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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-~.
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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-
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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.

