk a mísztíkus élményben? Közvetlenül semmit sem teIletünk: egyedül Istenen áll, hogy adja, vagy nem adja. De megpróbálhatunk az Istenhez vivő utakon lélektanilag elébemenni. Első út a tisztulás útja. Meg kell tisztulnunk. Erre minden keresztény ember számára
adva van a könnyü és egyszerű mód: a bűnbánat szentsége, a becsületes,
míndennapos küzdelem a bűn ellen. Második út a megvilágosodás útja:
megismerni, "amí szükséqes". Lelkiolvasmány,. elmélkedés, szentbeszéd,
lelkigyakorlat: csupa praktíkus eszköz, hogy ezeknek az ismereteknek
atmoszférájában tartsuk magunkat. A harmadik az egyesülés útja. Mí
egyesit? A szeretet. Szeresd Uradat-Istenedet, - kezdd el a mai szentmísében és még ma az emberszereteten, - a közelállókon és ellenségeiden, eZ irqalmassáqra szoruló kon és arádszorulókon -, igy tanít bennünket a szeretet legnagyobb szakértője, Szent JánOIS.
Ezen túl pedig még egyet tehetünk: Anímus kezdjen el hallqatní,
bogy Anima elkezdhesserr énekelni: teremtsünk belső csendet. Nem halljuk meg Isten lépteit, ha nem saját lelkünkben keressük. "Kívül sohasem
találod meg Istent, ha belül meg nem találtad" -:- mond]a egy ind mísztikus. Oly könnyü ez, ha egyszer megértettük, mít adhat nekünk! V ár ar
Eucharisztia Krisztusa, - hív a Biblia és a nagy misztíkus szöveqek, színte elénk jön a természet, a költészet, a művészet, alázatos útkészítől
a Közeledőnek. "De ezek között legnagyobb a szeretet." (Kor. 13. 13.)
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VAROSI ISTVAN UJ VERSEI
SZONETTEK A DUNÁR6L
I.
Fehér vidék fehér párnam alszol.
Havas mezők a rebbenő cíhák,
A partok mentén Január csatangol:
Virrasztja benned Csípkerózsíkát,
Pihensz. Dunám. A végtelen fehérben
Elszunnyadtak a dunai színek.
A havat hordó januári szélben
Míllíó fehér boszorkány libeg.
Nyugtalanság és béke kergetőzik
Nyoszolyádon, míg gémberedve főzik
Levesüket a fehér emberek.
Fehér füstöt szítál sok ferde kémény
S a nyomorúság vályog tűzhelyénél
. Fehér álomba roskadok veled.

II.
Még itt is, ott is jégtükörbe pislog:
Fátyoiba burkolt menyasszony a nap.
Rajtad. Dunám, te Csáky-szalma birtok
A fürge lábú Február szalad.
Két lába bűtykén zöld taréj verődik
f;s zöld habokat hajkurász a szél.
Trónját még fagyos dárdacsúcsok őrzik.
De új nagyúrtól reszket már a tél.
A hó alatt és jég mögött is .törpe
Bimbókra vár a Duna hosszú zöldje.
S mosolyba olvad számon a panasz:
Irgalmatlan hideg van még a földön,
Hanem a télről foszlik már a ködmön
S a Duna zöldjén leskel a tavasz:

III.
Megölt királyok kéken ömlö vére
Vizedbe fúrta temetőhelyét.
Vagy a kipattant ibolyákat tépte
Március első hajnala beléd.
Kék bölcsők ezre ring habodban lágyan
És rengeteg kék gyerekszem ragyog,
Vagy kék koporsók börtönébe zártan
Beléd halt minden fiatal halott.
Kék ég, kék gyász. kék öröm árad össze.
Keringenek kék szárnyú angyalok
S táncol tömérdek kék szakállas törpe
Hullámaidon kék Dunám. Gyalog
Ballagok lám a parton meggyötörve
S magam is kék és szederjes vagyok.

IV.
Hajukat halkan bontják a Dunára
Ébredő, szöke tiindérasszonyok.
Az áprilisi pajkos égen sárga
Tüz~k parányi máglyája lobog.
Topázköves gyürűk gurulnak rajtad
Sárga Dunám és gyermekláncfüvek .
Csókolják boldog áprilisi ajkad.
Míg sárga barkát szórnak a füzek.
Husvéti csöndben várod a nyugalmat,
Bár körülötted minden nyugtalan.
De niég a sárga tényü sír is hallgat
Jézus testével valahol. Magam
Járom a földet s ujjongok a sárgán
Születö élet újralobbanásán.

V.
piros palástban sz611vizedtt mostan
Május és piros madarak vele.
Tündökölsz. mint apatmoszi napo1c.beD.
Szent János tüzes üvegtengere.

Pünkösdi rózsák arcocskái nyúlnak
Föléd s pirosan égnek a habok.
Rajtuk pirosló galyákon vonulnak
Pannóniai máriás magyarok.
Tavaszi fáklya hosszú lángja. vagy
Piros Dunám és piros rebbenésed
Csöndes neszével Máriát dicséred.
Mit mondjak még e piros ég alatt?
Bármit kiáltok. porszemet szór ajkam,
Ha Dunám szöl szent májusesti dalban.

VI.
A kún csodának fordított a rendje:
váltak a régi aranyak,
Most a dunapart köveít remegve
Arannyá öntik nyári sugarak.
Kővé

Vized aranyos búzatáblák teljét
'Tűkrözí Dunám s aranyahahod.
Arany csórrel csivognak rád a fecskék
S arany gyümölcsök héját úsztatod.
Zendül kezemben arany hárfahúr.
Orfeus és Apolló irigyel.
Bár énekemre népem nem figyel:
Júniusban aranyat ád az Úr
E föld színén, de kérj arany szívet•
.Máskülönben a kincs se lesz tied.
1S9

Balanyi György

VITA AZ IGAZI NAGY KÁROLYRÓL
Korszaknyítő n&gy egyé11iségeknek, a szó carlylei és emersoní értelmében vett hősöknek közös sorsa szerepük és jelentőséqük gyakori átértékelése. [óforrnán minden nemzedék más és más meS'viIágításban látta
és ítéli meg működesüket s még inkább korukra és él későbbi századokra gyakorolt hatásukat. A sűrű átértékelés okai nagyon különbözo
forrásokból fakadnak. Igy, hogy csak néhányat említsünk: a rendelkezésre álló forrásanyagújabbés gondo:abb átbúvárolása könnyen új.
esetleg döntő adatok felszínre hozásár eredményezheti, a forráskritika
egyre jobban, kifinomuló módszerei korábban nem sejtett összeíüqqésekre
világíthatnak rá, a történetszemlélet ídőnkíntí változásai a fejlődés merő
ben új oldaleír helyezhetik előtérbe és így tovább.
Az átértékelés okai tehát legtöbbször tárgyi. azaz ·a kutató személyén kívül álló forrásokból erednek. De vannak más esetek is: sok szerzőt nem annyira külsö, a feldolgozott anyagban rejlő okok, mi.rut inkább
személyí, hogy úgy mondjuk, híúsáqi szempontok késztetnek egy~egy kiváló történeti hőssel kapcsolatban kialakult haqyományos felfogás többékevésbbé gyökeres átértékelésére.
_
Beck Maa:cel1 egyetemi tanárnak a zürichi réglé:szeti társulat 1949
december 9~i üléséri - bernutatott előadását az átértékelés -ezen utóbbi. kevésbbé rokonszenves válfaja alá kell soroznunk Előadásának c.élja Nagy
Károly _egyéniségének és történeti jelentőSiégének gyökeres újjáértékelése
volt. Ez ellen elvi szempontból nem emelhetünk kifogást. A hagyományos Nagy Károly-képen, ahogyan egyes történetírók előadásában elénk.
bontakozik, valóban méa mindig sok a lehántani való idegen vonás
A baj ott kezdődik, hogy szerzönk messze túlmegy a megengedett határokon. Ha elődei kelleténél jobban felcicomázták a naqy császár alakját, ő viszont annyira pőrére vetkőzteti, hogy az elénk állított szánalmas alakbars sehogyan sem tudunk ráísmerní a korai középkor legnagyobb uralkodójára. kinek hatása még századok muLtán is elevenen élt
az európai nemzetek emlékezetében. Úgyszólván míndern politikai tudatosságot és tervszerűséget elvitat tőle s nem akar többet látni benne.
minJt nyers hóditót. afféle erőszakos középkori dínasztát, kinek egyetlen
gondja családja, a karolingi nagycsalád gazdas~i haralmának növelése
és erősítése volt.' Hódító .hadjárataí is mínd ezzel a céllal függötteIk. öszsze. Hogyabirodalomalapítás gondolata mennyíre messze állott tőle.
legjobban mutatja a birodalmi egység iránt tanusitott köeömbösséqe: a
806. évi diedenhofi birodalmi gyűlésen akkor még életben lévő három
Ha közt osztotta szét orszáqaít, Ebben a tekintetben tehát semmivel sem
különbözött közeli karolingiés távolabbi merovingi elődeitől: mint azok.
ő is meröben magánjogi képzödmenynek tekintette az államot s a politikában családja érdekeit magasan föléje helyezte alattvalói érdekeinek
Szerzönk azonban nemcsak politikai, hanem erkölcsi tekintetben i,
pálcát tör höse fölött. Keqyetlenséqet, álnoksáqot és tudatos emberirtást
vet szemére. Különösen a szász háborúban elkövetett kegyetlenkedéseit.

a verdeni mészárlast és az utána következett.tömegesdeportálást roja
fel neki. Sok kifogásolni valót talál családi életében is. Pasarrerüséqet
emleget és szemére veti, hogy bár egymás után négy felesége volt, mellettük m:ég szamos ágyast tartott.
De hát ccakugyan ilyeni volt Károly császár: lapidárisan egyszeru
és eqyrétü egyéniség, egy a szabad frankok közűl, akit csak a nyomban
halála után meginduló legendaképződés egyre sűrűbb rétegekben rá~
rakodó szövedékeí sztneztek át azzá a' hatalmas, tetterós és celtudatos
uralkodóvá, akinek 'a későbbi századok ismerték és csodálták?
A kérdésre -- gondolom - nem nehéz megadni a feleletet; Nem
kétséges ugyanis, hogy Beck professzor a probléma túlsáqos leeqyszerű
sitté.ével nemcsak a hagyományos Ielíoqással, hanem a kétségtelen hitelű
források kifejezett állitásaival is ellentétbe kerűlt.
Ha ugyanis az igazságnak rncg,felelöen, a Források széles alapján
tekintjük át Károly császár életét é> uralkodását, menöen semmivé foszlanak az ösztönös hódításaíról, politikátlan és mínden maqasabb áttekíntést nélkülöző államférfiúi magatartásáról, stb.-röl hanqoztatott vádak.
Akkor míndjárt kiderül, h09Y háborúít korántsem a nyers bírtokszerzést
vágy, mondjuk, dinasztikus érdek, hanem magasabb tekintetek, nevezetesen .a keresztény hit védelme és terjesztése, másrészt a béke; integrációja suqalmazták. Ebben az összefüggésben a leginkább kifogásolt szász
háborúk is más megvilágitást nyernek. Kiderűl ugyanis, hogy Károly
nem kezdte, hanem csupán folytatta és befejezésre juttatta ezt az ádáz
harcot. Eqyszcrüen nem volt mód jában kitérni előle. Mert a szászok
századok óta legádázabb ellenégeí voltak ,a frank. bírodalomnak. Különösen a Karolingok felemelkedése óta inem volt a birodalomnak olyan
benső zavara, melybe be nem avatkoztak, olyan külsö ellensége, amelyikkel nem szövetkeztek volna. Herisztáli Pipin, Martell Károly és Kis
Pipin uralkodása több, mint elegendő bízonyítéúkal szolqál- erre. A VIII.
:zázad derekára annyira kiélesedett a helyzet, hogya két fél eqyszerűen
nem fért meg egymás mellett. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak buknia
kellett. Ezzel természetesen nem akarjuk menteni Károly hadakoeásának
érdesséqét, bár a szászok sokszoro, árulása s fölleg éppen a verdeni vérfürdőt megelőző sűntáli hitszegése bizonyos fokig menti eljárását.
Még kevésbbé állják meg helyüket apolittkai előrelátás és tudatosság hánya eimén hangoztatott vádak. Ellenkezőleg, azt kell mondanunk.
hogy Nagy Károly volt az első középkorí germáni uralkodó, akí világos
és határozott politikai célokat tűzött maga elé és e célokat imponáló
következetességgel és kitartással rrn:g is valósitotta. E tekintetben S·PID ét
frank Klodvig (481-511). sem a k<eleti gót Nagy Theodorich (493--526) nem fo..;ha.~ó hozzá; nem. rnert az elóbbinek politikája Ír:tkább ösztönös, mint tudatos, az utóbbíé pedíq erősen retrográd, túlnyomóarn a
fennállo állapotok konzervalá 'ára beállított volt. Károly ellenben reálisan számolt az adott körülményekkel és csak olyan feladatokra vállalkozott, melyek arányban voltak erejével. Igy sokat tanult a római birodalom történetéből. de uqyanakkor bölcsen számításba vette germánromán alattvalóinak lényegesen különbözö adottságait és viszonyait is.
Ezért nála a renountir. imperii nem egyszerüen az elhanyatlott római hí91

rodalom új életrek.eltését.· hanem egy új időbe és líj viszonyok közé helyezett nagyhatalom felépítését jelentette.
Hogy mennyíre alaptalan a polítíkátlansáq vádja. mutatja, hogy
egyes modern történetírók éppen abban látják Károly császár életműve
Időnap előttí összeomlásának legfőbb okát. hogy poUtikai tervezgetéseiben nagyon is eléje ment korának. Kitűnő példa erre Aachen. A nagy
császár, részben személyí, egészségi okokból- nagyon szerette az ottani
hévvizeket
mínden tőle telhetőt nregtett, hogy birodalma politikai és
kulturális középpontjává fejlessze a kedvező fekvésű várost. Lehetőleg
minden szabad idejét itt töltötte. itt gyüjtötte maga köré azt a fény"
írói kört. mellyel új világot gyujtott a barbárság sötét éjszakájába temetkezett Európa szellemi életében. itt szőtte félvilágot átfogó terveit. itt
rendezte be palotai iskoláját, itt építette meg a majdan holttestét is befogadandó pompás dómot, aminthogy itt intézte a birodalmi kormányzat
és igazságosztás minden fontosabb kérdését is. Egyszóval. mindent megtelt Aachen .föváros-jelleqének minél erőteljesebb kídomborftására. Ez a
törekvése azonban ellenére volt a kor gazdasági színvonalának. A királyi udvartartás gazdasági rész ugyanis az akkori terménygazdálkodás és
a szállítási lehetőségek fejletlensége miatt másként, mint az udvarnak
királyi uradalomról királyi ur.rrlalomra történő vándoroltatásával nem
volt megoldható. Az állandó kírályí székhely már viszonylag fejlett pénzgazdálkodás,t. azaz biztos és állandó pénzforrásokat tételezett fel. Ezért
Aaachen főváros jellegének biztositása csak ideig-óráig sikerülhetett.
A nagy császár halála után fia és unokáí újból visszatértek a vándorudvartartáshoz. Ugyanez áll a kormányzatra is: a központosított és
bürokratízált közigazgatás alapjában ellenkezett a terménygazdálkodással s ezért alkotója halála után szintén buknia kellett.
Károly császár államépítő zsenij ének legbiztosabb mértékét azonban nem politikai ,és társadalmi tevékenyséqében, hanem inkább gazdasfJgi és kulturális programjában kell látnunk. Mert politikai elqondolásaí
lütilának. Dzsínqiszkánnak, Timur Lecknek és más na}JY hódítóknak is
voltak; gazdasági és kulturálís tervek szövésével ellenben csak kivételes nagyságú uralkodók Ioqlalkoztak, akik oa jelenerr túl a jövő számára
is dolgoztak. Károly császár ezek közé a kivételes nagyságok közé
tartozik.
Eleven gazdacági érzékét míndcnnél jobban bizorryítja, hogy egész
uralkodása során, még a legmozgalmasabb háborús esztendőkben is.
szüncelenül fogJ.alkozott gazdasági -kérdésekkel. Kapituláréi közt leqnagyobb számmal a gazdasági vonatkozá ~úak szerepelnek. Szerctö gondoskodá sát a gazdasági élet mínden ágára kiterjesztette ugyan. de legnagyobb szeretettel migis az őstermelést farta körül, Ezen a téren legforradalmibb újítása, hooy ez úgynevezett hétomnuomésos gazdálkodih
(őszi gabona. tavaszi pabona. uqar) az ö uralkodása alatt terjedt el
általánosan az európai kaltúrterületen. (Első említését 765-ből találjuk.)
Ez a nevezetes újítás kétszeresére emelte oa föld eltettési kepecitését,
vagyi> kétszerannví en' ber meoélhetését tette lehetövé.
NE"m kevébbé jelentős újítás volt naqyaránvú telepítesi tevékenysége. Ahol ugyanis a frank harcos befejezte feladatát. ott azon nyomban
---ó
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a frank szerzetesek és telepesek, megépltetWt az elsö kolosto!"okat és telepesfalvakat és fejlettebb technikai tudásukkal megindították a belterjesebb gazdálkodást. Ezen a réven hatalmas területeket kapcsoltak bele Európa gazdasági vérkerínqésébe. Különösen az alpesi tartományokban és a német-szfáv határ mentén volt feltűnő a haladás.
A birodalom bensejében viszont az okszerű erdőkezelés és irtás tette
lehetövé a termelés arányainak Iokozását. Nem kis szerepet játszott ebben az egyházi és világi nagybirtok gazdasági rendjének végleges kialakulása és meqszllárdulása, Mert abban az időben csak a nagybirtok rendelkezett a racionális gazdálkodás anyagi és szellemi feltételeivel; megfelelő anyagi eszközök birtokában egyedül az gondolhatott új termelési
ágak és módok bevezetésére és új termények meghonosítására.
Azőstermelés mellett a kereskedelem előmozdítására tett legtöbbet
a nagy császár. Egyfelől előmozdította a kereskedöknek külön érdekszervezetekbe (gildoniae) tömörülését. másfelől mínden tőle telhetőt
megtett a rájuk nehezedő sokféle zaklatás elhárítására. Igy például szíJ0rúan megtiltotta új vámhelyek állítását olyan helyeken, ahol inkább
akadályozták, semmint előmozdították a forgalom kifejlődését. Ugyancsak a kereskedelem megkönnyítése érdekében gondoskodott állandó értékű pénz forgalombahozataláról is.
Még kedvezőbb képet nyerünk Károly uralkodásáról. ha kulturálís
törekvéseire fordítjuk tekintetünket. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a
klas-zikus világ elenyészése óta ő volt az első európai uralkodó, aki
becsületbell tartozásának érezte alattvalói szellemi érdekeinek felkarolasáto ts itt nem annyira a magasabb műveltség fellenditése és az úgynevezett karolingkori reneszánsz elindítása érdekében kifejtett munkájára. mint inkább a szélesebb néptömcqck szellemi szinvonalának emelését célzó erőfeszítéseire gondolunk. Mert Károlyt korántsem elégítette
ki az aachent palotaiskola és a kolo-tori iskolák aránylag szűk körte
korlátorott tanítói tevékerryséqe. Ö a rnüveltséq kincseinek általánossá
tételével az egész nemzet erkölcseire ernelöleq és nemesitőleg akart
hatni. Tehát szükscpképoen el kellett jutnia az általános népnevelés gondolatáig. És valóban a 789. évben kibocsátott edmonitio generalis 72. fejezetében egyetemkg megparancsolta. hogy az olvasás elsajátítására mindenütt iskolákat állítsanak. Egy későbbi kapltuláréjában pedig kötelező
leg előírta, hogy "mindenki küldje el fiát abetük meqtanuláára, és a
fiú minden íqyekczctével maradjon m.eg az iskolában mindaddíg, míg jól
meg nem tanulta az olvasást".
De az írott betű Károly korában sem jelentette az eleven életet.
Altalános népnevelésről a VIII. század viszonyai közt még nem lehetett
szó, de azért biztató kezdeményezések itt is, ott is mutatkoztak, melyek
megfelelő folytatás eselén alkalmasak lehettek volna a szűkkörű reneszánsznak egyetemes müvelödésí mozgalommá táqítására, Allításunk igazolására csak két adatot idézünk. Theoclulf orléans! püspök. a naA:lY császár egyik kedves munketársa (t 821). íqv rendelkezett. "Faluhelyen és
tanyákon az áldozópapok tartsanak iskolákat, és ha a hívők valamelyike
ezekre az iskolákra akarja bízni gyermekeit az olvasás meotanulása végett, a papok ne resteljék felfogadni és oktatni, hanem ellenkezőleg a
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legnagyobb szerétettel tanítsák. öket... & az oktatásért ne követeljenek.
semmí díjat a gyermeklektöl és semmi ajándékot ne. fogadjanak el tölük,
kivéve, amit a szülök a szeretet buzgóságából önként felajánlanak
ne kik ."
Még érdekesebb. mert már az dért eredményről számol be. Leídrad
lyoni érsek (t 816) levele: ..Vannak énekískoláím, melyekböl legtöbben
olyan készűltséggel kerülnek ki, hogy másokat is képesek tanítani; ezenkívül vannak olvasó-ískoláím azok számára, akik az egyházi olvasmányokban gyakorolják magukat, sőt azok számára is, akik a jámbor könyveken elmélkedve azok szellemébe ís be tudnak hatolni."
A gyermekek mellett a felnőttek oktatására is nagy gondot fordított Károly. A papságnak ismételten lelkére kötötte, hogy legalább az
Or imádságára és a Hiszekegyre tanítsák meg hiveiket, a királyi kiküldötteknek pedig kötelességévé tette, hogy útjaikon szerézzenek meggy6zödést rendelete lelkiismeretes végrehajtásáról és a tanulni nem akarókat sujtsák megfelelő büntetéssel.
A legnagyobb gondot azonban mégis a papság szellemi sztnvonalának emelésére forditotta a császár. Hiszen jól tudta, hogy kulturálís
törekvéseinek sikere elsősorban a papság magatartásától függ. Ezért
egész uralkodása alatt nem szűnt meg papjait a tudományok iránti érdeklődésre és a velök való foqlalkozásra buzdítani.
Károly uralkodásának világtörténeti szempontból legkiemelkedőbb
eseménye és egyben polítíká'ának csúcspontja a római császárság új
életre keltése v.olt. A 800. év karácsonyán végbement koronázás részletei általánosan ismertek. Az is tudott dolog, hogy a koronázás nem
volt ínyére a császárnak. )';;Ietírója előtt később úgy nyilatkozott; hoq..,
ha előre tudott volna a pápa szándékáról. a nagy ünnep dacára inkább
otthon maradt volna. Ez a kelletlen meqíeqvzés azonban nem a koronázás tényére. hanem csupán a kivitel módjára és körülményeire vonatkozott. Természetes, hogya nagvrátörő uralkodót nem elégítette ki éli
nem is elégíthette ki az a másodrangú és hozzá merőben passzív szerep, melvet III. Leó pápa zseniális taktikája juttatott neki. Ű. könnyen
elképzelhetöleq, eqészen másként tervezte a császárság megúiítását és a
pápának valószínűleg csak akkora szerepet szánt benne, amekkorát a
konstantínánolvi patriarrhflk Naov Konstantin utódainak megkoronázásánál játszottak: uralkodói akaratának puszta végrehajtását.
Bármennyire nem elégítette ki azonban Károlyt a koronázás formáia, bizonvos. hogy ó is. meg környezete is már évekre vísszarnenö'eq
komolyan Iocrlalkozott a renovetio imperii gordolatával. A qondolatnak
abban a pillanatban fel kellett merü'níe, amelyikben a nanv hódító i~
gara alatt eovesítette míndar-a tartománvokat, melvek hajdan az imoerium ROTTlR.nttmot alkották. Mert rnínél jobban kitágultak az ú; római
birodalom határai és minél lobban nőtt a leleázott nem-etek száma, az
emberek tekinh'te annál ovakrabl-an fordult 'az aurea Roma felé, mint
ezen terűletek hajdani k67Pont;a fde>, rnelv eqvedül élte túl az összeolTl fl<; l-orzalmaít s IT'plV fal,,; közt rÜ~7kén Ó~;7tE" ponánv
kpr""nénv
'
multíának
nacv emlékeit. Bt-o-rvos. hogy Kárelv crondolkodásában III
korán végbement ft kapcsolódás. Erre csak két kis adatot em' tünk,
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Végrendeletében egy ezüstasztalról ol;lIasunk,.melyhek lapjára Róma
térképe volt vésve.. Azután tudjuk; hogy könyvtárának egyik nc;lgy éttéke Festus Pompeius II. századi grammatikusnak a polihísztor Verrius
FIaccus De uetbotum significatione című nagyterjedelmű lexikonjából
ltivonatolt könyve volt, mely abc-rendbe szedve tartalmazta az. örökváros összes kapuinak, utcáinak, halmainak és városrészeinek leírását.
Környezete természetesen minden tőle telhetöt megtett a római hagyományokhoz való kapcsolódás élénkítésére. Alkuín és társai, akik
hivatalból mélyedtek bele az antik világ és irodalom tanulmányozásába.
nem szűntek meg lépten-nyomon a római császárság példájára hivatkozni előtte. Sőt a pápaság részéről sem hiányoztak ilyen próbálkozások. 1. Adorján pápa 778 májusában kelt levelében örvendezve állapította meg, hogy ÚJ istenfélő Konstantin császár támadt, aki által Isten!
a szent apostolfejedelem, Péter Egyháza számára mindent bökczüen
adományozní kegyeskedik.
Ennyi oldalról jövő csábitásnak nehéz volt ellenállani. Károly
kezdte beleélni magát a császárság gondolatába és egyre inkább közeIedett a bizánci császárok caesaropapísztíkus felfogásához. Zsinatokat
hivott össze, vezette azok tárgyalásait és személyesen foglalkozott az
.eretnekséqek és a képtisztelet kérdésével, sőt az utóbbiban magával Rómával is ujjat húzott. Már nem érte be az Egyház védője címmel, hanem kedves hívének, Aquíleaí Paulinusnak szavával élve pap és király
(rex et sacerdos) akart lenni egy személyben. Hogy hogyan képzelte a
hatalom megosztását Rómával, arra klasszikus bizonyíték az a levele.
melyet Angilbert apát útján küldött az újonnan megválasztott III. Leó
pápának. s melyben minden időkre érvényes módon a következő szavakban foglalta össze a születendő császárság hatalmi ígényeit: "Miként
boldogult elődöddel atyai szövetséget kötöttem, azonképpen veled is
sérthetetlen hit- és szeretetszövetséget óhajtok kötni. hogy Szentséged
imádságára míndenütt apostoli áldás kísérjen és Isten kegyelméből a római szentegyházat mindig áhitattal védelmezhessern. A mi kladatunk
tehát ez: kifelé az isteni sepítséq mértéke szerínt fegyverrel kezünkben
szüntelenül védeni Krísztus Egyházát a pogányok támadásával és a hitetlenek pusztításaival szemben s befelé meqszílárdítani a katolikus vallás elismertetésével. A te feladatod pedig. Szentséges Atyám. Mözes
médjára Istenhez emelt kézzel segíteni hadsereqemet, hogy közbenjárásodra a vezérlő és adakozó Isten míndíq és mind-nütt győzelemre
seqítse a keresztény népet szent nevének ellensécet fölött és az egész
földkerekségen megdicsőítse a mí Urunk. Jézus Krísztus nevét." Valóban nehéz lett volna ennél kifejezőbben összefoolalní az eljövendő korszakok politíkai hitvallását: Nostrum est ... uesttum est.
Lélekben már rr-índen előkészület meqtörtént a császárság felú-ítására, míkor Leó pápa ügyesen eléje vácott az eseményeknek. Íqv a keresztény császársáq lényegesen más körülménvek közt és részben más
tartalommal szülr-tett meg. mint Kárelv és tanácsadói terveztek. De belenvucodtak a befeiezett ténvekbe, Károly 800-tól kezdve következetesen
római császárnak írta manát (Carolus sereníssírnus Auqustus a Deo
coronatus, magnus. pacificus imperator, Romanum gubernans imperium
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... et permJserlcord1am Dd ru: Pnmcotum et Lang~orum) és
802 tavaszán tizenkét éven felül valamennyi alattvalóját új hfiségeskü
id:ételére kötelezte. Az eskü mm kifejezetten a császár személyének
szólt; SOta birodalom egységének helyreállítására késznek nyilatkozott
Iréne görög császámé feleségül vételére ls. A véreskezű császárné közbejött bukása azonban megakadályozta a nagyszabású terv keresztülvitelét. Kelet és Nyugat egyesülése örökre elmaradt s az új császárság nem
Nagy Theodosíus, hanem csupán fia, Honoríus örökébe lépett.
Bár így az új császárság nem pontosan az lett. aminek Károly es
udvari köre tervezte, megszületése mégis felmérhetetlen következményekkel járt a kersztény Európa történetében. Azzal ugyanis, hogy elismerte a lelki hatalom függetlenségét és öncélúságát, a dualizmus jeiJyébe állitotta be a történeti fejlődést. Ettől kezdve a világi hatalom az
L"tentől megszabott világrendben csak az egyik pólust jelentette; vele
szemben állott ellenpólusként a lelki hatalom. mely a kortársak ítélete
szerínt nemcsak hogy egyenrangú volt vele. hanem szellemi természetének megfelelően magasan fölötte is állott. Ez a dualisztikus berendez-o
kedes egyszersmindenkorra' elhárította Európa fejéről a bizánci eaesaropapísmus, de ugyanúgy az indiai buddhizmus és a tibeti lamaizmus veszedelmét is. s a két hatalom egyensúlyban tartásával biztosította az
egyéniség jogát és a szellemi erők szabad kifejtőzését. Az európai fejtödés iránya voltaképpen 800 karácsonyán dőlt el.
. Ezek után könnyű a végső következtetést levonnunk: csak a tudatlanság. illetve az elfogultság állíthatja oda a vaskos egyszerűség és ösztönösség példájaként azt az uralkodot, akinek nyomán ilyen messze kiható következmények keltek. Maga a Károly-monda is eleven cáfolata
ennek a lapos felfogásnak: ha Károly naqy tetteivel és lcnyüqöző egyéniségével nem hatott volna olvan ellenállhatatlan erővel kortársainak é!
a későbbi nemzedékeknek lelkére. akkor annyi elődje és utódja míntájára o is minden bizonnyal a feledés jeltelen sirjában pihenne.
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A SZEGENY Jó HANUSZAKNE
Irta R6nay György
1.

Az országút fokozatosan emelkedik, de az utas j6formán észre sem
veszi; csak akkor eszmél rá a kaptatőra. amikor az út mentén hirtelen
elfogy az erdő s alant, egy dél felé nyitott völgy felső, zárt végében
föltűnik előtte a soktornyos város. A város mögött egyelőretolt hegy
tetején a hajdani vár vaskos bástyái látszanak, köröskörül pedig a
hegyek.
Nyaranta csupa habzó zöld lomb a tér s látni a kanonoksor muskátlíval tarkázott zöld pázsitszegélyét is. Egy utca keresztben sze'í át
a várost: az a korzó. Keskeny kis utcák, inkább síkátorök ágaznak ld
belőle; a balra Indulók már hegyre kapaszkodnak. Apró házak közt
ezüst szalag csillog: kö medrében kis folyó siet el a Várhegy tövében.
A házak közt,> arasznyira egymástól. templomok: a SZékesegyház,
a barátoké. a mínorítáké, a císztercítáké, az anqo'kísasszonyoké, s a
plébániák. a felső városi. alsóvárosi. s amott a patakon túl. szabálytalan
kis téren. egy sereg összevissza .futkosó sikátor középpontjában egy
harmadik. hivatalosan úgy hívják: a várkerülett. A nép azonban csak
Igy ismeri: a hóstákí templom.
A Hósták, az a kis folyón túl eső rész a vár alatt, a Várhegy oldalában. A házak alacsonyak itt, vastaqfalúak, horpadttetösök. s vállal
egymást támogatják. A talaj rossz, csupa kő: kötényben. talicskán hordja
haza a földet. aki némi hitvány zöldséget. vánnyadt virágot próbál nevelni az udvarában. A dió fák azonban. melyeket száz vagy kétszáz esztendeje ültettek. terebélyesre nőttek s irgalmas árnyuk alá rejtik a viskókat, mig le nem tépi lombjukat a szél. A bástyák alatt a sovány tisztásokon unottan legelésznek a szegények tehénkét. a kecskék.
Onnét. ahol az autósok meg szoktak állni. míelött leereszkednek
a városba, még 'valamit látni. Egy rneredek partszakadást mindjárt
Jobbfelől, az út mellett nyí' ó szakadékon túl, s ebben a meredek agyagfalban sűrűn egymás mellett furcsa kis ablakszemféléket. S ugyanilyeneket látni szemközt is, abban a lankásodó vonulatban. mely a vártól
húzódik Abony felé. Azok a hires x-í borpincék kapui. Ott, a hegybevájt folyosókban és csarnokokban őrzik a hasas hordók azt a sűrű,
alvadtvérszínű, keserédes vörösbort. melynek zamatát, ha egyszer megízlelte, soha nem felejti el az ember.
2.
Nincs ennél jobb bor a világon! - mondogatták a szölösqazdák
a té~i píncézéseken, s ez volt a véleménye Hanuszáknak is, az ácsnak.
Télen amúgyis kevés a munka s ami akad. többnyire hitvány reparálás;
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az alkonyat még föl sem piroslott a Kisdiófa-utcai mühely ablakán. de
Hanuszák. már türelmetlenül tekintgetett a hibbantlábú székek és rokkant stelázsik közül a gyalupadon ketyegő kövér ébresztőórára. Végre
csizmás léptekdöndü tek a fagyos utcán. Hanuszák leverte magáról il
forgácsot, belebujt a báránybőr bekecsébe. fejébe nyomta a kucsmáját.
betette maga után a mühcly ajtaját, ráfordította a kulcsot s hátrakiálfott az udvar végében lapuló ház felé:
- Hé Róza! Kimegyünk egy kicsit a hegyre.
Az asszony fekete hárászkendöbe burkolódzva üldögélt az ablaknál. Letörülte róla a párát s úgy nézett utána az urának. Lám, megint
elmegy - gondolta. Egy kicsit fájt a szíve míatta, hogy most már egyetlen estére sem marad otthon. Éjfél körül vetődött haza; nugy énekszóval, kurjongatással közeledtek a pincék íelöl. föllármázták a Hóstákat.
Ki tudná megmondani, hocvan került a szegény mcsterember a
zsíros szö'ösqasdák, duhaj gazdalegények társaságába? Valahogyan közébük csöppent. itatták és Hanusaéknak izlett a bor, eszébejutott egy
és más. amit még inaskorában tanu' t: üveget, pálcát egyensúlyozni az
orrán, kakaskukorékolást, tehénbőgest utánozni. s néhány együgyű bű
vészmutatvány is. Csakhogy ezekbe sorra belesült. mert már elfelejtette
a fortélyukat s ráadásul a keze is elqöbösödött s remegett a részegségtől; de azért csak annál jobban mulattak rajta. mint valami bohócon.
Hívták hát úton-útfélen, Hanuszák. pedig ment, ha hívták, mert igen
megszerette az x-í bort.
Hanuszákné meg csak várta otthon, a kis házban az udvar véqében. Egy-egy marék forgácsot vetett a tűzhely parazsára, nézte a föllobbanó lángok táncoló árnyékát a falon, s mig kendőjébe burkolódzva
a zsámolyon kuporqott, míndenféle gondolatok jártak a fejében. Olyasmiket gondolt, hogy Hanuszák, az ács Szent József, ő maga Szűz Márla, s valahol a szíve alatt ott mozog már a kicsi Jézus. Vagy már meg
is született s ott aluszik a karjában a hárászkendő alatt, József. azaz
Hanuszák. pedig munka után jár a Hóstákon, mert kevés a kereset s
bizony nem ártana már egy kicsit bőségesebben élni. Hanem aztán álmodozásából fölverte a távo' i kutvauqatás: tudta, most dülöncenek ki
valamelyik pincéből, most kereeqélík az utat, s nyomban nótába fognak. Ilyenkor gyorsan levetkezett, bebújt az ágyba, nyakig betakaródzott s szerétett volna Imádkozni, de nem tudott, mert nem jutott eszébe
a félelerntö' az imádság; mindegyre csak azt hajtoqatta: "Uramisten.
add, hogy ne bántson, Llramí-ten, add. hogy ne nvúlton hozzám". Hanuszák bebotorkált, dünnvöqött, támolygott. megtalálta az áqvat, véqiqváqódott raja; Hanuszákné pedig lélekzetfojtva fíqvelt, s mikor meqbízonvosodott róla, hogy az ura alszik. dideregve kiszállt az ágyból,
mezítláb az a'vóhoz osont s letérdepelt, hogy lassan. gyöngéden. vi9yázva lehúzza róla a havas, sáros csizmát.

3.
Hanuszák pedíq egyre tovább maradózott a .pincékben s volt nap.
hogy csak hajnalban vetődött haza. Hol járt. mit művelt? Hanuszákné
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nem kérdezett töie soha senunit. Kitisztogatta a csizmáját. lekaparta a
bekecse prémgallérjáról a sarat. kuc:májábólkiverte' a port. nadrágjából kiszedegette a bogáncsot. Mert ezeken az éjszakákon kalandos utakon kóboro hatott. nagy viaskodásokat állhatott ki Hanuszák. Egyszer .'
taligán tolták haza a holdfényben s úgy boritották ki nagy nevetés
közt az udvarra, akár egy zsákot. Máskor meg otthagyták az árokparton, mert már nem gyóztékvonszolni; virradt, míre dermedt kézzellábbal, csúful. támolyogva visszatalált a Kísdíófa-utcába.
De ez sem tartott sokáig. Lassan ráuntak, akik eddig a pincékbe
csaloqatták, mert már az első pohár megártott neki s nem bohóckodott
többet előttük. Nem hívták többet. kitértek elő' e. Hanuszák megsértő
dött, kereste. kin töltse ki a mérgét s egyre többet kötődött a feleségével. Azonfelül is rágta valami a belsejét. hidegrázós láz. különösen
alkonyattájt; még a foga is összekocódott tőle. Délelőtt meg, ha a
műhe'yben farigcsált, mert munkának igazán nem lehetett mondani ezt
az immel-ámmal való babrálqatást, elég volt négyszer-ötször végighúzni
a gyalut a sima deszkán s márís kifulladt, elöntötte mellét a verejték.
Letette hát a szerszámot, leült egy rozzant konyhaszékre és maga elé
bámu't. Olyan volt, mint egy kimerült. agyonhajszolt állat. Ilyenkor
érezte, hogy szenved: ordítani tudott volna az irtózatos magányosságban. Meg-megrándult az ajka. egyr.e egy mondatot torgatott maqában.
Ilyesfélét: . "Nézd csak, Róza, vesd meg szepen az ágyamat;. mert neltem immár Végem". Sokáig eltűnödött ezen, sokáig ismételgette ezt a
három szét: "nekem immár Végem". míg végül nem is tudta már, mit
jelentenek. De hogyan mondja meg neki, hogyan állton elébe? Egy ilyen
részeges. rongy, gané ember. Ettől aztán tompa düh kerekedett benne
Hanuszákné ellen; düh meg szomorúság, keserű mint az epe, hogy megéme'ygett tőle. Valahogy d kellett tüntetni a szájából ezt az ízt. Estetelé bevette hát magát a Sebes fullajtárhoz címzett kocsmába szemközt
a híddal, a Kőfaraqók utcátának végén s ott itta már nem is a bort,
hanem a pálinkát. Mínél többet ivott, a törköly annál jobban fűtötte
benne a tüzet; mindinkább locsolta s míndínkább lobogott. Míg aztán
fölcsapott az agyába is, izzani kezdett a koponyája alatt s maid szétvetette a fejét. Hanuszak a homlokába húzta a kucsmáiát, nehoqv kívülrő' is meglássék ez az izzás. ennek az olvadt vasnak a szederjesfehér pokla, melynek szikráí egyre ott pattogtak a fülében. egyre ott
ugráltak a szeme előtt. 09Y érezte hazamenet. lába alatt sístereqve
olvad el a hó; es tüstént tennie kell' valamit, mert különben kífolvík
be'őle a tűz, fölgyujtja a várost, vaqv szétrobban, rnint eqv bomba.
Vadul taszította be az aítót, kíránciqálta Hanuszáknét az áqvból, letaszította a földre s eqy oörcsös bottal, melvet méo künn a pincék közt
kerített a kutyák ellen, kegyetlenül ütlegeini kezdte.
.
S mivel a részeges ácsban már senki sem bízott s nem adtak neki
munkát, s mivel ami keveset rnéqis itt-ott keresett. azt Hanuszák mind
az uto'só fillérig el is itta: a szegény Hanuszákné úgy látta, itt van az
idő. amikor neki kell eltartania az urát. mint ahogyan a régi jobb napokban Hanuszák tartotta el őt.
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i.
A házaknál. ahova mosni járt, jól bántak vele és szívesen láttAk.
mert szepen dolgozott s nem lopta a napot; négy óratájt, mikor más aszszony még csak az öblítésnél tart. ó már a padláson teregette a holmit.
A koszttal sosem követe ődzött, megköszönte, amit elébe adtak. s nem
bogy pletykált volna. de még csak a szavát se hallották egész nap. Igy
aztán mínden helyén megkedvelték s tovább is ajánlották a bóstáki kis
H~~~~

_

Reggel hétkor érkezett, megitta a kávét vagy a teát. ahol mit adtak, a kenyeret. kolbászt bedugta a kosarába és dologhoz látott. A felső
ruháját nem vetette le soha. az ujját is éppen csak egy tenyérnyire
gyűrte föl, véletlenül se tovább, nehogy meglássák a karján a Hanuszák
fütykösének nyomát. Ott állt a habos teknő a szürke víz fölött és mosta
apró. gyors mozdulatokkal a,.. mások szennyesét. Az áqyhuzatot, lepedő
ket. törülközőket meg az alsóneműt, a vásznat meg a tarkát s ha lankadni kezdett a karja. sajogni akilúgozott kezefe]e, égni a körme körül
a kimart ujja. míndeníéle együgyűséget gbndolt s egyszerre fölfrissült
tőle. Hogy nem is a Kollár doktoték szeunyeset mossa, hanem csak az
imént tett le elébe egy púpos -kosarat a Boldogságos Szüz Mária:
"Ugyan, Hanuszákné lelkem, nem mosná ki ezt a kis ruhát, a fiamé meg
a tizenkét aposto' áé ". S mosta Husaákné a Kollárék, Szahóék, Szerdahelyíék, Mányokíék holmiját. mintha csak az Úr Jézusé meg az apostoloké. volna.
Hanem az ember nehezen szabadul a hírétől. s Hanuszáknenak is
utána lopakodott, ha nem is a sajátja. hanem az uráé. Kiment a szolqálö
vagy a szakácsné a piacra s eltéreferélt a kofákkal, mi újság a háznál,
ki vendég járt a héten, meg hogy rnosás van s már a javán túl jár az
a fürge kis Hanuszákné, Hogyan, a hóstákí Hanuszákné, annak a züllött, részeges ácsnak a felesége? S megindult a szó: hogy szegény aszszony nap mínt nap ide jár a piactérre a minoritákhoz a hajnali misére,
ép mikor akofák kirakodnak a bódéikban. s vajjon nem azért imádkozik-e a szerencsétlen, hogy szabadítsa meg míelöbb a Jóisten attól a
pokolravaló Hanuszáktól. Mert nem elég. hogy iszik. mint a gödény. de
összebarátkozott azokkal a nőszemélyekkel. akik éjszakánkint künn kószálnak a Minarét-utcán s át-átfutnak a hídon egy pohár pálinkára a
Sebes fullajtárba. azoknak a bestiáknak fizet, de míbö.? Abból. amit az
a ezerencsétlen felesége keres rá!
Igy tudták meg a belvárosi házaknál a szegény kis Hanuszákné szomorú sorsát.
Pebruárba fordult a tél: Hanuszákné aznap Mányokíéknál rnosott,
a Iöutcában. Szép, napos volt a délelőtt, a nyitott pinceablak előtt fürg~ll, vidáman kopogtak el a díák.ányok léptei. Egyszercsak lekiáltott
érte a szakácsné.
- Jöjjön föl egy kicsit, Hanuszákné lelkem. megsütöm ezt a kis
tyúkvért magának. Azt mondják, erőt ad.
Hanuszáknén, ahogy "leült a konyhában a sarokba és majszolni
kezdte a vért. hirtelen kíütközött a fáradtság; sajogni kezdett a dereka.
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fájt a hajladoeástöl, fájt a Han~llk botjától. annyira fájt. hogy alr,aratlanul is fölsóhajtott.
. - Ne büsuljon, lelkem - mondta a szakácsné s abbahagyta a tyúk
belezését - . Nemcsak magának nehéz: mindenkinek megvan a maga
.kercsztje. Látja. itt van a mi nagyságánk. szép is. gazdag. is. fiatal l~
mégis boldogtalan. A fene érti a férfiakat, hogy még ilyen asszony mel]öl is míndenféle szajhák után kóborolnak! Ez meg csak sir itthon szellény. csak emészti magát ...
Délután négykor már cipelte Hanuszákné a padlásra a kosarakat
oés teregetett. Utána majd a szakácsné kifizeti a bérét. kiadja a vacsoriját. beírják a naprárba a leqköze' ebbi mosást s azzal vége is a napnak.
Ma azonban. ahogy lejött a padlásról. nem a szakácsné várta a
konyhában. hanem az asszonya. Hanuszákné önkéntelenül ls hátra1lókölt. mert félt az idegenektől s mert még sosem látta Mányokinét: de
:az intett nekí, rámosolygott s azt kérdezte:
- Maga az. Hanuszákné?
- Igen -- felelte és megmagyarázhatatlan. buta zavar fogta el.
De lassacskán megnyugodott. Lopva az asszonyt nézte. ahogy a konyhalámpa alatt áll; szöke volt. szelid kék a szeme. sima, egyszerű fekete
ruhát viselt. mintha gyászolna: s olyan magas volt. nyúlánk, karcsú. S~
-dár. hogy Hanuszáknénak föl kellett néznie rá.
- Elkü' dtem a szakácsriet - mondta az asszony. s hozzátette maiJY!U'ázóan -: Sürgős levelet küldtem vele a pöstára. Maga persze
~e már.
- Szeretnék...
- Akkor jöjjön. kifizetem a bérét.
Előrement, s Hanuszáknénak követnie kellett a lakásba. A süppe-dős szőnyegeken s a csipkefüggönyök, ezüstök láttán megint elfogta a
zavar, Az asszony kihúzta epv kicsiny asztaikának a fiókját és pénzt
nám01t ki belőle. Tenyerébe fogta a pénzt. odament vele Hanuszáknéhoz. Megállt előtte s várt. mintha gondolkoznék. Aztán hirtelen elszánta
.magát s azt mondta:
- Mondja, Hanuszákné. miért nem hagyja ott az urát?
Hanuszákné rémülten bámult rá.
- Én. az uramat? Miért?
- Azért. mert iszik. Mert csavarog. Mert veri magát.
- Igen - mondta Hanuszákné, o'yan halkan. feiét lehajtva, hogy
alig lehetett hallani - . Dehát azért miér' hagynám el? S ki viseine rá
1l0ndot. ha én otthagynám? - kérdezte és csodálkozó tekintetét rá-emelte az asszonyra.
- Csak nem akarja azt mondaní, hogy szereti? - kérdezte az kissé
bosszúsan.
Hanuszákné egy parányit megvonta a vállát.
- Persze, hogy szeretem - szólt egyszerűen - . Olyan szerenesetlen szegény.
- De hiszen megcsalja magát!
- Megcsal - ísméte'te Hanuszákné és a szónyeget nézte -. Ilyen
.hitvány asszonyt. amilyen én vagyok ...
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Az asszony toppantott.
-Nem igaz! Akkor is meqcsalná, ha maga volna a legszebb <l
víláqon, Mind ilyen. Haszontalan, csavargó, hűtlen!
'. Hanuszákné újra fölemelte a fejét s hosszan belenézett az asszony
kipirult arcába.
.
- De én hűséges vagyok hozzá -- mondta csöndesen.
Talán egy perc is elte't, Szótlanul álltak, szembenézve. Aztán
Hanuszákné látta, hogy az asszonynak elfátyolosodik a szeme és megrándul a válla a visszafojtott zokogástól. Egyszerre nagy szánalom fogta
el iránta, a büszkesége, a szenvedése, a megalázkodása iránt. Lehajolt
-és megcsókolta a kezét.
Közben hazaért a szakácsnő s ott várta már a konyhában. Elébe
tette a vacsoráját s egy vastag sze'et kalácsot. Hanuszákné berakta
mind a kosarába-és magára kapta él kendőjét.
- Jó éjszakát,
- Inkább ülne le s enné meg itt nyugodtan .- szólt utána él szakácsné, de ő már nem. hallotta, vagy nem akarta meghallani. Esteledett.
csJllagok ütköztek ki az égen; a mlnorítáknál ötöt vert a toronyóra.
Futva ment át a piactéren. a hídon: öt óra volt; futott. hogy még otthon találja Hanuszákot a kaláccsal.
5.

Ebben az időben történt, hogy a hóstáki öreg papot féloldalt mcgütötte a szél s a püspök új papot küldött helyette él plébániára. egy fiatalt, aki külföldet is járt és nagy jövőt jósoltak neki az aulában. A'ighogy beköltözött a p'ébáníára, a macskaköves templomtéren mintha
megmozdult volna az élet, mintha az elnéptelenedett öregtemplom egyszerre csak azt mondta volna: fölébredtem. itt vagyok, kezdjük a munkát, Vasárnaponkint még a városból is mind többen látogattak föl a tizes mísére, hogy meghallgassák az új pap prédikációját. Hétköznap ís
már, jó hajnalban kinyitotta a sekrestyes az öreg egyházat. hogy betérhessen, aki korai munkába indul. Hanuszáknéeddig a mínorítákhoz járt
a piactérre, túl a hídon. de mióta a hóstáki templom is együtt ébredt a
koránkelőkkel, íl'endönek Vélte, hogy ezek alatt a mohos boltívek alatt
fohászkodjék a mindennapi kenyérért. meg az erőért a míndennapi szenvedéshez.
A pap még fiatal volt, f.iss és mozgékony; új dolgokon törte a Ie
jét, míndenképpen valami nagyot. úttöröt akart cselekedni itt a Hóstá.kon, ahol a jó magot nem a szíkla köpte ki, hanem a bor nyelte el
Az nvelte el az elődjét, a régi tíszte'endöt is. De hiába volt tele buzgósáqqal, folyton akadályokba ütközött. A szöllősqazdák, akik megszokták, hogy a papjuk együtt borozgat velük s ha a feje elnehezedett kissé
a súlyos pinceleveqötöl, szepen hazatámoqatták, meqütköztek az új plébános tartózkodásan. Meg aztán a Hóstákon nem is valamire való ember. aki nem iszik. S nemcsak a módosabbak qyanakodtak rá. hanem
a szegények is. Miért firtat ja, hogy hogyan élnek. mít esznek, mílyen a
lakásuk. van-e cipőjc a gyerekn!.'k s oltár előtt esküdtek-e. rendben
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van-e házassaquk? M~denki viselje a maga, pYQmorúságát S, ne iszima.toljon bele a máséba. Az új pap 'valamiféle ,mozgalmat akart szervezní,
hogy mílyet, maga se tudta még;segítení akart a szükölködökön, de
tapasztalatlan volt. nem ismerte az embereket s úgyetlenü: fogott a dologhoz. A szegények elhüzódtak tőle, a gazdagok lenézték. Emiatt aztán
hamarosan keserűség fészkelt meg benne. Hányszor maga elé képzelte
művét: az új Hóstákat, a grafikonokat a plébániahivatal falán,ahogy
a fejlődést mutatják: hányszor e képzelte, hogy majd egyszer, öt,. tíz.
tizenkét esztendő mulva könyvet ír erről, a Hósták meghódításáról, erTől a modern mísszíóról, az új módszerröl, az ő mödszeréröl: egyszóval
elképzelte, hogy minden sikerül neki s ő ott áll minden sikernek az élén:
és mert semmi sem sikerült neki úgy. ahogyan szerette volna. talán azért
mert nagyon is magának szerette volna. a fiatal pap csalódottnak. kijátszottnak érezte magát s néha úgy járt órákon át föl-alá a szohájában,
mint akit ketrecbe zártak.
'
Az is ebben az időben történt, hogy" Hanuszákot egy hajnalban
holtan találták a kofák a folyó medrében. Úgy fulladt meg. ahogy a
részegek szoktak, egy könyöknyi vízben. Korán ígérkezett tavasz azévben s mégis elhúzodott a tél; X körül a hegyekben még március derekán is á It a hó. A folyóban, mely olvadáskor hatalmasarr meg szokott
-daqadní s néha még a piactérre is kicsap, most gyéren csörgedezett a
viz. A boldogtalan Hanuszák fejjel zuhant belé a magas partról s nem
bírt többé kikapaszkodni belőle,
Most, hogy eltemette a férjét s egyedül maradt, a mühelyt pedig
széthordták a Hanuszák hítelezöí, Hanuszáknénak nagy lett a kisdiófautcai lakás. annál is inkább, mert reggeltö'-estig mosott és csak aludni
járt haza. Atköltözött hát a Beglerbég-utcába. a földberoskadt törökkori házikók egyikébe. közel a templomhoz. Egy szűk kis szobája volt.
inkább a pincében, mínt a földszinten, hozzá tenyérnyi konyhája, ahol
vasárnaponkint valami kis levest. főzeléket kotyvasztott magának, s a
konyhával szemközt egy semmire se jó, ablaktalan benyíló]a, Az udvarból pár lépcsőn kellett lemenni a konyha meg a benyíló közti szűk, sötét előszobafélébe. s onnét ismét lépcsőkön a rózsaszínre festett szebába.
Az udvaron három vén ecetfa vetett árnyékot. Aki elhaladt a ház e'ött.
nem látott egyebet, mínt a kis visköt. melyben Hanuszákné lakott. -',
á a földszinten, fölötte az emeleten pedig egy altiszt a megyeházáról a
családjával; vastag, bástyaszerü falban nyilt a kapu s a fal Iö'é kihaj olt
az egyik ecetfa lombja. De aki belépett. a kapun. az elé egész kis telep
tárult, egymásra derékszögben épült két hosszú. alacsony. kátránypapírral földött ház. csupa szobakonyhás lakással: hóstáki napszámosok. szől- '
lőmunkások nyomortanyája. A fák alatt napestig gyerekek játszottak.
verekedtek. sívalkodtak, rengeteg elnyúzott, éhes. vézna kisgyerek.
Hanuszákné szepen bereridezte a szobáját. Egyik felébe került az
ágy s éppen elfért a két fal között, középre az asztalka meg a két szék
5 szernközt a sarokba a vékonyka ruhásszekrény. A falra Ieszü'etet szögezett. meg egy világoskék Mária-képet. meg egy bekeretezett Iénykepet Hanuszákrol. amikor még nem ivott s hegyesre pödörte a bajuszát
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A pap háztartását egy őszülő. sovány. mellbeteg formájú kisasszony
vezette. Agota. Egy reggeli mise után megvárta Hanuszáknét a templom
kapujában s megfogadta a nagymosásra. minden harmadik hétben.
6.

A pap nem sokat törődött vele. mi történík a házatáján. Ha fogytán volt a fa és tüzelő kellett. ha kik a szállítást vá'lalták az erdöböl.

.a fuvart jöttek megbeszélni. ha bérlő ajánlkozott a plébánia másfél hold
szöllőjére: mindegyre csak a nénjéhez utasította őket...majd az Agota
:kisasszony elintézi". Agota pedig nem ismerte még a Höstákat, meg az
-ottani embereket és szokásokat, s ráadásul az öccse felé áradó bizalmatlanságot is érezte; kellett volna valaki. akitől néha tanácsot. eligazítást kérhet. Szöt váltani is jólesett volna néhanapján valakivel. Magánakvaló öreg lány volt. de olykor-olykor rászorujazott a beszédre. hogy
-elmondhassa apró-cseprő bajajt s meghallgassa a mások kis panaszaít,
Csakhogy itt a Hóstákon kihez közeledhetett volna? A városba
meg. ahol akadt néhány ismerőse. semmiképpen sem akart flt jámi barát'kozní. Irtózott a pletykától. a meqszólástól, az uzsonnakávé melletti kis
ráqa'maktóli tudta, aki egyszer belékeveredik ebbe. soha nem szabadul
lu belőle többé; olyan ez. mint a láp. mind mélyebbre süpped benne az
-ember. A csöndes kis mosónő iránt azonban az első pillanattól fogva
megmagyarázhatatlan bizalmat érzett. Ahogy végzett a fözéssel, s korán
végzett. mert a pap szerényerr étkezett. hátrament Hanuszáknéhoz a
mosóházba, leült a zsámolyra. nézte. hogyan do'qozík s megpróbált
szóba elegyedni vele. Hanuszákné halkan válaszolgatott s ahogy hallgatta, A5jota előtt lassan megváltozott a Hósták képe. S főként a hóstá'kíaké. Már nem voltak ridegek, el'enséqesek, gyanakvóak. Szerencsétle-,
nek voltak és szégyenlösek; a sebeiket szégyellték, a nyomorúságukat,
tehetetlenségüket. Agota már nem félt tőlük. Sajnálta őket. szeretett
volna segíteni rajtuk. Segíteni a nérnasáqukon, a szegények kérges, fáj-dalmas némaságán: hogy nem tudnak beszélni a Fájdalmukról. örömükrö', a szeretetre szomjazásukról s a félelmükről. hogy visszaélnek a bízalmukkal: ezért olyan vadak, tüskesek. iszákosak; de nem rosszak. csak
szerencsétlen, makacs, naoy gyerekek. Valóban ilyenek voltak? Agota
'ilyeneknek látta öket a Hanuszákné szemén át. S mert látta, mennyit
-emésztí magát kudarcai miatt 'az öccse, egyszer azt mondta neki vacsora
közben:
- Valahogyan másként kellene nekifogní ennek a missziónak, amit
itt a Hőstákban akartál. Azt hiszem, az a baj, hogy te először szervezní
akarsz. De ezeket a szegény embereket már annyiszor becsapták. hogy
rnínden szcrvezéstö' iszonyodnak. Először inkább talán azt kellene meg-értetned velük, nem is szóval, hanem másként, magam sem tudom ho,gyan, hogy szereted őket.
A pap rábámult, valósággal elképedt a szavaitól; aztán hirtelen
-színte ráförmedt.
-Honnét szeded ezt?
- Az a kis Hanuszákné, aki mosni jár hozzánk, az mondott valami
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rlyesíélét. Nem. nem veled kapcsolatban. - tette hozzá sietve. mert
látta. hogya pap bosszankodva összevonja a szemöldökét - ; éppen
csak beszélgettünk s akkor mondta. Hogy nem kell ezeknek semmi
egyéb. mint hogy szeressek őket; hogy érezzék. hog.y velük élnek. Agota kipirult. úgy folytatta. már nem is azt. amit Hanuszáknétöl hallott. hanem ami egyszerre az ajkára tódult; mintha meg kellene védenie
a testvérétől Hanuszáknét, a Hanuszákné igazságát. - Kívülről ezeket
nem lehet visszavezetni az Istenhez. Ezeknek nem az kell. hogy prédikálj nekik; persze prédikálni is kell; de hogy velük éljünk; hogy is ma'9yarázzam meg neked. amit gondolok? Hogy elsősorban ne a papot. az
idegent lássák benned. hanem a testvérüket.
Ráemelte könnybelábadt. lelkes tekintetét az öccsére: a pap azonban mogorván leszégte a fejét. Píszkálta egy ideig a morzsákat a terítőn. azután hátralökte a székét. fölállt .
. - Az igazságnak csak addig van tekintélye előttük. amig ereje van;
ezt ne feledd el. Ágota.
Maga sem tudta. miért mondja ezt. mi köze mindennek a nővére
szavaihoz. Forrt benne a harag. Nem elég a tehetetlensége. még leckéztetik is. Ágota. aki még soha nem szállt szembe vele. Szövetkezik ellene
egy mcsönövel. :erezte. hogy valahogyan folytatnia kell. ki kell egészitenie ezt a suta mondatot; de még várt. hallgatott. mert érezte. ha megszölal, nem ura többé az indulatának. Leginkább ez fájt neki. ez a Hanuszákné, Egy Hanuszákné oktatja ki őt a nénje szájával. Egy tudákos.
müveletlen, ostoba kis Hanuszákné.
Agota tett-vett az asztal körül. leszedte az edényt. összehajtotta az
asztalneműt: egyszerre csak odament hozzá és ránézett.
- Lehet. hogy igazad van. De az igazság. az erős igazság. Gábor. az
a szegény szenvedök igazsága.
A papnak doboini kezdett a halántéka, homlokán kidagadt középütt
egy ér. Sarkonfordult. bement a szebájába. Az ajtót keményen tette be
maga után. Kis híja volt. hogy be nem vágta.

7.
Három héttel ezután újra mosás volt a parókián. húsvét előtti nagymosás; s a kis Hanuszákné újra ott dolgozott. de rnost, hogy megenyhült az idő. már nem dohos mosóházban, hanem künn a rügyező fák
alatt az udvaron. Ágota a köteleket húzta ki az ágak közt s a tisztát
teregette. A pap betegtől jött haza. meglátta őket s nyomban föltámadt
benne a bosszúság. Egy percre megállt az ajtóban s nézte a teknő mellett egyszerü kék ruhájában a vékony kis Hanuszáknét,
Vajjon miért van annyi baja vele? Bement az irodába. íróasztalához ült. de ahelyett. hogy dolgozott volna. a Hanuszáknén tünődött.
.2\. legutóbbi kudarcon, ami vele kapcsolatban érte. Ahogy Agota egyszercsak kijelenti ebédnél:
- Holnapután mosás. Jön a Hanuszákné.
Mi köze neki a mosáshoz, meg h09Y jön a Hanuszákné? Nyelt
egyet. készen rá. hogy meg is mondja ezt Ágotának. Eddig sem volt dí-
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vat, hogy bejelentse neki a mosást meg a mosónőt. De aztán meggondolta és mást mondott.
- Gyanús nekem ez a te Hanuszáknéd.
- Miért?- kérdezte Agota meglepetten.
- ·Ott áldozik minden reggel a hatos mísén, de gyónni még egyszer se láttam. Nem szeretem az ilyen ...
Nem folytathatta; félbeszakitotta Agota nevetése.
~ Ó, te csacsi! Azt hiszed, te vagy az egyetlen gyóntató a világon?
Ne félj miatta, átjár a városba a minoritákhoz.
Ei jutott eszébe most az íróasztalnál s ép úgy elszégyellte magát,
mínt akkor, tegnapelőtt délben. Még utóbb azt hiszik, féltékeny a híveire! Egy iratcsomót tett maga elé, azt kezdte böngészni. Ez a vállalkozása végre sikert igért s ő remélte, hogy megtöri vele a jeget. Húsvétra megajándékozzák az egyházközség legszegényebb családjait, mégpedig nem holmi gazdagok asztaláról lehulló kaláccsal-süteménnyel. hanemlíszttel, zsírral, cukorral, ruhaneművel. cipővel. Soha ilyesmiről a
Hóstákon nem hallottak. Mindent a lehető leggondosabban készitett elő.
Nagy körültekintéssel választotta ki a leginkább rászorulókat. Lapozgatta az iratokat, olvasta a jelentéseket; aztán hirtelen fölállt s kiment
a tornácra, hátrakiáltott az udvar végébe.
- Jöjjön csak be, Hanuszákné!
Az letette a ruhát, visszatűrte csuklójára a ruhája ujját, megtörülte
a kezét s egy kicsit megigazgatta a haját. A pap nyitvahagyta maga
után az ajtókat, odaült az iróasztalához; önkéntelenül is úgy helyezkedett el, hogy minél tekintélyesebben hasson. Úgy tett, mintha az iratokba merülne; csak akkor nézett föl, mikor az asszony már ott állt
előtte.

- Figyeljen csak rám, Hanuszákné - mondta. Érezte hangjában
a nagyképüséget. de nem segíthetett rajta, csak igy tudta legyőzni azt
az érthetetlen; kinos kísebbséqérzést, amely a mosónő szelid, komoly
arcának láttára támadt benne. - Biztosan hallott már róla Agota kisasszonytól, hogy az egyházközség az idén húsvétkor komoly segitséget
ad a szükölködöknek.
Hanuszákné a fejét ingatta.
- Nem, kérem, nem hallottam róla.
- Hát most akkor hallott - folytatta a pap _. Nem könyöradományról van szó, hanem természetbeni juttatásról. és ezt Isten segitségével ezután mindcn húsvétkor és karácsonykor megismételjük. Gondolom, maga is nehezen él, magának is szüksége van valamire. Lísztre,
zsírra, alsóneműre. Diktálja föl szepen ...
De Hanuszákné megint csak a fejét ingatta.
Nincs szükségem nekem semmire .--- mondta csöndesen -. S
annyi szegényebb van nálam.
A pap feszülten figyelte a hangját, de nem mert rátekinteni. Megérezte talán ez az asszony, mennyire kivánja, hogy legyen szüksége
végre valamire tőle; hogy végre meqalázhassa, fölébe kerekedjék? De
nem volt szükséqe semmire. Még egy utolsó reménység támadt benne.
Hátha Hanuszákné is a szemérmes. makacs szegények közül való?
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· - Nézze, lelkem, semmi oka sincs rá, hogy röstellkedjék. Az ado"
mányok névtelenek; aki ad, nem tudja, kinek adja, s aki kap, nem tudja,
kitöl jön. Nem kell hálát adnia érte, csak az Istennek.
- Tudom - mondta Hanuszákné -r-r-, De míndenern megvan, ami
kell.
~. Úgy? szólt a pap s megint érezte magában a haragot. - Sz~
val, magának míndene megvan? - kérdezte gúnyosan.
- Igen -- felelte az asszony -. Megvan a míndennapí kenyerem.
A pap nem bírt tovább a helyén maradni; hevesen fölállt.
- Jól Van - mondta - . Elmehet, Hanuszákné.
De egész nap annyira rágta a dolog, a visszautasítás, s hogy Hanuszákné egyetlen egyszer se mondta, hogy "köszönöm", hogy este már
nem állhatta tovább és kipakolt vele Agotának.
- Úgylátszik, nagyon jól megy a sora annak a te Hanuszáknédnak,
Agota elcsodálkozott. Nem, egyáltalában nem megy jól a sora. Még
annyira sem, ahogyan mehetne. Hiszen úgyszólván alig eszik; amit adnak neki, félrerakja a ko sarába s hazaviszi a gyerekeknek. Hogy miféle
gyerekeknek? Ó, látszik, sosem járt a Beglerbég-utcában, azokban az
ecetfás udvarokban. Nyolc, tíz gyerek egy családban, nyolc-tíz család
egy udvaron s mind éhes, mínd neveletlen. Azoknak viszi a maga kosztját a szegény kis Hanuszákné.
- Hát majd beszélek én egyszer azzal a Hanuszáknéval - mondta
a pap konokul - . Majd én beszélek vele ...
A legközelebbi mosáskor megint behívta hát magához az irodába.
de most alkonyat volt, félhomály, most nem látta tisztán az arcát, most
csak egy vékony, Iejkendös kis alakot látott az ereszkedő estében.
S ezért szelídebben is beszélt vele, mint a multkor; majdhogynem úgy.
mínt egyenrangúval; majdhogynem úgy, míntha a segitségét kérne. Segitségét valamihez, amin már régóta rágódik.
- Látom, Hanuszákné, minden vasárnap ott van a tizes mísén s
hallgatja a prédíkácíómat. Mondja meg őszintén: meg is érti a szentbeszédet?
Izgatottan várta a feleletet, mert büszke volt rá, hogy jó szónok.
De a homályban máris észrevette az ismerős kis mozdulatot, azt a csöndes fejcsóválást.
- Nem. Sokszor nem értem. Szeretnénk megérteni, de nem értjük.
- Szeretnék? - kérdezte a pap és megnyomta az utolsó szótagot.
- Igen, szeretnénk, mi, akik ott vagyunk, szegény népek.
- S mondja, mít nem értenek belőle?
- Hát ... Van, amit megértünk. De a többi ... - Mintha tétováznék. mintha a szavakat keresné. S azt mondta: Amit az Úr Jézus
mond, az ő szavát, azt mind megértjük. Hanem a többit. ..
- Értem - mondta a pap. Fölállt. fől-alá járt a sötétedő szobában, ajkát harapdálta. Miért nem küldi el ezt az asszonyt? Mit vár még
tőle? Megállt előtte, megérintette a vállát. Nézze csak, Hanuszákné...
Küszködött magával, a büszkeséqével: de egyszerre végigáradt rajta
OIZ alázat vágya. olyan erősen, hogy szinte belerendült. Nézze csak,
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Hanuszákné... Képzelje magát a helyembe. Ha az én helyemben volna.
maga mit prédíkálna ennek a népnek. hogy megértsék.
Hanuszákné ránézett a homályban. Legszívesebben letérdepelt volna
elébe. mint egykor a Hanuszák görcsös husángja elé. s lehajolt -volna és
megcsókolta volna a kezét. mint akkor este Mányokinénak; mert ugyanazt a szenvedést, ugyanazt a magányosságot érezte benne. a vergödö
szavában. mint amit a szegény részeg Hanuszákban, a fölcsukló Mányokínéban érzett. De a pap kérdezte s neki felelnie kellett.
- Hogy én mit prédikálnék nekik? Semmit. Fölolvasnám nekik a
szentirást s azt mondanám: látjátok. ez az, amit az Úr Jézus mondott
s ezek után én mit mondhatnék még. ];:n. szegény özvegy Hanuszékné,
mit mondhatnék én az Úr Jézus után? Mit mondhatunk az Úr Jézus
után? Semmit. Meajünk szépen haza. persze csak majd ha vége a mísének. s ne mondjunk semmit. hanem tegyük. amit az Úr Jézus mondott.
Tegyük. amit az Úr Jézus tett. mintha mi volnánk az Úr Jézus. mi, a részeges Hanuszák s a szíjjártó Mikola meg a többi. S te. szegény részeges Hanuszák, ne men] többet a pincébe, ne menj többet a Sebes fullajtárba, mert az Úr Jézus se járt ilyen helyekre. és hiába mondod. hogy
azért mé~y. mert egyedül érzed magad. mert nem vagy egyedül, hanem
az Úr Jézussal vagy. Mert mind azt érzi. hogy egyedül van és ez az
oka mindennek. Hogy isznak, kódorognak. mit tegyenek. ha annyira
egyedül vannak s úgy érzík, hogy öket senki nem szeretí, ezt a szegény
népet itt a Hostakon. Megmagyaráznám nekik. hogy igazuk van. mert
igazán egyedül vannak s úgy elkerülik őket. mint a rühös kutyát, Irtóznak tőlük. mert 'rossz a szaquk és pálinkaszagúak s már jóformán beszélni se tudnak. csak ugatnak, mint a farkasok; de azért mégsincs igazuk. mert velük van az Úr Jézus és ők is együtt vannak; minek marják
egymást. mikor úgy kellene lenniük. mint a testvéreknek? - Halkan beszélt. s mintha mégis izzott és szárnyalt volna a hangja; és színte nem
is az ő hangja volna, hanem valaki más szólna az ö hangján; vagy talán
inkább csak a pap hallotta úgy. mert Hanuszákné ép hogy csak suttogott; s most hirtelen abbahagyta s csak annyit tett hozzá: - Ezt mondanám,
A pap hallgatott. Ahogy ezek a csöndes szavak reá záporoztak.
csak alig~alig értette őket. Valami megmarkolta a bensejét. valami fölindulás. Egész sötét lett. Hiába mondod, hogy egyedül érzed magad.
mert nem vagy egyedül ... Odaugrott az ajtóhoz és fölkattantotta a villanyt. Egyedül volt.. Egészen egyedül volt a szobában.
8.

Eltelt a nyár. eljött az ősz; a Hősták szőlleíben megvolt a szüret,
színt váltottak a hegyeken az erdők. s esténkint tüzijátékot rendeztek
az égen a hullócsillagok. A szegény kis Hanuszákné munka után szíve"en kisétált a vár alá. jól beburkolódzott a hárászkendöbe, mert már
hűvösek lettek az esték s a hegyekből csípős, gyors kis szelek lopakodtak be a városba meg a Hóstákra: mélyen beszívta a tiszta. lombízű levegőt. mélyen 06 tüdejére szívta, melyet elvásott a sok gőz és elkínzott
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a sok hajladozás. Néha leültek Treszkával a bástya tövében a fűbe,
hátukat a göcsörtös bástyafalnak vetették s néztek a magasba. nézték a leszaladó csillagokat. Treszka is ott lakott a Beglerbég-utca tízben.
hátul az udvar végében s okos. szomorü, kicsit vad lányka volt. olyan.
amllyenek a nagyon szegények lányai szoktak lenni.
Ahogy ott ültek. hátukat a bástyafalnak vetve, Hanuszáknénak
eszébe jutott az a régi idő. amikor Hamiszák először kezdett elmaradozni
és pincékben részeqeskední, amikor ő a zsámolyori kuporogva várta, s
arra gondolt, hogya kis Jézust várja és Hanuszák munkát keres a
környékben. Mintha egy tenger mélyén volna mindez. Vagy valaki
másnak a% életében. Mert ő csak mcsott. mosott mindig, s az az
idő. amikor még nem mosott, mintha egy másik életben történt volna.
S mUyen szép volt innen messzíröl, a bástya alól, hogy ott ül a szobában. a falon táncol a föllobbanó forgács lángja, s ő ringatja a kicsi
Jézust.
Megsimogatta fölpuhult kezével a kislány fejét. Jólesett ez a meleg
kis fej itt az ölében. Nézték a csillagokat és Hanuszákné az életen tű
nődött. Mennyi ruhát kimosott, Istenem, mennyit; ha mind egy kötélre
teregetnék. meddig érne? Túl a hegyen, messze, jó meszíre. Fáj a válla
tőle, fáj a karja. fáj a melle, s már nem birja a kosarat a padlásra. Mi
dolga is van még a világban?
Semmi dolga többé a világban. Amig segiteni tudott, amig mosni
tudott, mosni azt a rengeteg szennyest; de most, hogy megrokkant. ilyen
hirtelenül, egyik napról a másikra, most már igazán semmi dolga a világban ..Nézte a csillagokat s egészen könnyűnek érezte magát, semmi
súlya nem volt többé, semmi sülya, csak az a kócos kis lányfej, hanyatt
az ölében, ahogya csillagokat nézi.
- Gyerünk, Treszka, hideg van.
Másnap a plébáníán mosott s korán végzett. mert Ágota segített
neki. Még le se ment a nap, míkor hazaért. Belépett a kapun s meg kellett kapaszkodnia. hogy össze ne essék. Hivta a kislányt, lefeküdt. A hideg rázta.
- Ott a kosár, Treszka, ott az étel. S ott az asztalon a naptár.
azt hozd ide.
Mind be volt írva: hétfő Szederék. kedd Mányokíék, szerda Bodnárék, és így tovább. Mert jó mosónő volt s akadt helye minden napra.
- Még világos van, Treszka, még átmehetsz a városba. Ugy-e átmégy? S megmondod míndenütt, sorban, ahogy itt látod, Szederék. Mányokíék, Bodnárék: a Hanuszákné üzeni, ne várják. nem megy mosni
többet. Fogadjanak mást, ott van a te édesanyád, vagy mást. mindegy.
Megértettél, Treszka?
A kislány bólintott. Hanuszákné várt; várta, míg elcsitul a mellében a fájás. Mosolygott.
- Tudod, Treszka, csak azért mondom, hogy ha egyszer talán neked is a másét kell mosni. Először irtózik az ember tőle, a mások szeny- .
nyesétől. De gondold csak, hogy nem a másé. hanem az Úr Jézusé. az
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apostoloké; s milyen piszkos lehetett, hisz annyit mentek, annyi porban,
s ritkán válthattak, szegények. Érted, Treszka?
- Értem - mondta a kislány.
Hanuszákné feküdt, hallgatott, lehúnyta a szemét. Később Iölkönyökölt.
- Itt vagy még, Treszka?
- Ittyagyok - mondta a lányka.
- Akkor most menj, de előbb a plébániára. S keresd a tisztelendőt. Én kérem, hogy jöjjön, Hanuszákné, HC!9y elkészítsen a halálra.
Egy kicsit köhögött, nézte, ahogya kislány föllépked a lépcsőn, két
hosszú sor száradó ruha közt, két hosszú, megrakott szárítókötél közt.
A pléhánián éppen vendég volt, mikor Treszka odaért s bekiáltott:
- Tísztelendö úr, siessen, azt üzeni a Hanuszák néni, hogy még ma
este meghal! '
.
A pap állhatatosan kerülte Hanuszáknét azóta, hogy akkor este
beszéltek, s annál inkább kerülte, mennél többet hallott felőle. Hallani
pedig hallott már nemcsak Agotától. hanem ettől is, attól is; mintha csak
valaki Isten választottja élne a Beglerbég-utcában. Mintha a szcntek
úgy teremnének, mint útszélen a bogáncs - gondolta bosszúsan él pap.
És most sem ment azonnal a beteghez, hanem még elbeszélgetett egy
kicsit a barátjával. mert hol van az megírva, hogy ha Hanuszákné azt
mondja, hogy ma este meghal. valóban meg is hal ma este?
Igy aztán mire később belépett a szegényes kis szobába, Hanuszákné már elaludt az Úrban.

9.
Harmadnap temették s a pap meqvárta, míg az a pár szegény. aki
elkísérte utolsó útjára Hanuszáknét, szetszéled s haza indul. Utolsónak
maradt, s csak a temető, a szegényes, kopott kis hóstákí temető kapujá-

ban vette észre, hogy mégsem ő az utolsó. Egy kislány ugrándozott
möqötte, az, akit a haldokló akkor este érte küldött. Meqvárta, a nevét
kérdezte, s hogy rokona volt-e Hanuszákné.
A nap akkor ment le nagy tűzvészben szemközt a hegy möqé,
Treszka ide-oda szaladgált,. tépdeste az ösvény mentén a színes őszi
lombot s dudolgatott. Minduntalan fölverte gondolataiból a papot, s az
véqül is elúnta, rászólt.
-- Mondd csak, te nem szeretted a Hanuszák nénit?
Treszka gyanakodva sandított rá.
- Mért kérdi a tisztelendő úr?
- Azért. mert ilyen vigan vagy, pedig most temetted el.
- Minek búsuljak - vonta meg a kislány a vállát.
A pap egyre ingerültebb lett.
- Hát nem érted, hogy meghalt?
De azért minek
- Dehogynem - felelte a gyerek dacosan
búsuljak?

- Nem sajnálod?
Dühösen kérdezte; azt akarta, hoqy sajnálja, hogy fájjon neki, hogy
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sírjon, Megint azt a veszélyt szímatolta, azt az ismeretlen fenyegetést,
amit Hanuszáknéban. S a kislány is nyomban megérezte az ellenségességét.
- Nem. Mert azt nem kell sajnálni, aki följutott a mennyországba.
- Senkiről sem tudhatjuk biztosan, hogya mennyországba jut-e mondta a pap - . Azt csak az Isten tudja biztosan.
- Hát pedig én tudom, hogy oda jutott - vágta vissza a gyerek.
A papot elfutotta a méreg; utána kapott, hogy megragadja a karjánál; de Treszka íélreuqrott, beugrott az útszéli kökénybokrok közé s
iszonyattá! kerek szernmel meredt a papra. Azt még jobban kihozta a
sodrából ez a tekintet.
- Félsz tőlem, mí, kis csirkefogó! Mért félsz tőlem? - kiáltotta.
, - Mert a tisztelendő úr nem hiszi, hogya Hanuszák néni a mennyországba jutott.
- Nem igaz! .- kiabálta a pap. Zúgott a füle, már nem is tudta,
mit beszél. '- Ki mondta neked, hogy oda jutott? Ki mondta?
- Tudom! - sikoltotta a kislány. - Azért is tudom!
A pap, mint aki eszét vesztette, lehajolt, hogy megdobja egy görönggyel. Treszka fölsíkoltott s eltűnt az útmenti bozótban. A pap ott
guggolt az úton, kezében a görönggyel, SZédelegve. Úristen, gondolta,
mit teszek. Úristen, megőrültem. Körülnézett, nem látta-e valaki. Senki
nem volt a környéken. Fölegyenesedett. leverte kezéről a port. A reverendájának az alja is csupa pot lett, ahogy leguggolt.
Otthon bezárkózott a szebájába. Ennek véget kell vetni, gondolta.
Nevetséges; utóbb még megbolondul emiatt a Hanuszákné miatt. V éget
kell vetni neki. S mikor meghallotta a szornszédból az edény csörrenését, ahogya nénje vacsorára terít, kiment hozzá s azt mondta:
- Kérlek, Agota...
Azt akarta mondani: megtiltom, hogy ennek a Hanuszáknénak a
nevét valaha is kíejtsd előttem. De ahogy megszólalt, észrevette, milyen
nevetségessé tenné magát. Nekitámaszkodott a kályhának s várta a vacsorát. De Ágota, ahelyett, hogy behozta volna az ételt, egyre csak a
villákat, késeket babrálta: mint aki szólni akar s nem tudja, hogyan
kezdjen hozzá.
- Te, Gábor ...
' - Tessék.
- Mondd, hogy is van ez a halottakkal?.. : Azért 'is imádkozik az
ember, akiről tudja, hogy üdvözült?
A pap egyszerre nehéz kimerültséget érzett. Hát újra kezdődik?
- Nézd, Ágota. Az ember senkiről nem tudja biztosan, hogy
üdvözült.
- A szentekröl sem?
- Azokról igen.
Agota odament az öccséhez s megsimogatta ai arcát.
- Szegénykém. .. Hát olyan nehéz elhinned, hogy egy szerittel
éltél?
A pap nem felelt, visszament a szobájába, magára zárta az ajtót.
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· Nem gY}ljtott villanyt, ott könyökölt íróaszta'ánál a sötétben. Nem is:
gondolkodott. Csak ült, míndene ólomból volt, üres volt, fáradt volt,
szomorú volt. Néha azt gondolta, csak ennyit: Istenem, hová züllöttern.
így teltek az órák, számolatlanul.
Később úgy tetszett neki, valaki beszél hozzá a sötétben. A kis
Hanuszákné hangját hallotta. mintegy félálomban. s látni is ,vélte. úgy,
mint akkor, amikor azt kérdezte tőle, érti-e a prédikációját. Mert mind
azt érzi, hogy egyedül van és ez az oka míndennek ... Lehet-e nála jobban egyedül ember a világon? Aztán azt gondolta. aztán az a hang azt
mondta, a kis Hanuszákné hangja: pedig nem vagy egyedül, hanem az
Úr Jézussal vagy. S ő mégis egyedül van, rettenetesen egyedül. Pedig
nem vagy eqyedül. ..
S ekkor Hanuszákné azt mondta neki a sötétből: szegényember,
mégsem vagy egyedül. Mert amikor olyan rettenetesen egyedül vagy,
mínt most is, és olyan leszel a magányosságodban, mint a farkas. és gő
gös leszel benne és tusakszol ellenem és magad ellen, akkor sem vagy
egyedül, mert akkor is ketten vagytok egyedül, te meg a Krísztus, akit
mindenki elhagyott. mikor a kereszten függött. Ketten függtök a kereszten; nem vagy egyedül.
gs míntha a sötétségben valami kis fehéres folt derengett volna,
egy alak, éppen csak annyi és olyan, amilyen a kis' Hanuszákné volt.
amig a földön élt. A pap. mint akkor alkonyatkor is. fölugrott, az ajtóhoz rohant és fölkattantotta a villanyt. De senki nem volt a szobában
kivüle. Csak a szívében kezdett terjedezni valami meleg békesség. Valami, amit talán kisgyerek korában érzett utoljára: ahogy a szívben fölfakad a szeretet, mint egy meleg forrás.
Kilépett a tomácra s fölnézett az égre a hideg őszi éjszakában.
A Hősták fölött millió és míllíó csillag szikrázott. A föld sötét volt, de
látszott a tetők zegzugos rajza a lejtőn. A tetők alatt aludtak a szegények. A pap életében először érezte, hogy szereti őket. S hogy le kellene térdepelnie elébük; mert magányosak, és mégsem magányosak. mert
szenvednek és a Krísztus szenved bennük. gs igy lesznek mind testvérek Krisztusban és a szenvedésben.
Másnap megkereste Treszkát.
- Ne félj, Treszka, Gyere. kimegyünk a temetőbe.
S ott a sírnál imádkozott sokáig. Hogy olyan eqyszerűen. alázatosan tudja szolgálni és szeretni az embereket, a szegényeket, ezeket a
szegény hóstákíakat, s a világ minden szenvedö szeqényét, mint ez a
halott szolqálta, ez a szent, igénytelen. áldott kis Hanuszákné.
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SZEMLE
OSCAR WILDE ZARÁNDO KÚTJA
Idestova ötven éve annak. hogy a teljes tudatosság színében világítják
1900 november 29-én. a trónját vesz- meg ezt a körülll\ényt. Ami pedig hatett ..élet királya" megtért a kateli- lálos ágyán való katolízálását illeti.
kus egyházba. másnap. november 30-án erről nem is látszanak tudni.
pedig az örökkévalóság birodalmába.
Ha e körülményeket tekintetbe veszPályáját - életét és munkásságát szük, a köztudatba átment Illegtéréstekintve egyaránt - két részre osztva hiedelem egyetlen alapjául az utolsó
szokásos szemlélní. A börtönbe jutása
prózai munka, a börtönben írt De
előtti ídöszakra esik életének és iroprofundis kínálkozik. A baráti kör
dalmi müködésének legnagyobb része.
tagjai nem 'is igen tudnak mít kezdeni
Az a Wilde. akinek magatartása leg- ezzel a müvel. Gíde és Douglas teljeáltalánosabban elterjedt az irodalom- . sen értetlenül állanak vele szemben. és
történetében, és a korabeli társaság- szánalmas erőlködésnek tartják. mely
ban. A börtönéből szabadult ember. a
gyökeresen más. mint a régi Wilde.
párisi elhagyatott, a De profundis és
Harris elismeri Wilde "keresztény
A readingi fegyház balladája írója, magaslatait". de megálla pit ja. hogy annem él olyan egyséJgeseln; a köztudat- nál végzetesebb volt utána bukása.
(Harris. Frank: Oscar Wilde. his
ban, mínt az első.
Eltekintve attól a homálytól, me- Life and Confessions New-York. 1918.
lyet számos ..életírö" , és részben még Német ford. Berlin, 1924.) Egy dolog
barátja és a De profu.ndis kíadö]a, az, amiben a Wílde-röl írók körülbeRobert Ross is szótt utolsó évei köré.
lül megegyeznek: a De profundis írója
maga a felületes szenilélet is segített más ember, mint a régi. Nem vonják
beburkolní, ködössé tenni ennek a tra- kétségbe őszinteséqét, de ezeknek az
élményeknek szerintük csak pillanatgikus életnek a befejezését.
Az angol közvélemény. mely er- nyi. hangulati jelentösége van.
kölcsi botrányakor
elfordult
tőle,
Amennyire a tényeket és Wilde
utolsó prózai művének, a De profun- magatartását ismerjük. nincs okunk
disnak ismeretessé válásával kezdett kételkedni abban. hogy a De profunismét felengední emléke 'iránt. A nagy- dis csupán a szenvedésokozta hanguközönség
körében
elterjedt. hogy lat szülötte, Mi csak azt szerétnénk
Wilde, a börtön szenvedéseínek hatá- meqvízsqální, hogy ez a hangulat. tarsára. megtért. Ezzel szemben azok,
talmánál fogva feljogosít-e bennünket
akik személyesen ismerték öt élete arra. hogy Frank Harris szavaival
utolsó éveiben. és baráti köréhez tar- ..keresztény magaslatról" beszéljünk.
vagy akárcsak egy múlö pillanatra is.
toztak. (így elsősorban későbbi életirója Frank Harris, továbbá André
más embernek tartsuk Wilde-et. EbGide. a magyar Rozsnyal Kálmán. és ből kitűnik az is. mennyire lehetséges
nem utolsósorban erkölcsi bukásának az összefüggés a De profundis, és az
okozója. Lord Alfred Douglas}. vala- utolsó órák nagy elhatározása között.
A börtön elötti Wilde műveíből és
mennyien a kortárs és' szemtanu szerepében hangsúlyozzák. hogy !lern le- életéből egyaránt kívíláqlík, hogy érhet Wilde megtéréséröl beszélni. Már telmi és érzelmi világának egyetlen.
nagy. közös alap-élménye van: a szépmaga az a tény. hogy ismét régi életmódjához tért vissza, elegendö bízo- ség, A valóság világából. a szépséqnyíték. Azonban számos apró kijelenjóság-igazság hármas egységéböl egyetése, tette, még jobban megerősítik, és düI csak a szépség iránt fogékony. A
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lehető

legegyoldalúbb módon csupán
esztétikai ernbertípus. Ennek az egyoldalúságnak
tudatos rneqvalósitása.
gondolatvilágának egyetlen következetessége. Leqszemléltetöbb ez. az élet
és a rnűvészet viszonyáról vallott felfogásában. Wilde szerínt az élet csak
másodrendű. utánzó. asszisztens-szerepet tölt be a művészet mellett. De
ugyanakkor mit jelent számára a mű
vészet? Ezt írja: ..Minden művészet...
látszat és jelkép... Akik az: keresik.
hogy mi van a látszat möqött, veszedelmes dolgot
müvclnck." (Dorten
Grag arcképe előszavában.]
Nincs abban semmi csodálatos. hogy
Wilde, müvész lé.ere, a művészetet
magasabbra értékeli az életnél. A
Baudelaire utáni
francia költészet
éppen ez időben harcol a reális világgal. a valóság döntő rang jáért. Wilde
számára azonban nem a valóság jelen.í a rangot. Nyiltan látszatnak nevezi a rnüvészetet, és őrizkedik attól.
hogy az igazság motivumait belekeverje a szépséq problémájába. Sőt int.
hogya valóság meqismcrése iveszedelmes. Nincsen valóság-igénye. A mü-'
vészetet ellenkezőleg. mint a hazugság
világát dicsöíti.
Ez a maqatartása elvezet másik.
közismert jellemzőjéhez: paradox ösztőnéhez. Furcsa vágy ez a különösre,
az újra. a meqhökkentöre. Gúnyos
.ösztön, mely játékosan tükrö t tart a
szilárd meqállapításoknak, és mínden
bizonyításnál jobban megnyugtatja az.
ha a tükörben a dolgokat - forditva
látja. Igy szülí nála a közkeletű
(egyébként nem éppen igaz) mondás,
hogy a rnűvészet az életet utánozza.
ép az ellenkezőjét. Igy történik. hogy
a valóság megbecsülése helyett a hazugságot emeli píedeszcálra. Következetességet viszont nem szabad keresnünk. mert ezt tudatosan kerüli.
Maga mondja egy helyen: ..A következetesség unalmas." [Intentions.} Ez
.pedig nem jelent kevesebbet. mint azt.
hogy Wilde gondolkodásának nem
volt struktúraja. Valóság és fantázia
a legrendszertelenebbül fonódik nála
egybe. s így minden meqnyílatkozá.sán, csillogó mondatai, sziporkázó öt-
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letfelvillanasai möqöt: olt ásit valami
el nem titkolható üresség.
Egész lénye a kifelé való meqnyívánulásra, a hatásra van beállítva.
Ez már eredendő mödon akadálya a
lelki elmélyülésnek. Barátainak adott
szellemes. tetszetős visszaváqasaí. melyek sohasem igazságukkal. hanem formai szépséqükkel hatnak. a legmélyebb
problémák felől is tökéletesen megnyuqtatjak. A barátok. illetve bárnulók
köre. éltető elem a számára. Szépséqélménye nem transzcondes igényű. A
látható és fogható szépséqek világa
teljesen kielégíti. Moralís érzéketlensége pedig talán legjobban apró példabeszédeiben. apoloque-jaíban tükröző
dik. melyeket baráti körben. mintcqy
önigazolásképen adott elő. Van egy
történetkéje. melyben a lélek a halál
után megjelenik Isten ítélőszéke előtt.
és a kárhozatra ítéltetik. A lélek
azonban kijelenti. hogy oda már nem
kerülhet. mert a földi élet volt számára a kárhozat. Míkor erre (!) a
paradicsomba akarják küldení, ismét
kijelenti. hogy oda sem mehet, mert
azt meg nem tudja elképzelni. "És
nagy csendesség lőn az itélet csarnokában" fejezi be Wilde a mesét elégedetten. (André. Gide: Oscar
Wilde in memorlam. Paris 1910.)
Ezek a vonások jellemzik az élvezet
tökéletes meqvalósítására törő
..élet királyát". mikor lesujt rá az általa annyit gúnyolt puritán társadalom. és' börtönbe kerül.
A szenvedés, mint kivülről jovo,
objektív valóság. a szomotúséq formájában jelenik meg a gyötrődő ember lelkében. és a De profundis lapjain finom felismerésekhez vezeti.
..Az öröm és a nevetés mögött lappanghat nyers. durva. érzéketlen kedély. De a szomorúság mögött soha
sincs más. mint szomorúság. A kin
nem visel álarcot úgy. mint a gyönyör." Míritha a valóság igénye is
feltűnnék egy rnúló pillanatra: ..... nincsen a' szomorúsághoz fogható igazság. Van idő. amikor azt képzelern.
hogya szomorúság az egyetlen igazság.. a világok építőköve. és kínnal
születík e világra a gyermek épúgy.

mint a csillag ... Sőt mi több: a szomorúságban mindig van valami erős ...
realitás." És Wilde. tovább fűzve a
gondolatot. szavakban eljut a hatalmas. keresztény titokhoz, mikor azt
mondja: "Az élet titka a szenvedés."
Wilde még tovább is megy. Eddig
azt hitte, írja, hogya szenvedés eltorz itja a teremtés arcát. Most pcd.q
tudja már. hogya szenvedés magyarázata csak a secretet lehet. "Ha a
világ szomorúsáqból épült. csak a szeretet keze építhetette. A gyönyör a
szép test számára van. de a kin a szép
lélek számára."
A jelentőségteljes szenvedés, mely a
szerétetben kap értelmet. úgy tűnik
fel, mintha valóban a keresztény gondolkozás kapuit tárnák fel Wilde számára. A szenvedés még elvezeti egy
másik kincshez is. melyet- lelke' mélyén talál meg, s ez - az alázatosság.
Itt azonban már disszonáns hangok
vegyülnek az
eddig kereszténynek
látszó harmóniába. Alázata eredetét
kutatva, így szél: "Teljesen belőlem.
magamból támadt. . . magam akadtam
rá, s ezért megőrzöm magamnak. ..
Sokkal inkább individualista vagyok.
mint .valaha voltam." A keresztény
alázat. melynek Fömotivuma az, hogy
semmi kezdetet nem tulajdonítunk magunknak. itt épen lényegében hiányzik.
Wilde azonban ezt az alázatot új
élet kezdetének tekinti. Eszköznek
akarja használni nagy feladatához.
bogy mindazt a rosszat. melyet elszenvedett életében. jóra fordíthassa. Itt
azonban Wilde már semmi kétséget
nem hagy lelki inditékának természete
felől. Kijelenti, hogy útja nehéz. mert
nem támogathatja sem az erkölcs, sem
a vallás. sem az értelem. Kifejti azt
is. hogy miért. Az erkölcsben azért
nem hisz. mert: "született antínomista
vagyok. Azok közül való, akik nem a
törvények. hanem a kivételek számára teremtettek." Ime, a homo -aestheticus legmélyebb önvallomása. Ez
az esztétikai, arisztokratizmus akadályozza meg Wilde-et. még legnagyobb
nyomorúságában is, hogy az erkölcsi
törvényeket észrevegye. A vallás
sem segít, mert "míg mások abban

hisznek. ami láthatatlan. addig az én
hitem azé. ami tapintható és szemmel
látható." Ezekből már világos, hogy
Wilde nem kapott hitet a fogságban.
amely a keresztény megtérés elöfeltétele lenne.
De mit jelent ugyanakkor olyan
magasztos eszme, mint a rossznak
jóra fordítása. mely így, külsö formájában
augustinusi
megfogalmazás?
Erre is megadja a választ. Kijelenti.
hogy az értelem segítségét is nélkülöznie kell, mert: "rendeltetésem az.
hogy mindazt, ami történt velem. javamra
fordítsam."
Wilde-et tehát
nem értelmi belátás vezeti idáig, hanem éppen az ellenkezője " ... azt mondanám. s... szerétném másoktól is azt
hallani magamról. hogy per verzitásom
kedvéért míndazt, ami jó volt az életemben, rosszra fordítottam. a rosszat
pedig jóra." A régi, paradox-ösztön
müködik itt. mint a valóság-érzésnek
és értelmi belátásnak furcsa pótléka.
Wilde egyszerűen azért írja le azt a
gondolatot, mert tetszetős ellentétformáját tartalmazza előbbi életmödjának.
A lélek míndent-széppé-alakító erejében bízik, mint az egyetlen lehető
séqben, amely megmentheti. Bele kell
törődnünk a büntetésbe, írja. de itt is
guzsba köti magát: " ... az istenek oly
furcsák" - írja - . "hogy éppúgy büntetnek bennünket azért, ami bennünk
jó és emberi, mint azért, ami rossz és
perverz." Jó és rossz: Wilde szájában
most is csak szavak, melyek valójában nem rejtenek semmit.
Miután láttuk. hogy a kereszténységnek alapjában nincs köze a börtönben szenvedö Wilde-hez. hátra van
a másik kérdés. Változott-e egyáltalán
valami módon, az "élet királya", korábbi életfelfogásához képest? Ha hite
nem is volt. volt-e valamilyen bűn
bánata?
Erre vonatkozóan a következőket
írja: "Egy pillanatig sem sajnálom,
hogy a gyönyörnek éltem... De helytelen dolog lett volna, ha tovább folytatom ezt az életet, rnert korlátolt
lett volna." Itt megint csak a régi
Wilde tűnik elénk, aki a korláttalan-
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ság vágyának mámorából akarja meqmagyarázni magának a szenvedés titkát. Megdöbbentő eltévelyedéshez vezeti maga az evangélium is, amely
rendes napi olvasmánya görög
nyelven - a börtönben. Krísztus, szerinte "a bűnt és a szenvedést önmagában· véve, szépnek és szeritnek. és
a tökéletesedés eszközeinek tekintette."
Hogy legkiáltóbb tévedései ugyanakkor mennyire át vannak szöve az
igazság elemeivel is. mutatja, amit
ezek után ir: "A bűnösnek természetesen magába kell szállnia. De míért?
Egyszerűen azért. mert
máskülönben
képtelen volna felfogni azt. amit elkövetett. A bűnbánás píllanata a felavatás pillanata. Söt több ennél: az egyetlen möd arra. hogy multunket meqvéltoztathassuk."~s ő. a görög esz:mény
hödolója, bámulattal ismeri el. hogy
mennyire alatta álltak a görögök
Krisztus hatalmas igazságának. Hiszen ők még isteneikről sem tételezték
fel, hogy megváltoztathatják a multat.
..Krisztus bebízonyította, hogya. legközönségesebb bűnös is meqtehetí."
Mindezek azonban nem feledtethetik
a valót. hogy Wilde-et az erkölcsi
értékelőképesség hiánya abban is megakadályozta, hogy valódi bűnbánata
legyen. A bűnt és bánatot testvéri
mellérendelésben helyezi egymás mellé,
mindkettőt a tökéletesség eszközének
tartva. Nem látja meg, hogya bánat
éppen a bűnnek tagadása.
Hit és bűnbánat nélkül, beszélhetünk-e még Wilde meqváltozásáröl?
Mít jelenthetnek akkor nála ilyen szavak, mint: alázat, szeretet? Erre is
megfelel. "Az alázatossáq a müvészben
nem egyéb. rnint az. hogy lelke nyitva
áll minden tapasztalat számára. valamint a szerétet nem egyéb a mű
vészben. mint egyszerűen a szépség
iránt való érzéke, amely feltárja a
világ számára a világ testét és lelkét:'
Mély tragédia. hogya müvészet, az
isteni eredetű szépséq szolqálata, egy
művész számára börtön és végzet legyen. Wilde egész életén át szellemi
börtönben volt. az esztéticizmus börtönében. melyböl a testi valóság börtöne sem tudta kiszabadítani. Bűvös
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kör lett számára ez az esztétícízmus,
melyet meg kivánunk különböztetni a
magasabbrangú esztétícízmustól, mely a
szépség transzcendens eredeteben hisz.
Wilde látható, a tapintható világ
szépségeinek foglya és hitvallója volt.
~ szépség nem volt egyéb számára
látszatnál. a dolgok hímporánál. és ö
tudatosan egy tartalmától fosztott külsö
formára tette fel egész életét.
Ez a bűvös kör akadályozza meg
végül abban is. hogy eljusson Krísztushoz. Néha. a szépséq egy-egy csodálatos lendületében úgy érezzük,
megsejt valamit a nagy igazságokból:
De Krísztus számára nincs nagyobb
elismerése. mint hogy azt mondja,
olyan volt, mint egy művészí alkotás.
Az élet és a gondolat bármely megnyilvánulására
alkalmazhatná
ezt
Wilde, mint értékemelő jelzőt, csak
épen a hit világát nem tudhatja felmérni vele.
A szépség szemléletéhez szekott
szeme néha annyira segiti, hogy legalább is szavakban - a mísztíkusokra emlékeztet: ..Úgy gondolunk rá
míndíq, mint ifjú vőlegényre... mint
szerelmesre, akinek szerelme számára
parányi volt az egész világ." De a
Megváltó jelentőségét irodalmivá, sőt
szinte nyárspolgárivá fokozza le, míkor azt írja, hogy élete idill volt, a
romantika szépséq-szomorúságának öszszefonödása.
Nem is láthat Krisztusban valami
földöntúlian naqyszerüt, nem láthatja
az Istent. mert Wilde a XIX. század
renanizmusának megmérgezettje. (Renan Jézus életét ötödik evanqélaunnak
mondja.) Csupán emberként értékeli
és dicséri Krísztust, ami annál is roszszabb, mintha tagadná. Mig egyfelől
kikel azok ellen, akik ..XIX. századi
borzalmas Hlantröpot" csináltak Krísztusból. másfelől ö maga is egy nyárspolgár-eszménynek hódol. A megváltás erkölcsi szépséqét nem tudja felismerni, mert ez felette <VI az esztétikai érzékelés világának.
Míndezek alapján azt kell megállapítanunk. hogy Wilde életére a külsö
szenvedés semmiféle pozitiv hatással

nem járt. Ez a szenvedés maga lesz
további életének egyetlen pozitívuma,
mely közelíti ugyan. a lelki elmélyülés
és az evangélium felé. de nem ad új
eszközöket a számára. Wilde régi lényének eszközeit használja, azokat.
melyek a bukáshoz vezették. egyoldalú
esztétícízmusát és paradox ösztönét.
Ezek ut'án nem csodálatos. a De profundis tartalmának hangulati jelentő
séget tulajdonítani. Olyan hangulat
volt ez. melyet Wilde-nek késöbb teljesen sikerült lerázni magáról. Kiszabadulása után. miután Napolyban ismét együtt töltött egy idö~ Douglasszal. ezt mondta Frank Harrisnak: "A
javulásról való szóbeszéd teljesen értelmetlen. Frank. A valösáqban egy
ember sem javul. vagy változik. Én

ugyanaz vagyok. aki mindig is vol(Harris. i. m. 309. 1.)
A szenvedés mag", azonban. melynek
emléke egész hátralévő életén á~ titkolt, fájó sebként égette. végül is termékennyé vált számára. Csak ez az
emlék lehetett az, mely halálos ágyának nagyelhatározásához vezette.
Ennek a cselekedetének azonban semmi kapcsolata nincs a De profundisban tükrözödö gondolatokkal.
Eletének ez a befejezése szabad. és
mínden hatáskereséstöl mentes cselekedet. Még leghívebb barátja. Robert
Ross is. ellenkezését leküzdve, teljesiti
Wilde végakaratát. Egy passzionista
szerzetest hív ágyához kívánságához
képest. aki az egykori "élet királyát". felveszi a katolikus egyházba.
Iharosi Gábor

-tam."

A MARS "ÉLŐ FÖLD" AZ ÉGEN?
Egyetlen bolygó sem foglalkoztatta
gónkhoz. Ezeknek a titkát a teleannyira az emberek képzeletét. mint
szkop, a fényképezőgép és a szinképa Mars. Népszerű csillagászati cikkek elemzés fokról-fokra felfedi.
felkorbácsolták az ember kíváncsisáMa még legtöbben úgy vélik. hogy
gát, regények ecsetelték a Mars-lakók a roppant kiterjedésü világűrben a mi
életét. spiritiszta médiumok pedig a
bolygónk az élet egyetlen menedékbolygó flórájáról készitettek rajzokat.
helye. A csillagászat azonban egyre
Nem is lehet ezen csodálkozni, hiszen
több olyan komoly érvet sorakoztat
az ember titkos ösztönével régóta sejti. . fel a Mars felszínén tenyésző élet lehogya néma és jeges világűrben.
hetőségeire nézve. hogy előbb-utóbb
amelyet a miénkhez hasonló napok
fel kell adnunk földünk kivételezett
százmilliárdjai sugároznak be. lehet- helyzetére vonatkozó
elképzeléseinnek az élet hordozására alkalmas égiket. Nos. a Marsra irányított müszetestek. Platontól Flammarionig a bölrek eredményei ma már sokkal megcselők és a csillagászok egész sora hitt
bízhatóbban tájékoztatnak a marsbeli
abban. hogy a miénken kivül más laállapotokról állapítja meg Pierre
kott világok is vannak. Epicuros, Gauroy .neves csillagász. akinek taLucretius az ókorban. Nicolaus Cusa nulmánya ~omán közöljük az alábbi
bíboros a középkorban, Kepler. Galifejtegetéseket - . mint a mult századlei. Descartes. Newton. Arago és
ban. amikor a marsbeli élet nagy
Secchi jezsuita páter az újkorban és
szenzációként izgalomba hozta a rnű
még rajtuk kivül is sok kiváló tudós
veit világot.
hitt a föld köré n kivüli élet lehetősé
Ha a fekete szemhatár mélyén pisgében.
lákoló vörös csillagra irányitjuk telePersze a fényévezrednyi távolsá- szköpunkat. szemünk változó színárgokban mozgó világokról a rajtuk nyalatú földet pillant meg. amely nem
egészen elütő a miénktöl. A sarkvidélévő élet szempontjából aligha mondkén elterülő fehér abrosz voltaképen
hatunk valamit. de már másként állunk azokkal a víláqokkal, amelyeket nem más. mint vékony jég vagy zuza nap vonzó ereje hozzáfűz a mi boly- mara-mezö, Azt már tudjuk. hogy az
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évszak változásával (s ott az évszakok IIÚI1tegy kétszer olyan hosszúak,
mínt a mieink), a pólus fehér sapkája napról-napra zsugorodik, a nyár
derekán pedig csaknem teljesen eltű
ník. A hősipka eltűnése részben az olvadás, részben pedig a párolgás következménye. A párolgásnak . különösen nagy szerepe van aMarson.
mert ott a légkör nyomása sokkal alacsonyabb. mint a földön. Ha ebben az
évszakban figyeljük a Mars Ielületét,
világos. fátyolszerű alakzatokat veszünk észre. ezek azonban a jeges idöszak visszatértével ismét eltünnek. A
vázolt jelenséqekböl arra kövekeztethetünk. hogya víz mindhárom állapotában megtajálható ezen a planetán )s7:.
bár ezt a szpektroszköppal történt.
megfigyelések nem erősítették meg.
Nem
csodálkozhatunk
azonban a
szpektroszkóppal
történt megfigyelések negativ voltán. mert más megfigyelések révén úgy tudjuk. hogy a
Mars nagyon páraszegény és rnert a
Wilson-hegyi
csillagvizsgáló szpektroqráfját, amelynek e kutatásokat köszönhetjük. technikai okokból a világosabb és szárazabb régiók felé kellett irányítaní. Az eddigi megfigyelések nyomán azonban mégis megnyugtató módon állapíthatjuk meg. hogy
az élet első feltétele. a lJír:: megtalálható aMarson.
A további megfigyelések során hatalmas rózsaszínű vagy okkersárga felületek bontakoznak ki szemünk előtt
és sivatagos kontinensek, vastartalmú
porral. Ezek nem változtatják szinüket. viszont azok a sötét partok és
területek. amelyeket - régebben "tenqercknek" tartottak. érdekes szinváltozásaikkal hivják fel magukra a figyelmet. Kétféle rendszerű sz inváltozást vehetünk észre. Szabálytalan idő. közökben a sztnek helyi megváltozását és bizonyos idényszerű.változásokat. Az idényszerű színváltozások úgy
nyilvánulnak meg. hogya téJen zöldesszürke színek, tavasszal átmennek
barnába. violásba s vöröslőbe. maid a
tél közeledtével ismét elhalványodnak.
Mlelött ezeknek a jelenségeknek az
értelmezésére rátérnénk. néhány szö-

val meg kell emlékeznünk az úgynevezett M ars-esetomék kérdéséről. amely
annakidején lázbahozta a regényirók
képzeletét. 1894-ben az arizonai obszervatöriurnban Lowel nemcsak az
említett: szinjelenséqeket és változásokat figyelte meg. hanem fínoman ki;
rajzolódó vonalakat is látni vélt.
amelyeknek hossza többszáz kilométerekre terjedt. Számuk csakhamar emelkedett s Lowel többszáz "csatornát"
rajzolt fel a Mars térképeire. Az éveken át tartó éjszakai megfigyelések
arra bátorították Lowelt, hogy értelmezni próbálja ezeket az alakzatokat.
Úgy vélte, hogy a Mars, ez a haldokló föld csak a hatalmas kiterjedésű
sarki területen bővelkedik vízben. s
miután régi civilizációjának védekeznie kellett a talaj fokozódó kiszáradása ellen, a Mars-lakó mérnökök
csatornákon vezették le a sarkokról
a vizet. hogy e ritka elemből minden
vidék igazságosan részesedjék. Lowel
úgy vélte. hogy ezeknek a csatornáknak és vízgyüjtő medencéknek a partján még a vegetáció tüneménvét ís
megfigyelte.
Sokan mindezt lázálomnak. az úgynevezett csatornákat pedig optikai
csalódásnak mondották. Ma M. G.
Fournier, a planéta egyik legjobb megfiqyelöje. a Pic du Mídí csillagvizsgáló igen szép felvételeinek tanusága
nyomán azt állítja. hogy az úgynevezett csatornák természetes geológiai
eredetűek,

a

különféle: sz inváltozások

pedig Marsbeli növények jelenlétére
mutatnak. A Mars-rnérnökök csatornálnak szép és izgalmas története ezvéget
zel - legalább is egyelőre ért.
Annál érdekesebbek azonban az idő
szaki szrnváltozások titkaira vonatkozó megfigyelések és az azokhoz fű
zött következtetések. Ma már általában elvetik Arrhenius svéd tudósnak
azt a feltevését. hogy a sz.inváltozásoknak fizikokémiai okai vannak. Ö
a sztnválrozásokat azzal magyarázta,
hogy a kobalt klórűrje eredeti kék
szinét a vízgőz hatására rózsaszínűvé
változtatja. Ilyen folyamat játszódik
le szerinte a Marson is. Ez a feltevés:

azonban nem valósztnü, mert az ilyen
ásványi sók száma aránylag kevésnek
látszik. másrészt e jelenség elöídézéséhez szükséges feltételek sem igen találhatók meg a Marson. Hogyan magyarázható például, hogy a földön
semmiféle ehhez hasonló tünemény
nem mutatkozik, a mi talajunkban és
1égkörünkben levő vizmennyiség viszonylagos gazdagsága ellenére sem?
Bs hogyan magyarázható végül, hogy
ugyanaz a terület fokozatosan átmegy
a viola, a rózsa szín, ismét a viola és
a rózsaszín; utoljára pedig az okker
színámyalataín? Ennél· már észszerübbnek látszik. ha valamilyen vegetáció, valamiféle virágzás jelenlétére
gondolunk.
. Mielőtt azonban a vegetáció létét
igazoló különféle feltevésekre rátérnénk, képzeljük magunkat pártatlan
megfigyelőnek, amint eszményi feltételek segitségével megszabadulunk az
idő. a tér és a vonzás törvényeitől s
ott lebegünk a Mars légkörének a magasságában s a bolygó 687 napos évén
át megfigyeljük a felszínen lejátszódó
idöszakí jelenségek
kibontakozását.
Azt fogjuk látni, hogy egy-egy Marsféléveltolódással SZékhelye lesz annak az időszaki ciklusnak. amelyet az
északi égöv játékának nevezhetünk.
A tél keze terjedelmes jégsapkát
szö a Mars északi sarkán. mialatt az
egesz félgömb -- ha nem is látszik
éppen színtelennek - , de legalább is
erősen
felhigitottak rajta a szürkés
vagy zöldes alapú színek. Néhány hónap telik el s a tavasz megérkezik. A
hőmérséklet emelkedni kezd. Az északi
sark Jégsapkája megtörik, majd elerryészik és a viz lecsordogál az alacsonyabb helyekre. Ugyanakkor kezdenek feltünni a sötét, a barna és a
vöröslő területek, amelyeknek sztnessége egyre jobban érvényesül a tavasz derekától a nyár végéig. De ime,
az ősz már ránehezedík a féltekére.
A poláris jégmező fokról-fokra újjáalakul. Kezdetben darabos formájú,
majd. nemsokára a kezdeti homogén
tömbbé Változik. Bs az északi félteke
..tengereknek" nevezett területein fokozódó elszmtelenedés jelzi a felüle-

tén feltételezett életmüködés kifejezéseinek álomba szenderülését. Nagy .vonásokban ezt tarja fel a megfigyelés.
MiJyen kövétkeztetésekre juthatunk
a megfigyelések nyomán? Ha növények okozzák a Mars területén látható sztnelváltozásokat, akkor arra
gondolhatnánk, hogy a levélfesték rétegének. a pigmentnek olyan megnyilvánulásával van dolgunk. mínt ami..
lyen a mi növényeinknél is lejátszódik. A zöld kloroftlt a földi növények
levelében ősszel a vöröslő antocíán
festék fedi el. A zöld szln ittis átmegy a vörösbe és a barnába. Kétségtelen. hogy amennyiben van vegetB.ciója a Mersnek, akkor a növényzet
létének biztosítására alkalmas levélfestéknek is meg kell lennie. A növény protoplazrnás szemcséiben lévő
klorofil magvacskák elsőrangú szerepet játszanak az élet körforqásában.
Hála a levélfestéknek. a zöld növényzet fel tudja oldani a légkör széndioxidját s a szenet le tudja kötni
azokhoz a viz molekulákhoz és szervetlen anyaqokhoz, amelyeket a nő
vénynedv szállit a gyökérből és meg~
teremti azt a szénhídrát szintézíst,
amelynek révén lehetövé válik a növény táplálkozása.
Klorofil nélkül tehát nincs növényi
élet. de vajjon melyek a klorofil megjelenésének a Ieltételeí? A fény igen
kedvező tényező ugyan, de nem látszik teljesen elengedhetetlennek,' amint
azt bizonyos homályban tenyésző mosza tok, mohák és páfrányok tanusitják. Szükséqes hozzá bizonyos hőfok
s ez megtalálható a Marsban is. Kell
hozzá még oxigén, vas és cukor. Arról tudunk, hogyaMarsban van vas,
de a másik két anyagról semmit sem
tudunk mondaní. Lehetséges-e tehát a
Marson a klorofil kialakulása?
Erre a kérdésre nem könnyü válaszolni, mert két nehézség is támasztható vele szemben. ezek azonban ma már eloszlathatök. Az egyik
ellenvetés szerínt érthetetlen, hogy a
marsbeli növények miért viselkednek
másképen az. infravörös sugárzással
szemben, mint a földi növényzet. Feltűnt ugyanis, hogya földi növényzet

visszaveri az infravörös sugárzást.
míq a marsbeli növények elnyelik. Ennek az oka azonban az. hogy a növények a mi szükebb világunkban az
infravörös sugárzás
visszaverésével
tulajdonképen csak védekeznek a túlságos erejű sugárzásokkal szemben.
viszont a Marson aligha idézheti elő
bármi is az infra vörös sugárzás túlságos erejét. ha fiqyeelmbe vesszük- a
naptól való távolságát. Így a marsbeli növényi zónák sötétségének állandó fényképészeti tüneménye teljesen érthetővé válik. mert ha van vegetáció ebben a hideg világban. akkor
az a maximumát nyeli el ezeknek a
naqyhosszúsáqú, lényegileg
höszerü
hullámoknak.
A másik ellenvetés
hogyha a
Mars feltételezett flórájának volna
szenet asszimiláló pigmentje. akkor
gazdagitania kellene a légkört felfedezhető oxíqénnel, mint ahogy ezt a mi
floránk teszi. Ám nem ez a helyzet.
Nem szabad azonban elfelejtenünk.
hogy a Mars légköre széndíoxídban
igen szegény s a feltételezett növények
asszímilációia ebböl szabadit fel oxiqént. A Marson a fény íntenzitása is
csekélyebb és ha a fénycsökkenés nem
akadályozza is meg a növény léleqzését, másik életmüködését viszont. az
úgynevezett fotószíntézist, vagyis a
klorofil asszimiláló müködésének tű
neményét feltétlenül meglassítja. Ilyen
körűlmények
között a növény csak
kevés' oxigént szabadithat fej. ezt a
keveset viszont a lélegzés rögtön. felveszi. Zárt kör ez. amely pillanatra
sem teszi lehetövé. hogy a szpektroszkóp megragadja a Mars atmoszférájában feltehető oxigén nyomait.
A Marsban tehát föltehető a klorofil léte. de mivel magyarázható meg
az úgynevezett "tengerek" sötét sztnezödése éppen a tavaszi és nyári hónapok idején? A földi növényzet barna
színe éppen nem tavasszal, a vízbő
ség idején. hanem a száraz évszak végén tűnik fel és a növénv utolso életjele a téli álom előtt. A földi flóra
színének őszi megváltozását általában
a szárazsággal hozzák összefüggésbe.
Anélkül. hogy mellözní akarnók ezt a

az.
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tényezőt. szerepe jóval kisebb. mint a
sejt cukorsaváé, de főleg a hídeqé.
Két hosszabb tartózkodás. amelyet e
tanulmány szerzője legutóbb a sarkvidéken és a lap földön töltött. ezt a
nézetet csattanósan megerősítette. Nos,
a Marsot úgy foghatjuk fel, mint az
északi sark vidékét. Még nyár derekán is hidegeknek kell lenniök az éjszakáknak, de legalábbis Irtsseknek.
A továbbiakban minden megérthetővé
válik. Az olvadó jég vizének megérkezése tavasszal felébreszti a Mars
flóraját. Az anyagcsere (a lélekzés és
az asszimiláció) a tél folyamán a végsőkig csökkent. É'.s íme a viz hatására
a klorofil. vagy annak meqfelelöie
megpróbálja megnyilvánitani a fotoszintézis jelenségét. De ez lehetetlen
számára mindaddig, mig el..aem éri a
minimális hömérsékletet. A sejt tehát
igyekszik megalkotni pigmentje számára a meleg szint: a vöröslő, a barnás, néha a kárrnín- vagy a csokoládésaint. Az ok? Ezeknek a pigmenteknek nyilván ugyanúgy van hötaroló szerepük, mint a mi földi növényeink levélfestékréteqének.
A sejt
belső hőmérséklete emelkedik. a klorofil müködésbe lép. Az biztos. hogy
a fotoszintézis korlátozott. de ahhoz
elegendő. hogy fenntartson egy csenevész vegetációt.
Igy alakul 'hát ki a Mars m,ocsaras
tájainak a felszínén vagy a "tengereken" egy olyan flóra, amely hasonlít
a Iínomszfnezésü északi flóra egyes
növényeihez. Olyan növények ezek.
amelyeknek anyagforgalma meqlassúdott, amint azt az őket körülvevő szegényes
életviszonyok
megkívánják.
Nem valószínű, hogy mély gyökérzetű növények verhettek gyökeret ennek a bolygónak állandóan fagyos ta.laján, de ha ismerjük az északi törpenövényzet gazdag. színes világát. akkor nem csodálkozhatunk a Mars növényzetének szlnein. amelyek oly sok.
hasonlatosságot árulnak el vele.
Az időszaki változásokon kívül vannak hírtelen és helyhez kötött változások is. amelyek néhány nap alatt
kibontakoznak. Nem lesz valószínűt
len. ha ezt a jelenséget a sztyeppék

vegetácIójanak színte kirobbanasszer0
tibontakozásával hasonlitjuk össze.
A Mars felületének színváltozataít
1ehát leginkább azzal magyarázhatjuk
meg magunknak. ha föltesszük. hogy
.az északi földi vidékek száraz .zuzmöíhoz és moháíhoz hasonló növényzet él
'rajta. már csak azért is. mert zöld felületének színképe ezeknek a növélIyeknek a szinképével azonos.
Ami a Marson levő állati életet il~
Jeti. arról nem sokat tudunk. mondaní.
Egyesek mégis úgy vélték. hogy a
Mars meaedékhelyet adott gondolkodó
iényeknek. ha tán alaktanilag nem ls
hozzánk hasonlöknak. Am ezekről a
kérdésekről nem érdemes sokat töpzengeni.
A végkövetkeztetések előtt azonban
érdekesnek látszik még néhány adalékot adni azoknak a bizonyitékoknak
a nyalabjához, amelyek a marsbeli
ilet mellett szólnak. Ha elfogadjuk,
hogy talaján az olvadás és lefolyás
iehetséges (és ezt mindenki elismeri).
akkor el kell fogadnunk egy áthatolbatatlan ösközetnek a jelenlétét ls
ezen az erózió által elhasznált. többékevésbbé egyforma. üledékes közettél
boritott földön. Ml lehet ez. ha csak
:Dem agyag. A ritkán tiszta alumínium
szilikát. az agyag általában kolloidálls
és ragasztó anyag kiséretében szokott
előfordulni. amely megadja neki hajIltható és gyúrható tulajdonságát.
Nos, vajjon Igazolódnék-e a sarkvidéltének világossága és sötétsége. ha nem
volna jelen egy teljesen áthatolhatatlan geológiai réteg. hogy ez biztosítsa
akismennyiségű jégből kíolvadö víznek a tárolását és a lefolyását. Ahboz azonban. hogy egy geológiai réteg áthatolhatatlan legyen. az kell.
hogy át legyen itatódva egyrészt bizonyos mennyisgü vízzel. amelyet befoqad, másrészt szerves anyaqokkal,
'már pedíg ezeknek az eredetét nehéz
volna másban keresni, mínt fossztlís
állatok és növények előzetes elemekrebomlásában. Vajjon nem láthatjuk-e
ebben a Mars multbeli életének Jeiét?
Azt. hogy a Mars világos zönái oxidált. vastartalmú fémsókkal

szlne:zett poros sivatagok, egy úgy~
nevezett palorizációs eljárással állapították meg. Ennek alapján pedíg
el kell ismerni egyelőbbeni oxídácíót
egy olyan időjárási korszakban. amely
különösképpen meg volt fosztva a vizgőztől. De honnan származott volna
ez az oxigén, ha nem a régebbi fotoszintézisekböl, hiszen tudjuk. hogy a
föld légkörének csaknem minden oxigénje a kloroplazmák asszimiláló munkájából származik. A Marsnak tehát
volt oxíqénje, amelyet valamíkor növényzete termelt. Mert ne felejtsük el.
hogy fellépésükkor egyetlen atomnyi
szabad oxigént sem lehet találni az
égítestek atmoszférájában. Az bizonyos, hogyha visszautasítjuk a szabad oxígén hatását, nem hívatkozhatunk arra. ami a vízben található. De
egyáltalában lehet-e fenntartás nélkül
elfogadni a víznek ilyen (t. I. oxidáló)
hatását. amikor tudjuk. hogy például
a gazdagabb és szegényebb vastartalmú sók megkívánják a gáznemű
szabad oxígént és nem eléqszenek meg
a vízgőzben vagy folyadékban Ievövel? tgy tehát a Mars vastartalmú sívatagí pora is az ottani növényi életnek legalább ls egykori léte mellett
szölö érv.
Pierre Gauroy tanulmányában. amely
rendkivül érdekesen világít bele a hípotézisekkel dolgozó tudományos elme-munkába, éppen a különféle feltevések összehasonlítása és egybevetése
után arra a véqkövetkeztetésre [ut,
hogya Mars "élö föld az éqen:":
..Nem. a míndenség nem lehet temetaf
- kíált fel a tudós csíllaqász, - Az
ásvány győzelme nem lehet a világ
értelme. Az élet megjelenése nem véletlen jelenség. hanem megfelel a haladó és irányított fejlődés törvényeinek. És ha elhagyjuk a tudomány területét, hogy eljussunk a Hlozófíához,
felismerjük egy teremtő Hatalom szandékát s ennek következtében az egész
kibontakozás igazolódik az általa alkotott emberben, vajjon lehet-e alaptalan és önkényes állítás nélkül ezt a
végcélt a mi sártekénkre korlátozní?"
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A LAKÁS ÉS A VÁROS ESZMÉNYE
A MODERN VILÁGBAN
Annak a világszerte mutatkozó törekvésnek, mely a társadalom mentöl
szélesebb rétegei kultúrszintjének és
életsztnvonalának ernelésén fáradozik,
egyik legtöbbet hanqoztatott programja a korszerü lakásépítés és városrendezés.
HA második világháború óta eltelt
évek gazdasági feltörekvésének egyik
még mindig megoldatlan problémája a
lakáshiány. Szenvedö alanyai azok,
akiknek hivatásukból kifolyóan, vagy
egyéb okok miatt lakást kell változtatniok, és azok a fiatalok. akik külön otthonban akarnak családot alapítani. Rendszerint hosszú ideig kell
várakozniok, míg valahol otthonnak
megfelelő lakásra találnak. Külön nehézsé\}et jelent azután. a még mindig
fennálló szabad költözködés korlátoaása, amit éppen a lakásszüke miatt
kénytelenek a hatóságok nem ritkán
elég zordonan gyakorolni." E sorokat
elmúlt év nyarán írta egyik legnagyobb svájci újság. Ugyanakkor Franciaországban és Angliában újságcikkek és ankétok egész sora foglalko:rott ugyanezzel a problémával. A
nagyrésZében romokban heverő Németországról nem is beszélve.
Látható tehát. hogy a probléma
azonos gondja - kevés kivétellel minden európai országnak. Ennek
okát egyrészt abban kell keresni. hogy
a háborút viselt országokban a lakásipítkezés éveken át szünetelt s így
csak elvérve épültek lakóházak. másrészt bombatámadások következtében
még a meqlévöek is óriási számban
elpusztultak. Ehhez járul a társadalmi
szerkezet alsó rétegeinek gazdasági és
kulturális felfelétörekvése. aminek következtében jóval több lakásra lenne
,lIzükség. mint amennyi van.
. A nagy lakóház vagy kertes családi ház körüli viták felszínre vetették
a modern városrendezés és építés problémáit is. 1948 nyarán Zürichben
rendezték a XIX-ik nemzetközi lakásépítési és városrendezési kongresszust.
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A felvetett kérdések: a lakásépítkezés
állami támogatása. a városok és a
vidék nemzeti és táji szempontok szerinti rendezése, a városrendezés és a
magántulajdon gazdasági összefüggései. alakásviszonyok fejlödése és igy
tovább. Meqállaptották, hogy bár szocíolöqusok és közegészségügyi szakemberek ismételten figyelmeztettek a
modern
követelményeknek megfelelő
lakás- és városépítés irányelveire,
ezeknek még mindig csak kis része valósult meg. így például felismerték
ugyan az egylakásos•• kertes családiházakból álló települések nagy elönyeít, mégsem építették őket akkora
számban és ütemben. ahogyan erre
szükség lenne.
E települések valamikor abból indultak ki. hogya rnunkaadó mühelyében dolgozó munkásai számára egy~
vagy többlakásos. úgynevezett munkásházakat építtetett. Az első ilyen
munkás lakótelep 1520-ban alakult
Augsburgban. az európai hírű kereskedöcsalád egyik tagja. Jakob Fugger
építtette száz alkalmazottja és ezek
családja részére. Később "Fuggerej"nek nevezték el. Az egyemeletes és
földszintes házakból álló külön kis városrész meglepöen jó állapotban maradt meg a mai napig. (Ma a város
kezeli és magukra maradt öregeket helyez el benne.) Svájcban a XIX. század elején jelentek meg az első munkás-lakötelepek. Miután sok elönyüket hamarosan íelísmerték, a fejlődést
ebben az irányban kellett volna folytatni és nem pedig. ahogy a mult
század közepétöl történt a nagy és
zsúfolt bérkaszárnyák számát szaporrtani. A szűk és naptalan lakásokban,
keskeny folyosókon és dohoslevegőjű
udvarokon sem az otthon légkörét
megteremteni, sem a gyermekek szabad. eqészséqes fejlödését biztositani
nem lehetett.
A szabadon épült. kertbe helyezett
családi házak megadják a tulajdon
örömét és eléqtételét, a munka utáni

egéazaéges kerti foglalatoskodást, a külsö körön elhelyezett laköneqyedekgyermekeknek elegendő friss levegőt, kel. A svájci építész ez utóbbi negyenapfényt és szabad mozqást. A ház deket, - melyeknek egy része a régi
b kert körül adódó sok apró tenniperemvárosoknak a városhoz való
való, a saját "négy fal, tető és rög" csatlakozásából alakult ki (mint péltudata derüs biztonságérzésben fogja dául a
Nagy Budapesthez
csatolt
Mátyásföld, Rákosössze a bennelakókat és minden egyéb Pestszentlörínc,
mesterséges intézkedésnél jobban védi
szentmíhály. stb.] "csatlós városa családot. Az ilyen emberek számára részeknek" nevezi. Itt a többemeletes
a haza fogalma elevenen élő valóság- lakóházak és kertes családiház-telepek
mellé iskolák, templomok, kulturális
gal telik meg. Gottfried Keller, a nagy
svájci író szavai szerínt: "Az otthon- intézmények, vásárcsarnokok, üzletek,
kisebb, főképp kéziipari üzemek kelból induljon el, mi majd fényt ad a
hazának:' Avagy
Griffin bíboros lenek. A lakástipusok sokfélék legyeegyik Londonban tartott beszédéből nek, ne csak a kis, közép és nagyidézve: "Ilyen házakat kell épite- jövedelmű családok különbözö igénünk ... Azt akarjuk látni, hogy a tár- nyeit eléqítsék ki, hanem nőtlen férsadalom minden rétegének tagjai megfiak, magányosan élő nők, sokgyermekes családok, müvészek és irók
szerezhessék saját kis otthonukat."
Hasonló kislakásos települések naszükségleteit is.
gyobb számban az európai országok
Ez a beosztás természetesen nem jeközűl leginkább
Svájcban. Angliában lenti azt, hogya sokszáz, néha ezerés Svédországban vannak. A Szovjet- esztendős városok strukturáját erősza
unió eddig a négy-ötemeletes modern kosan meg kellene változtatni. Csupán
nagy lakóházakat részesitette előny útmutatás kiván lenni az eszményi város felé és megadja az írányvonalakat,
ben.
A lakásprohlémáböl nőtt ki, ennek míképpen alakítsák, fejlesszék a megmintegy folytatásaként, a modern vá- lévő városokat és hogyan rendezzék
rosrendezés és építés ezer meqoldásra be az újonnan épülöket. Ez utóbbiváró kérdése is. Az erősen eliparoso- akra különösen a Szovjetunió nyujt
dott városi élet teljesen más igénye- érdekes példákat, ahol új nagyüzemek
köré, vagy kulturálisan elmaradt noket támaszt környezetével szemben.
mint akár a középkori, akár a renemád falvak helyére színte a földből
szarisz életforrnáé. Korunk városrennőttek ki a modern városok.
dezésének egyik ismert szakértője,
A harmadik kérdéscsoport: építéHans Físchlí az alábbiakban körvona- szek, művészek, szociológusok és közlazza, milyen elvek szerínt kell a mo- egészségügyi szakemberek munkájának
dern városokat kialakítani:
~
összehangolása. Erről is számtalan
A város középpontjába az állami hi- vita és megbeszélés folyik. Az elmúlt
vatalokat, nagy üzleteket és áruháza- .év nyarán, alapítása óta hetedszer
kat, bankok at, utazási irodákat, szálgyült össze a modern :építészek nemlodakat. szörakoztató és kultürüzeme- zetközi kongresszusa
(Le Conqrés
ket kell helyezni. Ezt a centrumot International d'Archítecture Moderne
aytlvános kertek s parkok zöld öve- - . rövidítve CIAM) az olaszorszáqi
zete vegye körül. Ezután következnek Berqamöban. Mindenekelőtt mint
az ipari negyedek, ahol a nagyüze- az előző esztendei svájci lakásépítési
mek, gyárak, közérdekü közlekedésí és városrendezési kongresszus - a'
telepek nyernek elhelyezést. Ezt a vá- lakás, munka, pihenés és közlekedés
rosrészt mindig a széljárásnak meqfe- kérdéseit tárgyalták meg. Azután térlelöen kell elhelyezni úgy, hogy ne a
tek rá tulajdonképpeni tárgykörükre,
lakónegyedek felé áramoljék a füst és az építészek és képzőművészek muna többi káros kémiai és égési termék.
kájának összehangolásánál felmerülő
A centrumot megfelelő széles utak problémák meqvítatására. Első pont
kössék össze az i!,ari zónával és a
volt az építészek helyes képzése és
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nevelése. ennek fő irányelve az legyen,
hogy a tervezö-építész maradjon állandó kapcsolatban az épületek szermunkálataival,
kezetí és technikai
ezek figyelembevételével végezze a
tervezést. Ugyancsak tisztában kell
lennie az építészet' történetével és
azokkal a társadalmi okokkal. amelyek egyes korok városait olyannak
alakították ki, amilyenek lettek. amiJyeneknek a gazdasági és kulturális
viszonyok követelték. Például: a régi
görög városok aqoráí, a középkoz, vásárterei abból a szükséqletböl születtek, hogy az emberek összeqyűlhes
senek egy meqfelelö helyen közös
ügyeik megbeszélésére. Az agora és a
vásártér építészeti megoldása tulajdonképpen már azt a kérdést érintette.
amellyd a ma építésze is sokat küszködik: megtalálni építészeti kifejezését az egyén és tömeg egymáshoz
való vonatkozásainak. Eppen ezért
kell a tervező-építészeket meqszabadttanl elkülönültségükből és bekapcsolni saját koruk gazdasági. társadalmi
és kulturális vérkeringésének áramába.
A bergamói kongresszus következő
tárgypontja építész. festő és szobrász
helyes
együttműködésének
kérdése
volt. A mai kor nagy nehézségeket
gördit épitész és képzőművész közös
alkotómunkájának megvalósítása elé.
A kor a szakembereknek kedvez.
ezek Ieqtöbbje pedig meglehetősen
egocentrikus beállítottsáqú és saíát
szakmáiának értékesebb voltáról való
meqqyözödésében a többiekre b'zonyos lenézéssel tekint. A művészek
sem kivételek ez eltévelyedés alól.
A városi emberek' számára gyülekező-tereket és. termeket. szórakozóhelyeket teremeni épitész és képző
művész közös feladata. Úqy kell meqalkotniuk ezeket, hogya kor nyelvén
szölianak a kor emberéhez. Éníté szek
és képzőművészek ne váljanak túlságosan rabla-vá annak a törekvésnek.
hogy alkotá-aik "örökre" megmaradjanak. Indiában a házak falát évente
újra fehérre m..sze1i1< és a néni f..sti'ik
évről-évre új képekkel díszítik. 19')0ben Párizs városa a Porte Maillot
"művész~városrészt" bokörnyékén
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csájt építészek és müvészek rendelkezésére. hogy ott mintegy laboratöriumi kísérletképpen próbálják ki elképzeléseiket.
A kongresszuson igen érdekes víták alakultak ki a nyugati és keleti
felfogás különbözöséqe körül. főként
"az utca emberének" véleményét illetően. Varsó kíküldötte, egy építésznö,
aki rendkívül sokat dolgozott szűlövá
rosa újjáépítésén. kifejtette. hogy a
nyugat! művészeknél hiányzík a meqfelelő maga tartas a nép irányába. A
művészet nem önmagáért, nem a kevés kíválasztottért, hanem a népért
van. Ezért olyannak kell lennie. hogy
a nép, az "utca embere" megértse. A
nyugati müvészet formalizmusát a:t
okozta. hogy a kapitalizmus szakadékot ásott müvészet és realitás közé.
Picasso művészete például abban az
értelemben realisztikus, hogy meqtalálta a kapitalista társadalmi szétesés
művészi ábrázolásának festői eszkö-zeit, ezért a szeelálizmus szempontjaból hasznosak alkotásai mindaddig.
mig nyugaton
maradnak. Keletell
azonban, ahol a nép már fejlődésének
pozitiv szakaszába lépett, Picasso mű
vei fölöslegesek és károsak.
A nyugat képvíselöí azzal érveltek.
hogy kiemel ték a kritika elengedhetetlen hasznosságát és építöjellegét. Saját országának többet használ az, mondták - . aki a jelentkező hibákat
felemlíti. rnínt az. aki szeretö elfoqultságában elkendőzi azokat. Az "utca
embere" fogalma körül ls pontosabb
meghatározásra van szükséq. Tulajdonképpen ki az "utca embere"? Ha a.
tömegekre gondolunk. mindazokat is
ide kell sorolnunk nagyüzemek.
hivatalok, kulturális egyesületek vezetölt - . akik épitészeknek és képzömű
szeknek megrendeléseket adnak. A
XIX. század tapasztalatai azt mutatták, hogya tömeg ítélete még nem
megbízható. Nevelése és fejlesztése
terén még ma is naqyon sok a tennivaló.
A nép véleményének érvényesítése
a művészetí kérdésekben csakis úgy
képzelhető el helyesen. ha az alkotóművész meqtudakolja, ml az. amit a

nép kíván. amí után váqyakozík: de
az anyagot azután saját müvészi eszközeivel kell tolmácsolnia. A modem
életnek is vannak művészí hagyományai és sajátos kífejezömödja, csakis
ezeknek iqénybevételével
képzelhető
el . a képzőművészet egészséges fejlő
dése.
A OAM záróülésén elhatározta,
hogy igen hasznosnak bizonyult megbeszéléseit és a különböző vélemé-

nyek kícserélését minden esztendöben
megismétlödö
kongresszus keretében
folytatni fogja.
,
E hármas vonal: lakásépítés, városrendezés. építészeti és képzőművészeti
alkotások összehangolásának törekvései felé várakozással tekint míndenkí,
akí a tömegek életszínvonalának emelése mellett mind az eqyén., mind a
közösséq ízlését és kultúráját is fejleszteni akarja.

H.A.

LÓ ÉS MOTOR
A technika különféle gépei mindig
újabb és újabb emberi és állati munkaeröt szorítanak ki. Maguka; az erő
forrásokat hasznosító gépeke t is állandóan kiküszöbölik a qazdasáqosabb
és termelékenyebb gépek. Kezdeben
úgy látszott. hogya gépek által megsokszorozott emberi munkateljesítmény
egy időre munkanélkülíséqet idéz elő.
Ennek azonban éppen az ellenkezője
következett be. Az emberi munkaerő
nek a technika ál.al megnövelt termelőtevékenysége a
szükségleteknek
nem is sejtett emelkedését idézte elő.
Még a vontatóerö-szükséqlet nagysága sem állandó. A vasu ak kiépítése például kezdetben elvonta a hámos és igás állatok munkáját, a lótartó fuvarosoknak pedig a jövedelmét. Ez a kérdés sokat foglalkoztatja
mcstanában a svájci közvéleményt is
és egy svájci agrár-mérnök. E. Rauch
érdekes ada' okat közöl erről a témáról. Kíkutatta, hogy a Gotthard vasút
kíépí'ése folytán csupán a svájci Úri
kantonban 1876-tól 1886-ig. alóállomány 526-ról I 75-re csökkent. Ez
azonban nem tartott sokáig. a lóállomány hamarosan Ismét meqkétszerezö4öt,. A vasúthoz való személy- és
áruszállítás új munkaalkalmakat teremtett.
A Xx. század kezdete óta a sin től
és vezetéktől meqszabadított, gumiabroncsokon futó robbanó motor a fuvarozás munkájának további részelt
ragadta magához. Versenyzett a vasúttal és a lóval. Söt meghóditotta a
Ieveqöt UI s ma már a száUttásl mUD-

kákban döntő szerepet játszik. Vajjon
a robbanomotor technikai előnyeivel
nem fogja-e teljesen kiszoritani a lovat a szállítmányozás mínden tevékenyséqéböl, mind a katonasáqnál,
mind pedig a rnezőqazdálkodásban?
Avagy milyen feladatai lesznek a motornak és melyek maradnak meg a fogatok számára.
A motor három. éspedig két technikai s egy gazdasági tulajdonságával
szárnyalja túl a lovat. Leginkább
észrevehető és legfontosabb előnye.
hogy tíz-húszszorosára növeli a fuvarfordulók gyorsaságát. Minthogy az elfáradás jelenségei hiányoznak nála.
még magasabb teljesitményt is elérhet.
Például a húsz kilométernél nagyobb
távolságra való szállításnál. a lónak
jó úton ís öt órára van szükséqe csupán ahhoz. hogya szállítás helyére
érjen s a vísszatéréssel a napi munkának már vége is ván. A teherautó
ugyanezt a távolságot egy- vagy másfél óra alatt teszi meg oda-vissza s
tíz-tizenöt szállítást ís elvégez.
A vontatóegység ereje a motomál
jobban illeszkedík hozzá a szükséqletIhez. Egyetlen motor tíz-húszezer. sőt
még több kílogrammot is el tud vinni.
várakozási ideje pedig rövidebb. mint
az állaté, Emiatt különösen nagyobb szállítmányoknál szállítóereje jobban kihasználható. kiszolgáló
személyzetének munkaideje pedig meg.takarítható.
A
munkateljesítmény
meqqyorsításe és felerősítése kedvem
körűlmények között a szálllt6eszközt
kiszolgáló emberi munkaerő telJeslt~
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ményének több rnint húszszorosára
való emelését teszi lehetövé. A motor
gazdasági előnye költségeinek a munkaszükséqlethez való
idomulásában
rejlik. Időszaki vagy más munkaszünetek idején a rnotortartás költsége gyorsabban és eröteljesebben csökken.
mint az állattartásé, Az egyik legnagyobb költséqtényezö az üzemanyag.
ezt azonban csak akkor használja fel.
amikor munkát végez. Ezzel szemben
az állatnak akkor is rendszeres takarmányozásra van szükséqe, amikor nem
dolgozik. Az állandó költségek kisebb
aránya főként olyan üzemben. amelyben nagy szükséglet-ingadozások mutatkoznak, különösen alkalmassá teszi
öket arra, hogy ezeket olcsón kíeqyenlítsék és alkalmas vontatóerő tartalékot biztosítsanak.
Főképpen a motornak ez a három
vonása okoz:a a ló fokozatos kiszoritását. A jó úton történő szállítmárryozásoknál a rnotor előretörését ez; a két
előnye magyarázza. Hasonló a helyzet a kontinentális klima egyoldalú
mezöqazdasáqában is. Ott, az egyoldalúan gabonát és más hasonló termékeket művelő mezőgazdasági üzemekben a motor átveszi a viszonylag egyszerü és csak periódikusan fellépő fogates munkát. Ott is inkább a tömegteljesítmény, nem pedig az; alkalmazkodás játszik szerepet. Két vagy három motor elegendő, hogy az eke, a
borona. a vetőgép, a tengeri morzsológép és a szállítás különféle igényeinek megfeleljen és hogy ezekkel a gépekkel, amelyek másfél-tízenkét méter
szélességű talajművelésre képesek.
a
húszszorossáqíq fokozzuk azt a teljesítményt, amivel a legerősebb lófogat
még meg tud bírkézní. Az amerikai
mczöqazdasáqban a lóállomány éppen
ezért az 1913. évinek harmadára csökkent.
A motor fölénye azonban nem mindenütt mutatkozik meg. Már a szállításnál sem egyenlő a ló és a motor
egymáshoz való viszonya. Mind a
szállítmány nagysága és a szállítás
hossza. mínd pedig az útrneqszakítások
[például tejeskocsiknál. kenyereakocsíknál] jelentős mértékben összezsu-
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gorithatják a motor teljesítményének
előnyös voltát. Ha azonban a vontatóerő valamely üzemben. vagy különleges
munkafeltételek
következtében
egymás mellett vagy egymás után
több feladatot kell. hogy átvegyen.
akkor már nincs meg többé az a fölénye. amely az egye3" teljesítményeknél
mértékadó, Ez esetben olyan vontastó:erőt kell keresni. amely az összes elő
forduló feladatokat együttesen tudta
kielégitő módon megoldani.
Ebből a szempontból a ló jelentékeny előnye. hogy sokféleképen felhasználható. Persze lehet olyan motorokat szerkesztení, amelyek valamely
meghatározott teljesítményben a fogatos állatot jóval felülmúlják. ám
melyik gép oly sokoldalú a munkájában. oly alkalmazkodó és oly könynyen felhasználhato különféle munkákra, mint az állat! Rögtön megmutatkozik ez a dimbes-dombos vidékeken és amikor az utak is váltakozó
követelményekkel lépnek fel. Ilyen
esetben a ló megváltoztatja a járását,
gyorsaságát. erökifejtését, növeli a felülethez való tapadását. és kapaszkodóképesséqét s elviszi a terhet az
utcán éppúgy. mint a szántóföldön. a
mezön, az erdőben csakúgy, mint kulturált
szállítási viszonyok között.
Mindezt egyetlen motor, ilyen sokféleségben nem tudja teljesíteni, Mínden gép csak valamely meghatározott
munkaterületen tud technikailag és
gazdaságilag értékes munkát kifejteni.
A mctorositás karöltve jár a specializálódással. Valamely többigényű üzemben azonban a 16 csak akkor lesz
mechanízált fogattal kiszorítható, ha
több speciális motort állitanak helyére.
Ez az előny elég fontos ahhoz,
hogya ló helyét a jövőben is biztosítsa a nap alatt. Dániában. Svédországban, Svájcban. Spanyolországban.
Norvéqíában, Hollandiában. Tuniszban és Törökországban a legújabb
adatfeltárás szerint a lóállomány a
második világháború után arányiag
nagyobb, mint 1913-ban (tehát a motorosttás előtt]' volt, jóllehet . mlnd-

ezekben az országokban íntensív motorositás folyik.
A svájci mezőgazdaságban a motorok száma a rnűvelés alatt álló területekhez képest igen nagy, sót nagyobb,
mint az Egyesült Allamokban. Nyolcvan hektár megművelt területre egy
traktor és két kis vontatógép esik.
jóllehe: azonban minden traktorra
harminc hektár szántóföld jut, a lóállomány viszonylagosan növekedett.
Persze az igáslovak száma 1913 óta
t 5.000-re csappant. Ha azonban az
igás fogatok eltűnését figyelembeveszszük is, a svájci gépesités csupán a
von.atöerö-szükséqlet erőteljes meqnövekedésével magyarázható meg.
Sokoldalú mezöqazdasáqí üzemben
a munkameqosztás a lófogatok jobb
kihasználását teszi
lehetövé. Kevesebb utcai szállítással szemben többfajtájú vontatási műveletet kell az
ilyen üzemben Végrehajtani, ezek pedig a: talajhoz, a munkához és a tempóhoz' való alkalmazkodást követelnek. Ezen a téren a Iovontatás semmiféle téren nem marad el a motorvontatás mögőtt s az ilyen üzemekből a motor a lovat nem is tudta kiszorítani. Az európai talajhasznositás
belterjes üzemrendszerében. amely a
vetés és aratás mellett különleqes nő-

vénynevelő munkát .fejt ki. különféle
gyümölcsöket termeszt és fajállatok
tenyésztésével foglalkozik, az erösea
specializált technikai vontatás csak
több, egymás mellett alkalmazott vontatóeszközzel véqezhető el. Zürich
kantonban tartott egyik ankéton kiderült, - igaz, csak tizenhárom traktortulajdonos volt jelen - , hogy a traktortulajdonosok mindegyike még állati
fogatot is használ. Részben még lovakat is bérelnek, jóllehet traktoruk nem
volt teljesen kihasználva. Ennek a magyarázata az állat kitűnő sajátossága
bizonyos munkák szempontjából.

A mezöqazdasáq gépesitése nem
történhetik uniformizált eszközökkel.
A gépesitésnek alkalmazkodnia keU
a különféle· vontatöszükséqletekhez s
éppen ezért a ló nem tűnik el a mező
gazdasági üzemekböl, mert sokoldalú
felhasználhatósága mellett használata
sok tekintetben olcsóbb - különösen
kis üzemek részére - mint a motor.
E technikai és gazdasági mérleqelésekből azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy a fejlődés nem fogja a két
vontatóerő egyikét egyoldalú előny
ben részesíteni. Ezért nem is úgy állitottuk fel a kérdést, hogy ló vagl/
motor, hanem igy: ló és motor.

HOL TART MA A JAZZ-ZENE?
e~,7Jedek óta

tatlan varázsú rítmusaira, amelyek a
harmincas évek Euröpájáe valósággal
folynak értékelése körül. Mint Maurice elárasztják. Akkoriban hires zeneszerLe Roux neves francia zeneesztétikus zökről azt suttogták, hogy álnév alatt
rámutat, a jazz felháborodott vissza- bizonyára kenyérkereseti szemponutasit'ása még nem is olyan régen sojazZIt komponáltioktól vezettetve nak. illetve [azzátíratokat készítenek,
kak szemében a műveltséq és jólneveltség egyik ísmertetöjeqyének számí- - Gershwin a Rapsody blue-vel vagy
tott és nem egy derék ember erkölcsi
Amphitéatroff az Amerikai Panorámá"
val - megteremtette a jazz-szímfóniár
rnissziót vélt teljesiteni akkor. amikor
az ifjúság lelkére beszélt, hogy ne a
is, ezt: a felemás műfajt, amely a jazz
kífejező eszközeit őssze akarja egyeznéger jazzre, hanem a nemzeti és keresztény lelkűletnek szeríntük sokb I tetni az európai zenével. Ma már a
jobban megfelelő szalóri zenére tánjazz ötvenéves multra tiekint vissza.
klasszikuseí vannak. mínt ArlIlfltrong
coljanak. Az ifjúság azonban nem
hallgatott az okossrora és szerivedévagy Duke Ellíaqton, és -'- állapítla
Iyesers vetette rá magát a hot iezz meg Le Roux - nem talalunk-semmt
kétségkivül kissé barbár, de ellenállhaszéqyelnlvalöt abban, ha valaki a

szél a jazz már Euró-

pában is. de még mindig heves .viták
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jliZzkedvelÖk közé tartozik, sőt a
break, hot, seat, bop, wa wa, drummer,
sW'ng és gmwl sza vak színte átmentek
a hétköznapi nyelvbe.
Miután a néger zene Európában
polgárjogot kapott, míndeníéle kabaré.
t'álnc- és könnyüzene felvette, néha
csak bitorolja, a jazz nevet, és éppen
az hiányzék belőle. ami a jazz lényege. Mí is voltaképpen a jazz? Az
Eqyesült-Alamok néqereínek népi eredetű profán zenéje. A "profán" [elzöt
azért kell hangsúlyozni. mert a feketéknek vannak kimondottan vallásos
jellegű énekeik is. A néger spirituálé
a rnissziot.áriusoktól hallott egyszerü
zsoltárok bóditóan gazdag, egyéni kivirágzása egy elnyomott és erősen lirai érzékű nép lelkében. Hasonló fejlődést találni a négerek profán zenéjében is. A jazz alapja az afrikai népzene. különös rítmikájával, ütemes lüktletésével, rögtönzéseivel, és föképpen
forró Iírájával, amely arra készteti a
fekete zenészt. hogy mínden test-Ielkí
képességének mozqósításával, vagyis a
lehető legnagyobb hévvel- hot-tal fej ezze ki érzelmeit. Ez magyarázza
az európai zenében eddig ismeretlen
kifejezési módokat, amilyen a vibreto,
seat, glissando. sordino (wa-wa), nyikorgó hang (growl), a tisztátlan hang
(dirfy). a hot-jazz megannyi jellem.
Zői.

A néger zenének ezek a tulajdonságai talán nem fejlödtek volna ki ilyen
mértékben, ha a feketék - az európaiakra nézve nem éppen dicsőséges
mödon - illem jutnak kapcsolatba az
európai civilizációval Mert a XIX.
század rabszolgakereskedelmének sok
szenvedése és megaláztatása nagyban
hozzájárult a jazz
kialakulásához.
Képzeljünk magunk elé egy 1840 körüli new-orleansí tájat. például Louísíanának. a rabszolgakereskedelem központjának egyik terét, ahol a feketék
összeqyülnek, hogy énekben és táncban fejezzék ki elnyomatásuk és megaláztatásuk minden keservét. (Ezért
olyen fájdalmasak ezek a régi jazzdalok, ) Ebben az időben még a fehérektól elsziqetelten élnek és csak a
milssZliOlllláriusok révén ismerkednek meg
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a wtárokkal. de azért már rájukragad egy-egy európai dal. rendesen utcai énekesektől hallott, kétesértékű
..sláger", vagy katonaíndulö, amelyet
a maguk médján átstilizálnak,
1865, a néger rabszolqasáq meqszüntetésének dátuma. a jazz történetében is fontos évszárnot jelent. A szabadságtól megmámorosodott, gyermeteglelkű nép rögtönzött tömegünnepélyek keretében tornbolja ki magát; az
új zene kollektiv érzésből fakad, szerZői. akár a középkori hímnuszköltők.
névtelenek. Az első rag-time-ok témái
a levegőben vannak, az ismeretlen
szerzö elkapja őket és ösztönös rögtönzö művészetével saját ízlése szerint
átalakítja őket. A felszabadult feketék
idővel. zenekarokba verődve már jazzzenével mulartatják Chicago és NewOrleans kocsmáinak és lebuj ainak közönségét. Hangszereik még kezdetlegesek: SZájharmonika. klarínét, tuba.
kontrabasszus. banzsó, de olykor egy~
egy rczzane zongorájuk is akad. Amíkor a néger zene a legelőkelőbb helyeken is polgárjogot nyer, hűek maradnak szegénységük .hanqszereíhez és
a Steínway-zonqora és a banzsöt fel. váltó elektromos gitár mellett a jazzzenekarban ott vannak a kor leqmeqvetettebb hangszerei. Ki hite volnairja Le Roux -. hogy például a néger puzónjátékos olyan csodálatos
hangokat var-ázsol elő lenézett hangszeréböl? Vagy hogya trombita.
amelynek lelkét utoljára a Su itek,
Centeték a Magnificat és a Brendenburqi Concerto Bachja szélaltatta meg.
olyan előkelő szerephez jusson a XIX.
század végének [azz-zenéjében?
A modern zene részben a jazznek
köszönheti a hangszerek polifoniájának felélesztését és egyes elfeledett
vagy lenézett hangszerek. föleg a fúvóshangszerek
lehetőségeinek színte
korlátlan kiaknázasát. A hot-jazz a
mai zenét megtanitot'a arra is. miként
kell a melódiaanyagot a hangszerhez
és emberi hanghoz idomítani. hogyan
kell élővé varázsolni a dallam minden
. kis részletét; mert a oibreio, glissando
és sordino különbözö válfajai mind
ezt a célt szolgálják. Eleinte azt hít-

tük. a jazz e fogása! komikus hatásra
törekszenek; de ma már tudjuk: amíkor Hodges egy hangot egy neqyedével alacsonyabban üt meg. hogy az
lassan az erede.í magasságba tornázza
fel magát. arnikor Duke Ellington a
sordino különleges 'formáival (wa-wa)
él. amikor Armstrong rekedt hangon
tép ki hanqszeréböl egy zenei mondatot, vagy Fat's Waller két disszonáns
hangot vagy egy tremolo-oktávot üt
meg a zongorán. akkor nem megnevettetni akar. hanem csupán az igazi hot
nyelvet beszéli. amely közvetlen. vokális és rendkívül kifejező zenei nyelv.
A jazz - folytatja Le Roux - a
zenészi.öl tökéletes technikát kíván.
hiszen lényegében rögtönzés. és legfeljebb a lemez örökiti meg végleges
formában. A fiatal népekre jellemző.
hogy a röqtőnzést művészi alkotó
munkának tekintik, Igy volt ez egyéb-ként a régebbi korokban is: például
a XVII. században. sőt egészen
1750-ig. ríkasáq, ha a zeneszerző teljesen kidolgozza partituráját. Bach
János Sebestyén művei között is van
röqtönzés, Csak a technika fejlődésé
vel vált szokásossá a pontos lekottazás. A jazz hasonló fejlődésen megy
keresztül. A New-Orleans "Néger Terén" való lelkes és kollektív röqtönzést felváltja az egyéni rögtönzés.
majd a feldolgozás. amely a zenészek
egyéni játékát a zenekar egyöntetű kifejezésmódjával
helyettesíti. Egyébként ne higgyük. hogy a rögtönzés
nem kívánt fegyelmet. A ..variált
téma" formáját használta fel. minden
egyes változatlot [chotus) egy-egy
szölistára bízva. míg a vezetöszerepet
tendesen a legércesebb hangszer kapta. Ez a vezérhangszer alig tért el az
eredeti témától és csak a többi rögtönzött. anélkül azonban. hogy az
eredeti számozástál eltért volna. Végül. minden szölístának alkalmazkodnia kellett a téma szerkezetéhez: ha
ez tízenhatütemű volt. akkor minden
chorusnak ugyanannyi üteműnek kellett lennie. Mint látjuk. véqeredményben e rögtönzés legalább annyi fegyelmet kivánt. mint a XIX. századi
dJaCOnne vagy passacaglla. .melyek-

nek alapelve lényegileg ugyanaz. Sajnos. a régi new-oneansí stilust kiszorította a modern be-bop, mely már
többé nem a néger kollektív lélek kifejezése.
A régi stílusú jazz rögtönzésel tehát
alkotó munkának tekinthetők. de vajjon elmondható-e ez a mai jazz-átírásokról is 7 Itt termeszetesen Bennie
Carterre vagy Duke ElIingtonra gondolunk és nem azokra a mcsteremberekre, akik üzleti érdekből [azzra írnak át régi darabokat. például Liszt
Szerelmi ALmát érzelgős románccá torzítják, vagy Chopin Harmadik Etud~
[étt
"Szomorúság"-ra
átkeresztelve
újra hanqszerelík, Az ilyen botrányos
visszaéléseket nem lehet eléggé elitélni, Viszont Armstrong Black and
Tan Fantasg vagy Concerto tor Cootie című müveíben nagyszerű pianista
nyilatkozik meg. Titokzatos szépséqű
ez a zene. hol szilajon drámai. hol
gondtalan és gyöngéd és nem egyszer
Pelleas és Melisande nyugtalanitó varázsát idézi elénk. Ami zsenijének erő
teljességét,
képzelőtehetségének
termékenyséqét, gondolatainak szílárd felépítését és technikájának vasfegyelemmel párosult könnyedségét illeti; ezen
a téren Armstronqot bátran Bach János Sebestyénhez hasonlíthatjuk. A
másik nagy jazz-komponísta, Duke
Ellington viszont inkább Debussyre
eratékeztel. Nem csoda - mondja Le
Roux - . ha e két zeneszerző meghódítja a hot-jazz számára a harmineas évek Euröpáját, Duke soha nem
látott síkereket arat 1929 és 1936 között Amerikában. Angliában. Párisban,
ahol három hanqversenyét véget nem
érő viták követik. Ekkoriban alakulnak
meg világszerte a híres jazz-együttesek. mint például a skandináv országokban Svend Amussen és Kjeld BonHls, Párisban a Hot Club de Francequíntett, amelynek gitárosa Django
Reinhardt és hegedüse Stépahne Grapelly: a harmincas években jelennek
meg a nagy jazz-esztétikus Huques
Panasslé müveí: New Yorkban nem
kisebb virtuozak szerepelnek az egyik
jaz~zenekarban.. mint Count Basíe, a
zongorista és Sidney Bechet klariné-
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tos; Meade Lux Lewis újra divatba lepsie valószínűtlenül virtuöe st;ólói
nagy hanqköz-elkülönítésetkkel, pimahozza a chicagói néger pianisták kedvelt regl boogie-woogie-ját. Bianc szul lármás. buján és vadul áradó zeBennie Goodman pedig világgá repíti néjükkel színte elkábítják 8 hallgatót.
az új [elszöt és a Swínq elindul hó; Parker szaxoíon-röqtönzéseít viszont
minden divatjamúlt szentímentalízmuseítóútjára.
tói mentes, hűvös logika és a zenei
Valójában a swing nem újság a
fekete zenészek számára. úgy hozzá- gondolatok rendkívüli gazdagsága Jeltartozik a jazz lényegéhez. mint a hot, lemzi. A jazz- technikai szempontból
hiszen lényegében nem más. mint a
ugyanazt az utat futotta be, . mínt ar;
ritmikai valőrök tökéletes elrendezése. európai zene. Míután a tonalitás mínaz a törekvés. hogy a jazz-mű a hall- den lehetöséqét kimerítette, eljutott a
schönberqí z-ene aconalításához. A mai
~atóban a ritmikai tökéletesség benyomását keltse, hogy a zenét élőnek. bop soktekintetberu rokon Lulu és
állandóan mozgásban lévőnek érez- Pierrot zenéjével. Egyébként a ritmitem. Tehát elsösorban zavartalan kus szerkezet is bomlóban van. a tátempora, és arra akollektiv ritmusmaszték, amelyen nyugszik, sokszor
érzékre van szükséq, amely a XIX. bizonytalan. sőt nem egyszer a hangszázad vége óta. de főleg Debussyvel súlytalan ütem hangsúlytalan részét
kiveszett anyugateurópai zenéből. hangsúlyozzák. Tehát nemcsak a tonalitást hanyagolják el, hanem az;
Bachban viszont- olyan erőteljesen élt.
hogy müvei megfelelö előadásban a alapütem is megingott és sokszoe ép[azzhez hasonló máqikus hatast teszpen csak hogy jelezve van.
nek a hallgatóra. A hanglemez egyébIgy áll ma - Le Roux szerint - a
ként soha sem érezteti tökéletesen a
jazz. amely ötven év alatt futotta be
néger zene _igazi swing-jét. mert lát- azt az utat. amelyet az európai zene
a középkori polífoníátöl az 191O-es
nunk kell. rnínt születík meg a jazz a
zenészek újjai alatt. mint formálják, évek atonalízmusáíq évszázadok alatt
tett meg. Fejlödése még nem állt meg.
rnintázzák, táncolják a zenét. Mert
számukra. mint minden fiatal nép szá- bár nem tudni. mely irányba mutat.
mára. a zene egy a tánccal. és ebben Az európai zene azonban nem ige-.
a táncban. nemcsak' lábukkal, de
tanulhat a jazztől. bármennyire fejegész testükkel. mínden izmukkal és lődjék is az. Kétségtelen. hogy a véídeqszálukkal, mínden testi-lelki képes- nülö világ szeret új forrásoknál megségükkel részt vesznek. A hindu. gö- ífjodni, innen az exotikus zene divatja
rög és egyiptomi müvészet is számos Európában az utóbbi száz év alatt.
példával szolgálhat e téren. Minden De végeredményben Európa átvehet-e
igazi zene ilyen "táncra való felhívás"
tőlük mást, mint a felületes tulajdonés a táncban nemcsak fizikailag. de sáqokat? Mit mondhatunk Mozart éa
lelkileg is részt veszünk. mert a va- Beethoven török. Massenet keleti.
Sai nt-Saens arab. Debussy kínai és
lódi zene "megindít". vagyis mozgásba hoz bennünket. Ebben' az: érte- Messiaen hindu zenéjéről? Hát még
lemben mínden jó zene tánczene. kiStrawinsky és Milhaud rag-time-jeiről?
véve azokat aivalcereket, tangókat és
Nem ítélhetjük meg a jaz:zt az európolkákat, amelyeket napjainkban egye- pai esztétika szabályaí szerínt; legfeljebb összehasonlíthatjuk a stílusokat,
nesen ilyen célra gyártanak,
.
A jó jazz egyik ismertetőjele a formákat. temperamentumokat. egyébként azonban ígaza van Duke Ellínqswing - állapítja' meg Le Roux. S
napjaink két legtehetségesebb jazz- ,tonnak: "A swing vagy a vérünkben
muzsíkusának, Dizzy Gíllespíenak és
van vagy nincs. vagy van iránta érCharlíevParkernak a be-bop-jai mín- zékünk vagy nincs. Mindez áU a tazr;~
den eddigi jazznél swingesebbek. Gil- zenére is."
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KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
"Abban a helyzetben vagyunk, hogy feltételeket szabhatunk. Minden segítséget. amit nyujtunk. attól kellene függővé tennünk. hogy !ll!:
illető állam kormánya a népesség lélekszámának rögzítése érdekébea
megfelelő tervet fogad el. A sajtószabadság mintájára meg kellene kő
vetelnűnk fl fogamzás megakadályozásának szabadságát is. S ha már dollárok százmíllíóít szivattyúzzuk bele más országokba az amerikai adófizetők pénzéből. bizonyosaknak kellene lennünk afelől, hogy íelentŐ8
húnueduket idevágó óvszerekre és azok használatának népszerűsítésére
fo rdítíák. "
Mint. az Orbis Catholicus közlésében olvassuk, ezt irja William
l7ogt. a pánamerikai unió "talajmegóvási" osztályának elnöke. abban a
könyvében. amely Az életbenmaradás útja (Road to Sutviuel] címmel
jelent meg. Nézeteí annyira jellemzőek egyes nyugati körök üzleties gondolkodására, hogya sokat vitatott könyvből, amely az ottani könyvpiac egyik legnagyobb sikere volt az elmúlt évben, nem árt további idézetet is nyujtanunk. "Az Egyesült Allamoknak kellene - úgymond ~
átvenníe a vezetést a föld népei között a fogamzás megakadályozására
vonatkozó legmodernebb ismeretek terjesztésében. s az ő egészségügyi
és nevelésügyi szakembereinek kellene irányítaniok a születések ellenőrzése tekintetében a felvilágosítás munkáját. E felvilágositásnak párhuzamosan kellene haladnia az egészségügyi világszervezet egyéb intézkedesetvel. S az élelmezési világszervezetnek is míndenütt, ahol túlnépesedest észlel. az élelemtermelés és talajjavítás programja mellé be kellene iktatnia a fogamzás megakadályozásának programját is... Európa
népességének röqzítése, esetleg csökkentése egyik legnagyobb lépés lenne
a világbéke és az általános jólét felé. Egy európai unió, amely a jelenlegi lakosságnak csupán felét. vagy harmadát foglalná magában, míndea
valöszínüséq szerint olyan életszínvonalat érhetne el, amely azonos lenne
az USA-éval. sőt azt Jelül is múlná."
Nehogy pedig azt higyje valaki. hogy míndezek csak ártalmatlan
gondolatok, amelyek légüres térben mozognak, idézhetjük a könyvnek
egy olyan részét is, amely szinte szószerint egyezik az amerikai meg.szállo hatóságnak Japánt érintő s már gyakorlatba átvitt célkítűzésével:
"Ha Japán újból elérné korábbi állását. mint magasan iparosodott hataIam. akkor vagy szigorú felügyelet alatt kell tartani, hogy hadviselő képessége alacsony maradjon, vagy népességét kell a születések számának
alábbszoritásával addig csökkenteni. mig önellátó képessége közelebb jut
szükségletéhez, mint valaha is 1880 óta. Ha lélekszámát körülbelül Sken..
. di."lávia lélekszámára tudnék csökkenteni. tisztes helyet foglalna el a
világban. olyan helyet. amely SkartdinálJiáéhoz hasonlítható."
Arról,' ami Japánban kezdödött, egy alkalommal már a Vigilia is
me~mlékezett.t Sokban riasztó képet tár elénk most az Orbis Catholicu,
1

"S.ületésszabályods a

legyőzött

Japánban." Vigilia, 1949 novemberi (t t.) •.
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is. Tudnunk kell míndenesetre, hogy az országnak. 1927~ben 56 míllíö
lakosa volt. ma bO míllíö, s 1955~ben a szaporodás mai mérve mellett
több mint 90 míllíó lesz. 1927~ben egy hektár megművelhető területnek
10 személyt kellett eltartanía, ma li-et. néhány év mulva pedig. ha ipari
kivitelből nem élhetnek. már l ő-ot. Szemben e számokkal, a japán kormány. mint ismeretes, a születéskorlátozás népszerűsítéséhez folyamodott. Josida míníszterelnök úgy állította ezt a nép elé. mint ..nemzeti
. szükségesséqet".
Lehetséges. hogya japán kormány ezzel saját felfogását juttatta
kifejezésre. miután a japán vallás amúgyis tűri aszúletések ..észszerűsí
tését". Már Xavéri Szent Ferencnek szónokolnía kellett a gyermekölé~
sek ellen. Bizonyos azonban az is. hogy az amerikaiak támogatják a kormányt ebben a hadjáratában. s az sincs éppenséggel kizárva. hogy ők
késztették. vagy kényszerítették arra. Az amerikai katonai kormányzat
gazdasági tanácsadója. Warren Símpson Thompson már a mult év márciusában nyilvánosan szállt síkra érte. Sőt mí több. attól az állítástól
sem riadt vissza. hogy még az amerikai katolikus egyháznak sem lenne
semmi kifogása a tervezett intézkedések ellen. Ez a kijelentése nyomban.
flénk tiltakozást váltott ki az amerikai tábori papság részéről, amelyhez
hamarosan más szervezetek is csatlakoztak. Szemére vetették Thompsonnak, hogy tudatosan. vagy tájékozatlanságból a maga szándékára
magyarázta félre a katolíkus egyháznak azt a magatartását. amellyel
túri az önmegtartóztatás. vagy az érintkezési idő megválasztása útján
gyakorolt természetes születésszabályozást, továbbá. hogy úgy tünteti
fel az egész dolgot a japánok előtt. mintha a fehér emberek már régóta
egyetértenének abban s a nyugati földgömb gazda~ági fölényét is nem
utolsó sorban éppen ennek köszönhetné. Thompson azonban nem maradt magára. A katonai kormányzat egy másik tagja. Whelpton rávette
a japán sajtót. hogy álljon a hirverés szolqálatába. Azóta a japán lapok.
amelyek a világ legnagyobb példányszámú lapjai. egyik cikket a másik
után hozzák a kérdésről. A szűletések korlátozását az egyetlen lehető
ségként állitják be a katasztrófa elkerülésére. Mindenféle szakértőket
mozgósítanak. Amelyik családban már van gyermek. ott újabb gyermekek életrehívását lelkiismeretlenségnek mondják.
Egyelőre még csak arról van szó, hogy oa jé1Jfl4n népet önkéntes
megfogyatkozásra bírják. Még csak a foqamzások megakadályozására
buzditják. Talán be is érik vele. William Vogt azonban már elmélkedik,
arról az esetről is. ha a lakosság puszta belátása nem bizonyulna elegendőnek. Ezt a csalit ajánlja: ..H. L. Mencken azzal az évekkel ezelőtt
'ett javaslatával, hogy részesítsék jutalomban az önkéntes sterílízácíót,
nem csekély érdemet szerzett. Megfelelő pénzösszeget kellene fizetni
míndenkí, különösen férfiak részére. ákik hajlandók magukat alávetni a
:tncddós:ítés egyszerű mútétének. Minthogy az ilyen jutalom elsősorban
a világ vagyontalan rétegeit vonzaná. az eredmény a kiválogatás szempont jából is bizonyára előnyös lenne." Am még ez sem mínden, William
Vogtnak más is jár az eszében, "Fel kellene hagynunk nyomban azzalúja - . hogy az emberiség jótevöinek tekintsük azokat az orvosokat és
tiszt.9égviselőket, akik Puerto Ricoban, Indiában, vagy másutt a modern
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egészséggondozást terjesztik s igy a halandóságot csökkentik. Dk a
lizáció leggonoszabb ellenségei. A civilizáció a multban csak azzal
hatta magát, hogy rengeteg gyermek meghalt, ami azt is jelentette,
leányok haltak meg, még míelött új gyer..mekeket szülhettek volna.
Xielégítő ma a halálozási koote"

civitarthogy
Nem

.. . ..

Amikor ilyen embertelen és cinikus szavak hangzanak felénk az
-Öceánon túlról. meg kell állapítanunk némi homályt még egyes katolikus
körök gondolkodásában ís, Mintha az az életforma, amely a tökeérdekü
gazdasági rendszerhez tapad, a nép szaporodás tényével szemben nem is
tűrne más megoldást, mint a születések korlátozását. Nem véletlen, hogy
ez az eszme kísértett már a századeleji kispolgári Franciaország egyikmásik katolikus szocíolóqusánál is. Holott, legalább is ami az elméletet
Illeti, a katolíkus szemlelet még árnyalatokban is függetlenítheti magát
a mülö gazdasági alaptól.
Semmi kétség például, hogy az amerikai püspöki kar, akárcsak a
japáni, amely már meg is tette, mélységesen elítéli a japán nép önkéntes létszámcsökkentésének követelését és a népszaporodással felvetődő
kérdéseknek egészen más, tehát igazságos és emberséges megoldását
várja. Az új amerikai katekizmusnak azonban valóban van egy szöveqrésze, amelyet nem-katolikus amerikaiak, mint Thompson, vagy a nemamerikai katolikusok mélyebb átgondolás híján tévesen maqyarázhatnának. Ez a rész az Orbis Cetholicus közlésében ekként hangzik: HA házastársak törekedjenek arra, hogy életüket házassági tisztaságban töltsék
s így valóra váltsák azt az igazságot, hogy az utódok számát csak megtartóztatás útján lehet korlátozní." A tanítás önmagában természetesen
nem új - jegyzi meg az Orbis Catholicus - , új azonban mindenesetre
az, hogy egy népnek szánt katekizmus megemlíti a születések korlátozását s nemcsak megemlíti. hanem összhangba is hozza a keresztény tökéletességről szóló tanítással.
Nem kevesen gondolkodnak úgy a katolikus oldalon ls, hogy az
-ember azért kapott értelmet az isteni gondviseléstől. hogy számoljon
ezzal a növekvő feszültséggel. amely a víláo termelöképessége és népességének szaporodása között mutatkozik. A Tablet angol katolikus folyóiratban Christopher Hollis példáulodakövetkeztet. hogy bár "a helyzet
nem egészen annyira kétségbeejtő, mínt Vogt vélí", viszont "egészen
csodálatos, hoqy milyen közömbösen és megadóan néz szembe az emberiség a giqantikus fenyegetéssel", Hollis szerínt ugyanis tényként kell elfoqadni Vogtnak azt az állítását. hogy az emberiséget ma már csak olyan
eljárások segítségével lehelt élelmezní, amelyeknek aránylag rövid idön
belül a talaj kimerülésére és a termelés qyors visszaesésére kell vezetníök, Európát - folytatja Hollis - csak azért tudja Amerika élelemmcl ellátni, mert kimondott rablógazdálkodást űz a saiát földjein. ami
már csak bizonvos időn át lehetséqes. Mindamellett Hollis nem hiszi.
boqy a Vogt által javasolt születéskorlátozással a kérdést meg lehetne
oldani. Egyrészt azért nem, mert a katolikus egyház és más csoportok
határozott ellenállása míatt ez az eszköz nem válhatnék általánossá.
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másrészt mert hatása egyébként sem mutatkoznék a kivánt gyorsasággaL
De célját tévesztené azért is - fejti ki Hollís, katolikus részről elég
Nrcsánl hangzó érvként - , mert a szűleteskorletozést éppen azok a néprétegek és népek nem tennék magukévá, amelyeknek szaporodása különösen aggasztó. Más kiutat kell tehát keresni. Ilyen lenne mondja
Hollis - a termelés fokozása átszervezés és új feltárások segitséglével,
továbbá az abbahagyása annak a politikának. amely a saját nép életszínvonalát a többiekére való tekintet nélkül kivánja emelni, s amely a
aépeket meggátolja erőforrásaik és -tényezöík egyesitésében.
A kérdés, mint látjuk, egészen nyers saöveqezésben ez: sziikséqes-e
embereknek meghalniok azért, hogy akik éppen szetencsések, tovább is
élhessenek? Az, hogy e kérdés a tapasztalt éles formában egyáltalán tárgyalásra kerűlhetett, nem sok kétséget hagy afelől. hogya folyton szaporodó emberiség gazdasági gondozása a most következő idők legsúlyosabb feladata. Nyűvánvaló azonban, hogya dolognak nemcsak technikai és gyakorlati, hanem erkölcsi oldala is van, azzal tehát a keresztény
gondolkodónak. mint kereszténynek is foglalkoznia kell. Annál inkább,
mínél több bizonytalanságot és tétovázast észlel a maga körében is.
Dicsérnünk kell tehát, hogya francia domonkosok vezette tudományos csoport. az Economie et Humanisme. amelynek tevékenységéről
rovatunkban egyszer már megemlékeztünk." folyóiratának (Ldées et
Forces) egy teljes számát ennek az ügynek szentelte. A keresztény lelkiismeretnek eszerint a következő kérdésre kell válaszolnia: "Megtörténik-e valóban minden, ami történhetik, hogyeltávolítsuk a= éhséget,
ame/y től az emberiség fele szenued?"
Felelni erre csak akkor felelhetünk, ha mindenekelőtt tisztáztuk.
hogy mí a való helyzet a föld népességének szaporodása és talajának
termőképessége körül. Ezt vizsgálja a braziliai [osué de Castro, aki
Malthus elméletének birálatából indul ki. Malthus, mínt tudjuk. még
1798-ban állította fel azt a tételét, hogy amig a föld népessége mérteni
(2, -i, 8, 16, 32... ). addig táplálékhozama csupán számtani (2, 4, 6; 8,
10... ) haladványban emelkedik, miért is az emberiségre éhség és nyomor várakozik. Minthogy pedig a termelést bizonyos határon túl semmikép sem fokozhat juk - vélekedett Malthus - , az egyetlen segítséget a népszaporodás fékezésében lelhetjük meg. Lényegileg ezt a tanítást elevenítették fel most az Egyesült Allamokban, noha - mutat rá
Castro - a malthusi elképzelés tudományos tévedésen nyugszik. S ez
a tévedés annyira világos, hogy vele kapcsolatban ma már jóhiszemű
ségről sem eshetik szó: Mőgötte csak önző érdeket tételezhetünk fel.
Az elmélet első tévedése Castro szerint az, hogy Malthus a népes':'
ség növekvéset elszigetelt jelenségnek fogta fel, függés nélkül a társadalmi és politikai víszonyoktól, holott a valóságban a legszorosabban
kapcsolódik ezekhez. Már az utolsó 150 év tapasztalata megmutatta.
hogy az angol közgazdász jövendölése nem állja meg a helyét. Nem ví2
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tás, hogya föld népessége a XIX. század folyamán addig elképzelhetet..
len mértékben növekedett. Ezt azonban föleg a gazdaság ipari forradalmának kell tulajdonitanunk és a tudomány ama haladásának. amely jelentősen csökkentette a halálozást s ugyancsak jelentösen meghosszabbította az átlagos élettartamot. A század vége felé azonban lassúdott a
szaporodás üteme. úgyannyíra. hogy egyes országokban túlnépesedés
helyett már az elégtelen népesedés keltett aggodalmakat. Ma pedig az
egész világ társadalmi és gazdaságí rendje olyan rengesen megy át, hogy
teljességgel lehetetlen a népszaporodás jövő alakulása Ielöl jóslásokba
bocsátkozni.
Malthus maí utódainak további tévedése az, hogy az élelmiszerek
termeléset nem lehet már fokozni, miután gyakorlatilag a talaj kíhasz.Hdlásának legszélső határához értünk. Ennek az állításnak azonban írja Castro - nincs semmi tudományos alapja. Először, mert a földgömb
50%-ny1 megművelhető területének míndössze lO%-a van még kihasználva, másodszor mert a jelenlegi hektárhozamot a világ legnagyobb részeben még jelentő sen emelheti az észszerű müvelés, Beszédes példa rá
af angol termelés, amelyet a második világháború nyomása alatt az angliai élelemszükséqlet kétötödének fedezéséről négyötödének fedezésére
fejlesztettek. Marx tudvalevően azon a nézeten volt, hogya világ mezögazdasági termelését határtalarml emelhetjük. Castro nem megy ennyire.
de hangoztatja, hogya szélső hetértol az emberiség még nagyon-nagyon
távol áll. Hogy mílyen leheeöséqek nyílnak már a mai eljárások mellett
is, hivatkozik Castro Llkrajnára, ahol a gumitermelést a müvelési technika egyszerű megváltoztatásával hatszorosra növelték.. Említi a Szovjetuniónak azokat a bámulatos kísérleteit is, amelyek az élelemnövények
újtenyésztésű változataival messzí északi területeket nyitnak meg a földművelés számára. Ugyanígy megvan a lehetőség a trópusi sivatagok öntözésére is. Rémlátásnak mínősítí Castro a term6talaj kimerülésére vonatkozó félelmet is, mert szerinte a tapasztalás ezt is cáfolja. A Távolkelet hatalmas folyóvölgyei már évezredek óta ontják óriási termésüket.
Semmikép sem igaz tehát - állapítja meg Castro - , hogy az éhség természettől adott jelenség az emberiség számára. Nem a természeti
törvények sujt ják nélkűlozéssel az embert. A probléma mégcsak nem is
elsősorban a termelés, hanem sokkal inkább az elosztás problémája. Ami
ugyanis a termelest illeti, nyugodtan megbízhatunk az emberi találékonyságban. E tekintetben derűsen tekinthetünk a jövő elé. Az igazi baj az,
hogy még túlsokan vannak azok az emberek, akik nem látják meg mások nélkülözéset s nem akarják megszüntetni azt. S amíg ilyen egyenlőtlenséqnek vagyunk tanúi, addig a világ békéjét és az egyének biztonsáqát folyton újabb háborúk és forradalmak fenyegetik.

. . .

Egészen természetes, hogy míndezekben a kérdésekben a világnézeti
állásfoglalások sem hiányzanak. A magas kapitalizmus pesszimizmusával
merl'Jben szembenáll a kommunizmus optimizmusa. Utóbbi a már említett marxi szemleletből is következik. Japánban a kommunisták a leqhatárosottabben elleneszeqülnek a megkezdett intézkedéseknek. Mint az
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Osservatore Romano mult év augusztus 3-i száma írta. a japán parlamentben a kommunista képviselők voltak az egyedülíek, akik elutasították a születések ellenőrzésére vonatkozó törvényjavaslatot. Hogy mi mát
most a katolikus lelkiismeret válasza. azt az Idées et Fotces főszerkesz
tője. H. Ch. Destoches elemzi a folyóirat zárócikkében.
Desroches úgy látja. hogy az emberiség mina: egész. még valóban
nem tudott teljesen Ielülkerekední a természetes létfeltételekkel vivott
küzdelemben. Nincs még elegendő táplálék mínden ember számára s igy
az emberiség uralkodó hangulata az, hogy aki b.rja, marja. Egy bizonyos százalék jól él. a többség viszont sínylődik. Ebben a helyzetben II
keresztény ember számára adódik egy hősi megoldas is. az nevezetesen.
hogy önként megbékül a nyomorúsággal s lemond az emberhez méltö
-életröl és szaabdsáqról, a Hegyi beszéd szellemében: boldogok a szegények. Minden nagy világvallás nyitvatartotta az emberiség számára ezt
az utat: a kényszerű nélkülözést önkéntes áldozattá, az embertelen állapotot természetfölöttivé változtatní. Ez az út meg is marad mindig. Am
ez az út - jelenti ki Desroches - csupen megfutamodás. ha ugyanaJv.
kor nem teszünk eleget egy ketfös kötelességnek. Az egyik az. hogy kieszeljük és megteremtsük azokat a technikai lehetőségeket és anyagi feltételeket. amelyek mellett míndannyían emberhez méltö életet élhetünk.
A másik a társadalmi kötelesség. vagyis megakadályozása annak, hogy
az emberiség egy csekély töredéke mindent magának foglalhasson le
s. ezzel is fokozza a tömegek inségét. "Ha elhanyagoljuk ezt a két kötelességet. tehát a harcot a technikai haladásért és a harcot az igazságos
társadalmi rendért. akkor a h6si vallasi magatartás nem más. csak hazug
pxifizmus."
Mihelics Vid
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NAPLO
HITETLEN, VAGY ISTENHIVO VOLT-E GOETHE?
Ssületésének kétszázadik évfordulóján a magyar könyvkiadás három ki-

tét-pár [ellemzöen goethei. éppdgy,
mint egyéniségének és szellemének toadvánnyal hódolt Goethenek. Utolsó- vábbi ellentét-párjai. az érzelmes és a
racionalista. a haladás híve és a renak közülük - az "Iphigenia" és a
..Vonzások és választésok" után akció szolgája, a plebejus és az ariszverseíböl jelent meg egy jelentős gyüj. tokrata, a morális és az amorális, és
temény.! A válogatás minden szemígy tovább. Bármilyen kérdéssel fag.
pontból kítünö, a teljes Goethe-arcot gat juk Goethet, mindenre a maga
láthatjuk benne, ezt a valóban egyete- igenjével . felel, s ahogy levelezéséböl
mes. mert mínden ellentétet magába olyan világosan kitűnik: a kényes kérfogadó szellemet. Ha egy-két versé- désekre mindig - maqa használja ezt
nek hiányát érezzük is, mínden nagy a szöt "stegreif', vagyis rögtöremekművét és mínden [elen.ös verset
nözve válaszol, eleve kibúvót engedve
megtalálhatunk. Némelyik új forditás magának. Igy aztán pontos és határo- így Rónay György remeklésé: az zoct feleletet arra, istentelen, vagy is..Epilógus Schiller
..Haranq't-jához" tenhívő volt-e, a Goethe-életmű ismeretében sem adhatunk, legfeljebb megés a "Végrendelet" színte a felfedezés erejével hat arra is, aki már is- közelíthetjük a végső dolgokkal szemmeri Goethe költészetét. Az anyag je- ben elfoglalt álláspontját.
A ..fölösleges probléma" felé több
lentős részét Szebá Lőrim: és Vas
István már ismert fordításában kapjuk, úton közeledhetünk. Foglalkozhatunk
a szamos új fordítás közül H,ónay azzal, milyen álláspontot foglalt el a
György, Jánosy István és Mészöly katolicizmussal szemben, miként vélekedett a protes.antízmusról, hogyan
Dezső rnunkáját érezzük Képes
gondolkodott a kereszténységről, Géza kitúnő .. Vadrözsája" mellett a legjobbnak és "leggoetheibbnek". A és végül: tagadásba vette-e a szemékötet elé Németh Andor írt terjedel- lyes Istent?
Goethe nem akart semmiről sem tumes, jól tájékozott bevezetőt, szellemesen és találóan alkalmazva a domást venni, ami nehézséqet, szenvemarxís.a-lenínista irodalomszemlelet út- dést jelenthetett az életben. Aggályomutatásait. A tanulmány jelentős ré- san vigyázo:t egészségére, igyekezett
minél távolabb tartani· magától a
szét azonban fölösleges volt arra a
fölösleges problémára pazarolnia: is- pusztulás, az elmúlás gondolatát is.
tentelen volt-e Goethe? Setvesebben . Levelei tele vannak célzásokkal. hol
vettük volna, ha a szovjet Goethe- javuló, hol rosszabbodó különféle bekutatásnak a Faustra vona.kozö rend- tegségeire, amelyekre akarIsbadi. makívül érdekes új szempontjait ismerteti ríenbadí vizeket használta. Többször
lelkére köti barátí körének: vigyázzabövebben.
nak az eqészséqükre, és színte élet*
Fölösleges problémának említettük elvként ajánlja nekik azt, amit Auguste
Goethe
istentelenségének
kérdését. Stolberghez ír; egyik levelében keValóban istentelen volt-e? Goethe épp- reken kimond: "geni essen sie das Leúgy volt istentelen, ahogy istenhívő, ben". Élvezze az életet, - ez volt az
alapvető életelve. sok
következetlenáhítatos ahogy káromló. Ez az ellenséqeí, zseniális következetlenségei
1 "Goethe v6\l>gatotl versel" (Réva I - között ez az elv az egyetlen. amelyet a LUi Schönemann-féle szerelmí
Könyvkiadó N. V.).
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levélváltása Klopstockkal, s még jel.
lemzouo az a ieveiezes, amit a ~..oI·
J'\ ka.tcíicízmusban ls elsősorban azt
ber\l testverekkel rcry.aiott, na "'oekiíogaso.ra, SOt azt ostorczca, ami a tne ISlen,e,el1.>4;:\Iént:1t es ísienní .cuelt
szenveuesre vona.kozik, arra, hogya -. kerdesevet
lO\l.a.lltozwUc., lC\l..aJIIIIO!>ió,th e.et csak s,ra'ullI vblg y. ánaenet.
ban talán ez a reverezes mu .... ja maL.eltelnek ifja loJl-ben a nyerevan- gaLarta5at. A ~lolber\l-levele;i;es .öreékecéves Gcecne: ..Egy könnyu kis er.
nece a következo: a ha ,al. alig hudeiukereszt rníndrg derus valamí az szcnha.éves (joethét egy a!ka.oú1IDal
éle .ben, a nyomocusaqos maruromsaqí Ieveueí keresi rej a rajongo J'\ug".'Ste
fá., a Ieqvisszatasaitoobat a ro.d ke- von ,stolberg. Goethe - aKi CZlo...Den
rekséqen, ne ássa azonban elo és ne
éi.e at szerelmí krizisét Lili :)CüODCplant..IJa tovább eqyetíen élö ember mannal és aHt a r'rau von ~te.nncl
sem:' !.Je hatalabban is ezt a merev varo barátság kezdetén. - örólIWlel
álláspontot íogialja el a keresz.tel fO\ladta a lelkes hacai leány pla.onia szeuvedés eunexeztetöjéveí - szem- kus vonzalmát. HOliSZÚ éveken at teben. A velencei ep.qrammák eqyiké- véreztek: (joethe. aki éle.ében oly ritben igy Ir: sokat el tud viselni, a leg. kan öntötte ki oszimén a Ielké., Ö.'SZ1Otöbb .erhes dolgot nyugodt lélekkel
tén számolt be míndenröl Augus.éoak.
türí, úgy. ahogy lsten ró.ca rá és "ke- Eveklg tartott ez a kapcsola., Augusvés. csak e uellY doioq, ami ellenemre tét sónasem ismerte meg. két fivérevel
van, mmt mereq és kigyó: a xichanyazonban megismerkedett. de amikor
füst. a poloska. a fokhagyma és a t:' azok a maguk pietísta ssemléie.ét
A katolicizmus minden megjelenési forakarták raeroszakorní, goromban ta
májaban hidegen hagyta: érzéketlenül hirtelen szakítct, velük és az Augusha.adt el Roma katoucízmusa melíett, téval folytato. t levelezés ill meQ.'SZ8- Róma legalsó rétegét fedezte fel kadr,
magának. az antiket. Ha ennek valóSZlOÚ okait keressük.
meqtatálhaijuk
Negyvennégy évvel az utolsó levél
azokat is. Egész éle .ét a protestáns
Németországban töltötte. s mmdaz, után. 1822-ben az öreg Augus.e VOD
Stolberg újabb levéllel kereste lel
amit a katolicizmusból az akkori Ita- Goethét,
liaban látott. nem nagyon lelkesithette
A levél a következőképpen szól:
fel. hiszen a hivő számára is megle.
..Ha megnevezem magam. ráismer-e
he .ösen visszatetsző volt a XVlIl. szazad végének felületes, mondhatnók le- még vajjon a régmúl; vonásalra, a
dér itáliai élete. a Velencében nyüzsgő hangra. mely önnek egykor oly kedabbék, Metastasío és Da Ponte jel- ves volt? Igen. én vagyok. Auguste;
leqü emberek lárványa. Goethe. az
az annyira szeretett, oly forrón meqélvező. ki is kel ellenük, ugyancsak
siratott. oly nagyon hiányzó két Stolvelencei epiqrammáíban, hogy aztán berg-fivér nővére. Udvösségük lakhe- ismét egy pillantás ellentéteibel lyéröl, onnan. ahonnan látják azt. akiNapolybél elragadtatással emlékezzék ben idelent hittek. szölha.nak-e
meg az ..Olaszországi u.azás" lapjain vajjon önhöz, velem együtt. eképpen:
Néri Szent Fülöpről.
..Kedves. kedves Goethe. keresi-e Azt,
Ahogya katolicizmus ellen egész aki oly szíve sen engedi. hogy meqtalálják. hisz-e Abban. akiben mí éleéleten át tán a strassburgi székesegyház felfedezésének múló, de a ro- tünk egész folyamán hittünk?" És ök,
mantíkára, s éppen a romantika kato- a boldog szemlelök hozzáfűzik ehhez
még: ..és Akit ml színről színre lá.
likus ágára. olyannyira döntö fontosságú áhitatán kivül ellenérzéssel
tunk." És amihez én még azt teszem
volt. a protesantízrnust se fogadta el, hozzá: ..Cit. aki az én életem élete.
annak különösen pietista irányzatát borús napjaim fénye. s nekünk háro
követie ellenszenvvel. Jellemző erre munknak az Urunk, az Istenünk, az
megrázk6dtatas óta
resz.tülvitt.

hiánytalanul ke.

.
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út. igazság és élet volrt" :es most üdvözült fivéreim nevében szélek. az 6
kívánsáqukat tolmácsolom. ..Kedves.
kedves Goethe. ifjúságunk barátja.
bárcsak ön is élvezhetné idefent azt
a boldoqsáqot, amely nekünk már a
földön meqvolt, a hí-et, szerétetet. reményt!" És az üdvözültek még hozzáteszik: ..bizonyosság és örök lelki békesség vár terád is tdefent"..; E napokban újra elolvastam
leveleit. ..
megzendült Selma hárfájal Milyen jó
volt maga a kis Auguste Stolberqhez,
és mennyi szívvel voltam én is magához. S ez nem múlhat el. a mi barátságunknak helyt kell állnia' az örökkévalóság színe elött is. ifjúságunk vírágának gyümölccsé kell érlelödnie az
örökkévalóság számára. Erre gondoltam gyakran. ezért ragadtam tollat.
hogy még egyszer meqkérjem, ..hogy
mepmentsem"• Nem bízom túlságosan
magamban. tehát együgya lélekkel
arra kérem: rnentse meg önmaqátl..
J!s kérve kérem. hallgassa meg a szavamat. fivérelm hangját. akik önt anynyira szerették! Kimondtam igy hát
váqvamat,
sürgetö
kivánságomat.
amellyel oly gyakran akartam önhöz
fordulni. Kérem. kön~r\1ök önhöz,
Goethe. mondjon le mlndarröl, ami
kicsi. hívsáoos, földi és nem jó az
életben. fordítsa tekln'etét és szivét
~z, örökkévalóság felé. Önnek olyan
sok jó [utott, önre annyi bízato't, s ó.
mílven \1Yakran fájt. ha olyasmit találam írásaiban, amivel mások lelkének kárát okozhatta! Ó. tegye est
jóvá. arníq ideie van rá. Kérje a ma\1asabb eártfooást. s ezt meg fogja
kapni olyan biztosan. amilyen hlztosan Isten van... Imádkozom Önért.
hoqv megtudia. mílven baráti. mtlven
jóságos a mi Urunk. és milyen boldog
az. aki reá haqvatkoztk.,; Ami életem méo hátra van. azt önért imádkozom, bárcsak valóban eqvesülne velern ebben az írnádsáqban, Az én
Ml'nváltóm az öné is. s ndvössénet.
bold~oftaot' másban nem lehet találni.
csak Benne..."
A levélre Goethe 1823 április 17-én
~neD válaseol.
"f.Ci1~ ~bató és ~t!e~ VOJt

végre újra látni a régi ídök olyanynyira ismert. szemmel soha nem látott,
drága barátnőjének irásában a haséges megemlékezés jeleit! És mégis habozom. határtalanul. hogy vajjon mit
válaszolhatnék? Engedje meg. hogy
általánosságokra szorítkozzam.,;"
..Sokáig élni annyit jelent. mint sokat túlélni: szere Wt. qyűlölt, közömbös embereket, királyságokat. fövárosokat. sőt erdöket és fákat is. amiket
ifjúságunkban ojtottunk és ültettünk.
Túléljük önmagunkat is és ugyancsak
hálásak lehetünk. ha a test és a szellem egynéhány adománya megmarad
nekünk. Míndannak, ami átmeneti,
örüljünk. s ha az örökkévaló áll mínden percben előttünk, akkor nem szenvedünk úgy a mulandó ídőtöl."
.Becsületesen éreztem életem folY9mán önmagammal és másokkal sze"""
ben. s minden föld! munkában mindig
a Legmagasabbra vetettem tekintetemet. Ön és az őnéi ls ugyanezt tették.
Alkossunk tehát továbbra ls. amig
miénk még az élet, a többiek számára
is süt ma jd egy nap. ök is meqteszík
il magukét és nekünk ezalatt fénylöbb
világosságot gyujtanak."
..És ezért ne okozzon gondot nekünk a jövendő. A ml Atyánk birodalmában annyi a tartomány. s ha
ezen a földön olvan derüs lakhelyet
készitett. akkor odaát bizonvára gondoskodik majd mlndenröl. Talán akkor sikerüln; fog nekünk az, amit
mindeddig "elkerültünk: egymást sztnröl-sztnre látni és annál alaposabban
szeremi. Gondoljon rám megnyugodott hűséqqel.'
..A fentieket alig kedves levelének
megérkezése után irtam. de nem mertem elküldeni. merthaldilnfiban egy
ehhez hasonló mecnvilatkozással sebeztem meg szándékom és akarn tom
ellenére az ön derék fívérelt. Most
azonhan. amikor egy balálos betenséoböl újra visszatérek az életbe. hadd
köz(\ll~k önnel nyiltan ezek a vsorok:
a Mindent Kormányzó merrenqedre,
hOQY tovább lássarn napjának szép
fénve~s~Q~t. Bárcsak önnek ls Ilv dérQSen SÜ~ a nap söa 1& U~ Jól és

szeretettel gondolna rám, mert én továbbra ls emlékezem azokra az Időkre.
amikor még együttesen hatott az. ami
később különvált. A
mindent szeretö
Atya karjaiban bárcsak újra összetalálkozna minden!"

néhány nappal Wilhelm von Humboldthoz írt. szinte testamentum-jelleqü
levelében rnondja "az az egység.
amely bámulatba ejti a világot".
Ezt az; egységet

valóban

sikerült

meqtererntenie, s talán ez volt egyet-

Ez a levélváltás világosan mutatja
Goethe magatartását Isennel és a vallással szemben.
A
lelkes-rajong6
Auguste von Stolberg figyelmeztetését a meqtérésre elutasítja, udvariasan
és finoman. Nem fogadja el a tételes
hit törvényeit;
mindazt, amit
Auguste a túlvilágról ír. egyetlen
szöval sem utasítja el magától. Hisz
Istenben. - de talán elsősorban azért.
mert azt a szép víláqot teremtette.
amelyben élnie
lehetett. amelynek
szépséqét élvezhette. Bizonyos a túlvilágban is. hiszen az. aki a világot
ilyen szépnek alkotta. az a túlvilágban sem készíthet rosszabb helyet a
távozónak. Az egyenes válasz elől
azonban most is kitér. s éppen azt fogalmazza meg kétértelműen. amivel
örömöt akar Augusténak. a rendithetetlen lélekhalásznak szerezní. Ez a
sora ugyanis: - •.talán akkor sikerülni fű9 nekünk az. amit eddig elkerültünk: egymást színről-sztnre látni
és annál alaposabban szeretní"
egyként
vonatkozhatík
Augustéval
és az Istennel való "ismerős. de eddig
soha személyesen nem látott" kapcsolatára.
Egy azonban kétségtelen: Goethében nyoma. sincs az öregkor ellágyuIásának, befelé fordulásának. úgy érzi.
helyesen cselekedett. azt az utat járta.
amely kirovatott számára s egyetlen
mOráli s kötelesséqének és feladatának
azt tekintette. hogy píllantását míndíg
a legmagasabbra vesse. Hogy mí ez
a "Legmagl!lsabb". arra már nem felel,
s mínt annyiszor - s talán mindig itt is a másikra bízza. hogy úgy értse
szavalt ahogy akarja. Hogy aztán mi
tz a ..Legmagasabb" - Isten-e. vagy
a sZépség humanista .ldeálj!l.. azt neJdlnk kelJ eldőntenünkf S talán nem
tiYedünk. ha. azt· mondtuk: a !%épség
eszmtIDV\!. ahogy utolsó. halála előtt

len életcélja. földi és földöntúli
életcélja - Goethének. Ha azt keressük. "istentelen" volt-e. meq.aláljuk rá
az igent. ha másutt nem. a "Prometheusz" soraiban:
"Téged tisztelni? Miért?
Enyhitetted kínját valaha
a roskadozónak?

Törölted könnvét valaha
a rettegőnek ?
Nem vert-e engem férfivá a
mindenható idő.
és az örök sors,
uram és urad?
Itt ülök. embert gyúrok.
lelkem mintája szerint,
fajt. mely másom "leqyen:
sirJon. nyomoroqjon.
élvezzen. örüljön. és rád se nézzen,
mint én!"

Es ha Goethére. az .Jstenhívöre"
vagyunk kíváncsiak, nem találunk-r
erre is meggyőző igent a ..Prooemion'i-ban?

"Annak nevében. ki rnűvein át
fogva épiti magát.
annak nevében. aki szerétet.
és hinni erő és alkotni tett.
annak nevében. ki. bárhogy hívod.
lényegében mindig örök titok:
öröktől

füllel és szernmel, amit csak bejársz,
mindenütt az ő mására találsz.
s tűz-szallernednek. bár üt ja az ég,
már <'l hasonlat. a kép is elég;
valami vonz. visz vidáman tovább,
s amerre jársz. kivirul a világ:
szám és idő elvész a semmiben
s mínden lépésed egy-egy végtelen.
Vitába
fogni, firtatni:
istenhívő
vagy istentelen volt-e Goehe, - fftI&..

leges. Azt. aki míndenre igennel és
nemmel felelt egyszerre. - és életének egész egységében. szellemének
egyetlen megfogható "állandója" ez.
'- azt sem az istentelen. sem az istenhivő nem állíthatja pártjára.s
K. A.
2 örömmel közöljük ezt az érdekes és
alapos cikket. amelynek felfogásával ls
egyetértünk. MégiS szeretnők hozzátenni:
paradoxon, hogy .. Goethe Istentelen és
istenhívő
is", szellemes is. lényegében
Igazat is mond, de nem szabatos. Nyilvánvaló, hogy hinni is, nem ls egyszerre
lehetetlen. A paradoxon értelme vagy az.
hO'gy egyiket sem vállalja egészen, vagy
az, hogy. egyszer az egyiket, máskor a.
másikat vallja. Goethenél a folytonos változás-fejlődés 6riásánál
nyilván ez az
eset. Sokszor Idézett rnondása, - ha nem
is alkalmazható rá gépiesen - erre m tt-

tat: a cyermek osztálYll66z.a realizmus,
az iljúé az IdeallzllIus, a férfié gyakran
a szkeptlclzmus, az öregé a miszticizmus.
.. Az öregember mindig a miszticlzmust
fogja vallani... Az öregkor megtatatra a
békességet .. Abban. aki van, aki volt és
aki lesz." (Sprüche, 629. sr.) Ismeretes
nyomatékos tiltakozása, mikor valaki a
a Faust kulcsát abban a hires két sorban
vélte megtalálni : .. ein guter Mensch ... Ist
slch des rech ten Weges wohl bewusst".Ez volna a Felvilágosodás megoldása
(ezt Goethe lenézte), de Faust öregember és öregkorunkban míszttkusok leszünk! Hogy miért érzett igy. mikor és
meanyiben volt csakugyan "misztIkus" ,
ez a voltaképen I probléma; fognak is
erről
és már Irtak is. Legutóbb Igen
tanulságosan R. D'Harcourt az I!tudes
július! Iüz etében, amely más gondolatmenettel és más Idézetek alap] án kb.
ugyanerre az eredményre jut, mint 8. mi
cikkünk.
~zerk.

A TEST ÉS A LÉLEK ÖREGEDÉSE
Az öregség problémája az elmúlt
évtizedekben egyre nagyobb jelentő
ségűvé vált. Az orvostudomány elő
haladásával és a közeqészséqüqy fej;.
lödésével az átlaqos életkor lényegesen emekedett. de ezen túl is megnövekedett azoknak a száma. akik a
..bibliai kort", a hetvenedik, sőt nyolcvanadik esztendőt is viszonylag [öeröben érik el. A probléma kettős: egyrészt szocíolóqíaí szempontból meqoldatlanok még az Idős emberek életlehetőségei. másrészt az öregek lélektanával eddig rneqlepöen keveset foqlalkeztak.
Annál nagyobb érdeklődésre tarthat
számot az 11 könyv. mely nemrégiben
}elent meq SVájcban. Dr. A. L. Viseher.
igen sokoldalúan képzett, ismert bázeli
orvos tollából. Címe: "Az öreqedö
ember lelki Változásai") Visehernek
nem ez az elsö munká]a. mely az
öregség problémáival foglalkozik. "Az
öregkor mint SOrs' és beteljesülés"
című első könyve már sok embernek
adott vigaszt és örömet. Második
könyve kizárólag az életkor elörehala1 A. L. Vtsche r : Seeliche Wandlung~.l1
belli!. alterp.llden .""enchen. Verlag Benno

SllhWa-~.

"'.!'el.

dasával kapcsolatos Ielkíallapcetal, az
érzésekben. gondolkodásban. lelki reakciókban beállott változásokkal foglalkozik. Fiziológiai és pqto16glai kérdéseket nem érint'. Emelkedett komolysággal és nagy szerétettel mélyed el
tárgyában. Praxisának gazdag tapasztalatai és megfigyelései bőséges anyagot szolqáltatnak, ezt jelentős emberek életra [záből, emlékira'aíböl, feljegyzéseiből és
önvallomásaíból vett
idézetekkel. valamint költők idevonatkozó verseivel dokumentálja.
Ax élet. mint mínden, ami a természetben lefolyik. irreverzibilis. vagyis
nem forgatható le visszafelé - hang.
súlyozze Viseher. A megöregedés folyamatába való beletörődést egy általa ál1a1akftott Goerhe-Idézettel Jel·
lemzí: "A multból nem szabad semmit sem vísseakívánní. Csak örök
megújulás van. amely a mult kíbövűlt
elemeíböl tevődik össze." Ábrázolásának középpontjába vezérlőelvként az
..idöélményt" helyezi. vagyis ..az idő
reSl való tudatot, mely a mult, a jelel'
és II jövő szerint íqazodík. Az ember
életérzése és életének egé~ alaphangulata az eqymást követő éle"korokban közvetlenül függ' az' idOé'lrné:y-

t41

t61; - az életérzés az élet mínden fázisában más és más. mível az időél
mény változásaitól függ,"
Fritz Gíese-t emlití a könyv. aki
ötven különbözö újságban és folyóiratban hozta nyilvánosságra' körkérdéseit arra vonakozöan, ki milyen tünetek alapján észlelte magán az öregedés első jeleit s a beérkezett válaszok összeve.ésével azután bizonyos
követke;:tetésekre jutott. A válaszok
többsége természetesen testi jelenségeket említ, Pszlchíkaí vonalon három
fötípus mutatkozott: akik öregedésüket egyáltalában nem akarják tuc'omásul venni; akiket valamely vára .lanul
bekövetkezett esemény hivatásuk
elvesztése.
többé-kevésbbé gyönqédtelen célzás életkorokra hirtelen
ébresztea rá a keserű valóságra. hogy
életútjuk már lefelé hajlik: végül akik
e felismerésre önmegfigyelés és önkritika útján jutottak el. Viseher szemIéltetöen, jelentős emberek - például
André Gíde, Havelock Ellis - példái
alapján mutatja be. mennvíre más és
más minden egyes embernél az öreqedés élménye. A tipusokba foglalás
mindig csak sematikus lehet. Atmenet
nélküli megöregedés állhat elő nagy
csapások után is. amikor az illetőnek
szlnte egész léte megrendül. "Nem értem már ezt a világot!" - idézi Habbel szavait. Az í1yenfa[ta öregségi
tranédlakban korunk ugyancsak bő
velkedik.
Az idős ember rendszerint már nemigen számol a [övővel. Egészen ritka
kivételnek tekin'hető az a kanadai
bir6 [száz esztendős korában halt
meg). aki nvolcvanhatodík születésnap;án a leqtökéletesebb szellemi frisseségben ezt irta: "Az· élet legértékesebb része méq előttern van."
Az elmúlt fél évszázad óta eovre
többen vannak. akik nem hal1andók
megöregedni. örökké fiatalok akarnak
maradni és nem értik meg. hogy az
Idő eljárt fölötük. Ismét mások sivár
unalomba és szomorüsáoba süllvednek. Szerencsére olvanek is bőven
akadnak. akik unokáiknak és rnecnövekedett cSllJádluknak örülve. élvpzik
azt a 1eegy~ kevésbbé &I~
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16sségteljes létform át, melyet a megVáltozhatatlan öregségbe való beletörödés jelent. A szellem kimagasló emberei. kutatók, müvészek vísszatekíntertek ilyenkor müveikre és tovább
dolgoznak a még számukra megmaradt
lehetőségek között,
A fia.al és javakorabeli ember jelen
és jövő felé forduló érdeklődésének
feszültségét az öregeknél a multra
való emlékezés váltja fel. A cselekvés helyébe a szemlélödés lép. Kínekkinek vérmérséklete és életvlszonyaí
szerínt a derüs vagy a szomorú emlékek maradnak meg elevenebben a tudatában.
Felmerül azután az idős embernek
az az igénye is, hogy egyéni élettörténetét rendező sZempontok szerinti
tekintse át s igy nyerjen tiszta képet
kialakulásáról és fejlődéséről. Szellemi életet élő ember ilyenkor Igyek~
szík harmonikus. egységes világképet
alakítani ki magában. ..Az öregember
szükséqét érzi. hogy ha'érozotr képet
alakítson kl magának saját egyéniségéröl. Ez a kép az évek folyamán
mind nagyobb határozottsáqqal domborodik ki. Igy érti meg' lassan, míre
törekedett tulajdonképpen -r-r- ha sokszor nem is egészen tudatosan - és
mi volt számára az életben igazán
lényeges,"
A mult rendezésénél derül kl. menynyire logíkus egység az emberi élet'.
A hívő ember ezt isteni qondvíselésnek nevezi, a hitetlen az .értelem kormányzó
hatalmának. Schopenhauer
..transcendentális fatalizmusnak" .
Annak a felismerése, hogy az életben minden mulandö, az öregemberben kűlönbözö lelki reakciókat válthat ki: szkeptícizrnust, níhilizmust, at
életnek színte II cínízmust súroló semmíbevevését, vagypedig egy magasabb szempontok szerinti, sub specie
seternitatis szemléletet. A lelki beállítottság határozza meg azután. ki mílyen állást foglal el a halál kíkerülhetétlenül bekövekezö tényével szemben. Csak aki elmúlt éle'ét logikus
egységnek látja és felismeri benne a

magasabb' célclé felé Irányuló töftokr

vést, mondhatja el, hogy életének gyű-
mölcsei tökéletesen beértek.
Az élet nagy eseményei. erős érzelemhullámzásaí már möqöte vannak.
Egyéniségének kialakulását. ifjúságának szellemi és egyéb víharzásaít, pályaválasztását. seerelmeít, családaiapitúát. anyasáqát, gyermekeinek születését és felnevelését. sikereit és sikertelenSégeit már végigélte. Az ifJúság nyugtalanságai és problémái nem
györik többé. Nagy eredmények kívivása csak kivételes. ritka esetekben
áll az öregember előtt. Míndezek he.
lyett más értékek bomlanak ki benne:
a dolgokat és eseményeket helyesebb
arányokban értékelt, ítélete biztosabb.
mert indulatmentesebb lett. tekintete
measzebbre lát. Jobban felismeri a
végső célt. és ráébred az éle: sok sallangjára egyszóval meglátja a lényeget. A bölcseség az öregek kincse.
fíaealok csak ritkán érhetik el.
A könyv külön fejezeteket szentel
az öregek helyes életmódjának. fogIalkczatásának és hasznossátételének.
Az öregség akkor válik traqédiává,
amikor az öregedő embertől elveszik
a munkát, elveszti kenyerét és hivatását. feleslegessé válik és mintegy kiesik a viláqböl. Ilyen esetekben ő
maga sem küzd már. Elhagyja magát;
hagyja. hogy meggyengül, teste. érelmeszesedése, megromlott emlékező
tehetsége
elhatalmasodjanak
rajta.
Már csak a halált várja. Még. jó. ha
val ai ni kedvtelésbe, apró foglalatoskodásba menekül, amiből nem egyszer
öreges különcködés válik, De még ez
ls jobb a teljes ürességnél, mert meg.
véd a haszontalanná vált élet fájó
keserüséqeítöl,
Ezért kell az öregembernek hasznos
tevékenységet biztositani. Elsősorban
neki magának kell igyekeznie. hogy
szellemét és testét frissen tartsa. Az
utóbbit mérsékelt tornával, sporttal,
könnyebb testi munkák végzésével.
Itt külön figyelmet szentel az író a
kertészkedés hasznothajtó és sok örömet adó tevékenységének. Akad sok
könnyü kéziipari munka, sőt h'vatal
ls. amelyet fiatalok helyett öregekre
kellene ,bitni. mert igya fiatal erőket

más feladatok végzésére szabaditanák
feJ. Szellemi vonatkozásokban nem
szabad az olvasással. írással. alkotással. sőt tanulással sem felhagyni. A
céltalanság öli meg leginkább a lelket.
a feleslegesség érzése tesz ingerlékenynyé, Ilyenkor lesznek az öregek "tlvíselhetetlenek".
Ne húzódjanak be kényelmes karosszékeikbe. Ne foglalkozzanak kizárólag önmaqukkal, öregségűkböl adódó
sokféle baj ukkal. A család körében
sok olyan munka akad. amit ők éppen csak ők tudnak jól elvégezni. mert
van idejük és türelmük. miután az élet
hajszolt ü eméből kiszabadultak. A~
ban a küzdelemben azonban. hogy helyet biztosítsanak maguknak és trteImet adjanak hátralévő életüknek. nem
szabad magukra hagyni öket. A fiatalabbak igyekezzenek jobban megérteni
az öregeket. Ne akarjanak "megszabadulni' tőlük, ne akarjanak "t,úladni
rajtuk". tehát ne menhelyeken vagy
idegeneknél helyezzék el őket. hanem
a lehetőség szerínr igyekezzenek helyet biztosítaní nekik a család természetadta közösséqében, Ne éreztessék
velük. hogy fölöslegesek. hanem ellenkezöleq, kapcsolják bele öket szervesen a család életébe. Még ha koruk
előhaladásával valóban kellemetlenné
válnának is. ne legyünk irgalmatlanok
velük szemben. A gyakran emleqetett
..öregkori önzés" sokszor nem egyéb.
mint az élet ezer fájdalmában és csalódásában elgyengült lélek ösztönös
védekezése.
Az öregeknek pedig meg kell érteníök, hogy életük csúcsán túljutottak
és az u' ánuk következő nemzedéknek
joga van tetszése szerint irányítani a
saját életét. Tapasztalásaikból felgyülemlett tudásukat csak tanácsadás.
nempedig erőszakos befolyásolás formájában közöljék a fiatalabbakkal.
Korukból származó
gyengeségükkel
ne éljenek vissza.
Viseher könyve
sokakhoz szöl.
Míndazokhoz, akik akár önmagukon.
akár másokon tapasztalták már az
öregedés jeleit és elérkezettnek látják
az idő", hogy helyesen előkészüljenek
az öregs~gre.
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Az lró figyelmeztet rá. hogy egy
társadalom kultúrfokát nem kísmértékben az öregekröl való gondoskodás
mértéke szabja meg. Csak a legelmaradottabb vad törzsek ütik agyon és
falják fel haszontalannak ítélt vénei-

ket. Tartsuk mindig sum elött. hogy
kikerülhetetlen biztonsáqqal eljön az
idő. amikor mí is hasonlókká válunk
azokhoz. akiket ma talán tehernek
érzünk.

H. A.

A HONTI TEMPLOM RESTAURALAsA
Hont alig ezer lelket számláló saínmagyar közséq. Műemléknek nyílvanttott barok temploma dombtető enyhe
maqaslatáról uralkodik a falucskán. A
falu fiatal, lelkes plébánosa 1919
öszén kezdte meg régi tervének valóraváltását, a templomocska újjáfestését, Elsőnek a szentélyt hozatta rendbe. Az eddig meszelt falak most meleg arany tónusú, gazdag díszttésü, a
templom barok stílusával összhangban
lévő motívumokkal pompáznak. a régi
táblakép helyett pedig hatalmas freskó
az úr mennybemenetelét szemléltetí.
A szentély műveszí dekorálásat a
hivek áldozatkészsége tette lehetövé.
Egymással versenyezve hozták filléreiket és rövid idö alatt összegyűlt a
szükséges összeg. A templomon dolgozó müvészeket a község lakói igazi
magyaros vendégszeretettel fogadták
és mivel mindegyikük részt kért ellátásukban. minden nap más család
küldte az ebédet és a vacsorát. De
ezen kivül szerétetük és színte már
türelmetlen érdeklődésük ezer jelével
kisérték a munka haladását.
A szentély freskója Heintz Henriknek, a kiváló eqyházmüvésznek igen
sikerült alkotása. A tizennégy négyzetméteres al-fresco falkép Krísztus
rnenybemenetelét
ábrázolja. tömören
és kífejezöen, mint a Szent Irás. mely
kevés szöval is sokat mond. A kép
szerkezete kettős. egy felső és egy
alsó képsikra oszlik. A felsőben a felhökön mennybe emelkedő üdvöZítÖ-·
egyúttal a kép függőleges tengelye
Felelős

utoljára terjeszti kezeit áldöan
apostolai fölé. Az alakját körülvevő.
felhők nemcsak
a földöntúli világot
jelzik. hanem az ó-szövetségi felfogáSnak megfelelően az lsten jelenletét
szímbolízálják. A kettős szerkezetnek
rneqfelelöen a világítás is kettős:
Krísztus feje fölött a felhők köztil égi

fény sugárzik. Elömlik egész alakján.
túlvilági fényözönben füröszt! a könynyedén. lágyan gomolygó felhőket.
míg lefelé a fény fokozatosan csökken
és zökkenő nélkül váltja fel az alsó
képsíkban a természetes. nappali világítás raqyoqása. Itt, a reális térben a
tizenegy apostol tekint a távozó üdvözítö után. Hatalmas. rusztikus alakok. taglejtéseik csodálkozást. meglepetést fejeznek ki. arcukon pedig
eqyéníségüknek és vérmérsékletüknek
megfelelően tükröződik a
válás fáJdalma és az elhagyatottság szomorúsáqa: A háttérben komoran rajzolódik
az égre a Golgota három keresztje.
renaíssance-felfoqásának
A
kép
megfelelően a kompozíció
nyugodt,
eqyeríletes elosztású: az alakok erőtel
jes rajza. a formák gyengéd árnyalása.
a redővetés nemesvonalú eqyszerű
séqe, a harmonikus színezés nagyvonalú. sikerült kompozicióvá avatják a
falképet.

Bárcsak a kis templom lelkes plébánosa a továbbiakban is ilyen ízléses. komoly. az Úr hajlékához rrréltö
eredménnyel fejezhetné be megkezdett
munkáját.
Kopp
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szerkesztö és kiadó: Sik Sándor.
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VIGILIA
1949. évi számai - a decemberi szám kivételével - korlátolt számban
kaphatok kiadóhivatalunkban. Az alábbiakban néhány szemelvényt
adunk ezeknek a számoknak tartalmából.
l. Januári szám:

Borbély Kamil: A mai fizika és a mindennapi
gondolkodás, továbbá Rónay György jegyzetei
Babitsról.

2. Februári szám:

Henri de Lubac: Az új embertipus és a keresztényembereszme, továbbá Horváth Sándor
Anqyalok-Démonok cimű tanulmánysorozatának
folytatása.

3. Márciusi szám:

Sik Sándor Ady-tanulmárrya, Petrőcsi Sándor
"Egyházi népéneklésünk" círnű tanulmánya.

4. Áprilisi szám:

Horváth Sándor: A természetjog, és Szörényi
Andor cikke a hatnapos teremtéstörténetről.

5. Májusi szám:

Rónay György: A tudomány Isten teremtő tervében, és szemelvények Newman kardinális

6. [úníusí szám:

Sík Sándor a realizmus problémáiról. Eckhardt
Sándor Claudel-ről.

7. Júliusi szám:

Jean Abelé: A világegyetem eredete és fejlödése,
és Suhard bíborosról.

5. Augusztusi szám:

Michel Ríquet: Az evangélium és biológia, valamint szemelvények Szent Ágoston vallomásaiból.

Irásaiból.

Y. Szeptemberi szám: Sík Sándor tanulmánya Sigrid Undsetről és regényrészlet a nagy norvég írónötöl, Egyed István: Az emberi jogok új csoportja.
gondolkozá~

10. Októberi szám:

Congar: Új irányzatok a teológiai
ban.

ll. Novemberi szám:

Holenda Barnabás: V éges vagy végtelen világ?
továbbá Rónay György Chopin-tanulmánya.

A júliusi és augusztusi számban folytatásokban közöltük Németh Antal
nagy tanulmányát a magyar Shakespeare-Iordításokról. Horváth Sándor O. P. Anqyalok-Démonok című tanulmánysorozatának első két
cikke a Vigilia 1948-as évfolyamának októberi és decemberi számában
jelent meg. Ezek színtén kaphatok korlátolt számban.

