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Somogyi Antal

'AZ EGYHÁZ MŰVÉSZETE MA
Recedant vetera. nova sint omnia,
corda, voces et operai.
Tűnjék el, amí mult, éledjen ujra mínd,
Szívünk, szavunk és tetteink.

Aquinoi Sz. Tamás

A korszerű eqyházmüvészet kérdéseiről évtizedek óta élénk vita
folyik. Nem szabad ezen csodálkoznunk, ha meggondoljuk, hogya vi
lágtörténelem egyik legnagyobb korforduIójában élünk s meg kell bir
kóznunk míndazzal a szellemi életben zajló válsáqqal, amivel az új kor
szak kialakulása jár. Az Eqyház pedig mindig együtt élt és él korá
val, hiszen örök és változatlan hivatása, hogy minden korok gyer
mekeinek lelkét krisztusivá formálja. Ez az állandó változás közt vál
tozatlan hivatás a kegyelmi élet közlé sén és ápolásán túl, illetőleg az
zal egyidejűleg és attól elválaszthatatlanul azt is jelenti, hogy a hivek
szellemi kulturájának arculatában is ki kell rajzolódníok a krísztusí vo
násoknak, mégpedig nem valami előre eltervezett programm végrehaj
tásának formájában, hanem különösen a művészet terilletén - a szelle
met kifejező forma alkotására kényszerítő élettörvény természetes fo
lyományaként. Egyszerűen kifejezve: az Egyház életének művészetben

is ki kell viráqoznia mert a művészet is hozzátartozik a .lélek életének
teljességéhez. Hogy ez a tétel az európai kultura történetében míly ra
gyogóan beigazolódott, nem kell külön magyaráznunk. Armál inkább
tisztázásra szorul még mindig az a kérdés, míly út vezet ahhoz a mai
eqyházművészethez, mely méltó az elmult korok nagy müvészetéhez.

Az alapvető elv, amit e kérdés eldöntésében szem előtt kell tarta
nunk az, hogy az eqyházruűvészet csak az Egyház művészete lehet. Ha
talán játéknak látszik .is, érdemes a szavakat igy megforgatni s ezzel
értelmüket kiemelni és tudatosítani, mert minden zavar fogalomzavarral
kezdődik, viszont a dolgok Í3 rendbejönnek. ha a szavak értelme tisz
tázódik.

Kétségtelen, hogy az Egyház értelme és célja nem lehet más,
ruint az él. küldetés, amelynek szolgálatára Krísztus rendelte. E cél szel
gálatába kell beilleszkec1nie művészetének is. Hogy ebben a szolqálatban
nemhogy nem alacsonyodik le a művészet, hanem felmagasztosul, azt
minden elméleti okoskodásnál világosabban bizonyítja a katolikus mű

vészet története. Köteteket lehetne írni arról, hogy mit köszönhet a mű

vészet az Egyháznak, de arról is, hogy mit köszönhet az Eqyház a mű

vészetnek. Ám ez a- beállítás csak mellékváqányra terélné a kérdést.
EgyháZ és művészet viszonya nem lehet valami kölcsönös megegyezés
míndkét fél érdekeit érvényesítő igazságos alku alapján. 'Sem az Egy
háznak nem kell megalkudnia a müvészettel, sem a művészetnek az
Egyházzal, egyáltalában nem lehet szó két félről. hanem csak arról az

sos



egyetlen keresztény szellemről, amely egy és oszthatatlan életében uqyan
olyan természetesen termi meg művészetét. rnínt amily magától értető

dően alkotja meg jogrendszerét és intézményeit.
Hiba az. ha akár az Egyház képviselői a művészetet nélkülözhető,

bár kivánatos külsö disznek tartják csak. vagy valami előkelő mecénás
szerepeben kivánnak tetszelegni, akár ha a művészek az Egyháztól a
művészetek "pártolását" várják. A művészetet nem pártolni, hanem
szeretní, értékelni kell és élni kell vele. Amikor pedig a müvészetek
támogatásáról beszélnek. már baj van a szellemi kultúra körűl. mert
az annak a jele. hogy abban a közösséqben, amelyben a művészet tá
mogatásra szorul, a szellemi értékeket igénylő és alkotó erő fogyatk~

zóban van. Az Egyház számára a művészetek "pártolása" nem "előkelő"

társadalmi szerepeból folyó kötelezettség. hanem mínt már említettük,
küldetésének folyománya. lelki szükséglet, a vallás kulturát alkotó ere
jének spontán megnyilátkozása.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az Egyház feladata - hi
vatása a hivek életének meqszentelése lévén - elsősorban a vallásos élet
legelső parancsolatának teljesítése. az Isten imádása. az ünnepek közös
istentiszteletének rendezése, e feladat megoldásával pedig elválasztha
tatlanul együtt jár az istentisztelet meqszentelt helyének. ra templomnak
művészete, A templom természetesen nem a művészet révén, hanem
a felszentelés által lesz szent hely. de szent voltának méltó megnyi
latkozása és kifejezése lélekemelő megjelenésében már olyan feladat. amit
a művészetnek kell megoldania. A szentelést az Egyház végzi. a szent
hely szent jellegét reveláló művészí forma viszont az alkotó művész

lelkében alakul és virágzik ki abból az élményböl, amit a templom
rendeltetése az ő számára jelent. A katolíkns templom rendeltetését
pedig egész természetesen nem a művész, hanem az Egyház határozza
meg, azért teljes értékű egyházművészeti alkotás csak akkor jön létre.
ha az Egyház szelleméből születík meg a művész lelkében. vagyis ha az
egyházművészet valóban az Egyház művészete. .

Ennek az elvnek hangsúlyozására azért van szükség, mert elhanya
golása akár a megbízást adó egyháziak. akár a művész részéről könnyen
eltévelyedésekre vezet. Ha ilyesmi nem fordult volna elő a multban s
nem volna lehetséges a jelenben. nem volna értelmük azoknak az elő

írásoknak, melyeknek megtartását az Egyház szorgalmazta és szorgal
mazza. Mind a megbízást adó egyháziak. mind a művészek csak nyer
nek vele. ha elmélyednek ezeknek a hivatalos előadásoknak a tanul
mányozásában.

Hiba volna ezzel kapcsolatban a művészet szabadságának vesze
lyeztetését emlegetni. Erről csak akkor volna szó, ha a megbízó nem
csak a feladatot határozná meg. hanem a feladat művészí megoldásának
módját is előírná. Ez természetesen nem vezethet jóra. A művész, ki
müvészetéböl él. kényszerhelyzetben vállal ja a legképtelenebb feladatot
is és elszenvedi a munkáltató díktátumát, de művén meg fog látszani
a kényszeredettség. Természetesen ez nem jelenti azt. míntha nem le
hetne tisztán formai kérdéseket is rnegvítatni a művésszel. De erre csak
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az a megbízó vállalkozhatik a műalkotás kára nélkül, akiben magában
is van művészi tehetség és alapos tájékozottsággal rendelkezik az ilyen
kérdésekben. Akiben pedig ez meqvan, nagyon is tudja tisztelni a művész

egyéniségét, mert tudja, hogy éppen az egyéni sajátságok és képességek
legteljesebb érvényesülésétől várhatja. az elérhető legjobb művet.

Ám az a megbízó is, akiben nincsen még szunnyadó állapotban
sem művészi alkotó tehetség, igen nagy segítségére lehet a müvésznek
azzal, ha magát a feladatot tudja úgy ismertetni, hogy attól tűzet fog~

jon a művész képzelete. Mondja meg, mit vár építendő templomától,
milyen értelmet látna szívesen kísuqározní valamely bibliai esemény, pél
dabeszéd vagy szent történet ábrázolásából. mí az a vallásos érték,
amiért egyik vagy másik szeritnek szobrát kívánja felállítani templomá
ban. Hogy mí építhető, festhető, faragható meg - mit lehet elmondani
az építészet, festészet vagy szobrászat nyelvén, annak megállapítását már
bízza a művész döntésére. Nem helyeselhető az olyanfajta építészeti
szímbolíka, mint például laz a néhány eset a gótika korából, amikor
a keresztalaprajzon épült templom szentélye elhajlik a főhajó tengelyé
től azért, mert Krisztus is lehajtotta fejét, rníkor értünk meghalt a ke
reszten. Hisz ha még meg is magyarázzák ezt az építészettel tolmácsoini
kívánt egyáltalában nem építészeti gondolatot, akkor sem Krísztus ha!"
Iálának emléke töltené el a szemlélö lelkét, hanem az a kellemetlen
érzés, amit a szentély elferdülése az épület hosszanti és urlakodó ten
gelyétől szűkséqképen okoz. Hasonlóképen nem lehet képbe szerkesztení
különbözö események vagy jelenetek gondolati összefüggését, vagy egy
prédikáció buzgó intelmeit és üdvös buzdításait.' Míndennek eredmé
nye csak zavaros látvány lehet.

Amennyire szükséqes, hogya megbízás tartsa tiszteletben a művé

szet határait s ne kontárkódjék ott, ahol a művészt illeti a szó, éppen
olyan szükséqes az is, hogy a művész ne kontárkodjék bele a teoló
gíába, ne akarjon feltünní egyéni biblíamaqyarázatával, ne legyen kü
Iön véleménye Krisztusról és szcntjeíröl, hanem ragaszkodjék a karo
líkus hit tanitásaihoz. Ha az Egyház tanítását meqismesí, abban több
inspirációt talál művészetéhez, mint az attól eltérő -- legtöbbször tor
zító - különvélemények akármelyikében. (Ez a torzítás nemcsak a
hitetlen, hanem a hívő elképzelésében is előfordulhat. Az emberi gyar
lóság velejárója, hogya vallásos életben is találkozunk oly jelenségek-
kel, melyeknek a művészet terűletén a giccs felel meg.) .

A katolíkus templom művészete inspirációját csak a katolikus hit
böl merítheti. Nem tehet mást, mert hisz az istentisztelet, mely a temp
lomban folyík le, nem más, mínt e hit megélésének ünnepe, Ebbe az
űnnepbe kapcsolódik bele a lélekemelő és lélekformáló hatásával az az
eqyházművészet. mely méltó erre a névre.

Bármennyire el is sorvad a rohanó élet más területein a mélyebb
értelmű művészet iránt az érdeklődés, az Egyház soha le nem mondhat

1 Még Ratíaeí remekc íben, az Athéni iskolában és a Disput ában sem tényezője a

rnüvészt hatásnak az az elméleti elgondolás, amit a művész térnául kapott, mégpedig
.~yszerŰen azért, mert értekez ást méi: el:Y Raf!ael sem tud festeni.
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iníivészetérőí. :é.s kétségtelen. hogy az Egyházban ma is eleven a mű
vészet igénylése. Azon viszont nem szabad csodálkoznunk. hogy ez az
igény nem mozog mindig a kivánatos színvonaion és a maga kíeléqí
tésére nem mindig találja meg a célravezető helyes utat, mert hisz
nemcsak a hívek,!tanem a papok, sőt a főpapok is korunk gyermekei.
Abban is, hogy egy részük elutasítja, a másik elismeri a ma művészetét.

A helyzet tisztulásának legnagyobb akadálya azonban az, hogy akár
elútasítják, akár kivánatosnak tartják a korszerű egyházművészetet, a
művészetben - régiben vagy Újban - a legtöbben valami fétis-szerű

dolgot látnak: román, gót, barokk vagy modern művészetért rajonganak
s megfeledkeznek arról, hogy az Egyháznak nem feladata, hogy művé

szetí stílusokat teremtsen vagy fenntartson. hanem egyszerűen hívatá
sával jár, hogy életét művészetben is kifejtse, .mert a szellem vagy
kultúrát teremt. vagy elsorvad. A kultúrának pedig integráns része a
művészet is. Hogy az EgyháZ e törekvésének megvalósítása közben ki
alakul valamely stílus, illetőleg hogy e törekvés bizonyos stiluson belül
valósul meg, ez csak természetes. hiszen a művészet lényege szerint
szükségképen stílusban bontakozik ki.

Ebből a tényből sok minden következik, csak az nem, míntha be
széini lehetne kononízált, egyházilag hivatalosan vagy közmegegyezés
alapján elismert és szentesített stílusról vagy stílusokról. A történelmi
valóság ezzel szemben. hogya stílusok egymást váltották. az Eqyház
nak pedig művészetében egyetlen esztétikai hagyománya van, mégpe
dig az, hogy a művészetben is mindig egyűtt élt korával. Ez volt
a helyzet nemcsak a rég multb an, hanem a tizenkilencedik században is,
amikor az úgynevezett történelmi stílusok felújítása és utánzása ural
kodott és hozta lázba a közvéleményt s ez a helyzet ma, amikor a
korszerű művészeti törekvések érvényesülnek. most már az egyházmű

vészetben is. Mégpedig nemcsak a kérdés körül lezajlott és még zajló
viták eredményeként, hanem azért. mert az élet már túlhaladt azon a
vitán, hogy az eqyházmüvészet lehet-e vagy sem korszerű. Ma már
mindenki elismeri, vagy legalább is beletörődik abba. hogy az Egyház
művészete sem lehet ma más. mint a ma müvészcte.' .

Ez pedig azért nem lehet másként. mert minden életnek. így a
szellemi életnek is természetéhez tartozik. hogy folyton újul. A fa is
míg él, fejlődik, élete állandó erösödésben, új hajtások fakasztásában
és nevelésében teljesedik ki. Ervényes ez a törvény az Egyház életére
is; története igazolja Krisztus kijelentését. aki mustármaghoz hasonlí
totta. Amint nem lehet végét látni az Egyház időbeli és térbeli terjesz
kedésének. azt sem lehet állítaní. hogya keresztény emberiség már ki
merítette volna Krisztus hitének egész gazdagságát s kíélte volna an
nak minden művészí lehetöségét. Miért zárult volna le életének éppen
csak művészi megnyílatkozása a történelmi stilusokkal.

Mínél, világosabb és megtámadhatatlanabb a tétel, annál inkább
megvilágitásra szorul, hogy miért találkozott a korszcrű eqyházművé

szet akkora ellenszenvvel. Erre a kérdésre nem lehet a feleletet egyszerű

, Erről tanúskodott a Szcntév vitágsz enz áclót jelentő missziós művészetl kiál'lítá sa is.
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törnondattal elíntézní. Az ok nem mindig a maradísáq volt, hisz az élet
egyéb területein nem ellenállással, hanem rendszerint a tömeqek helyes
lésével találkozik a korunkat annyira jellemző újításí láz. De nem is
mindig a modern művészet sokat emlegetett eltévelyedései voltak az
okok, mert az sem találkozott ákalános, kedvező foqadtatással. ami úgy
rnűvészi, mírit egyházi szempontból kifogástalan és értékes volt.

Ha voltak, mint ahogy állítjuk, hogy voltak értékes, modem egy
házművészeti alkotások, melyek ellentmondással találkoztak, ennek a
különös ténynek magyarázatát nehéz másban keresni és meqtalální, mint
az ízlés általános leromlásában, különöscn az iskolázott társadalmi réteg
ben. Korunk óriási teljesítménye a tudomány és a technika soha nem
látott fejlődese. Nem szabad tehát azon csodálkozni, hogy ez a telje
sítmény annyira igénybe vette a kor minden szellemi energiáját, hogy
érdeklődése a magasabb szellemi értékek iránt megcsappant vagy eqé
szen elsorvadt. Hogy az ízlés mily mélypontra tudott süllyedni, élénken
illusztrálja egy századvégi esztétikusnak az az ötlete, hogy betonból
mily könnyen lehetne mindazt a gótikus szerkezetet és tagozatot kiön
teni, amit a régiek kénytelenek voltak kézzel kőből keservesen kifaragni.
Ime az ember, akinek a művészet nem a szellem megnyilatkozása többé,
hanem bálvány, fétis, amit a modern technika vivmányainak felhasz
nálas-ival könnyűszerrel lehet akár sorozatban előállítani. A művészet

elsekélyesedésének másik jele volt az oly fajtájú szépséqnek kultusza,
amely a nagy és kispolgári élet banális örömeit és élvezeteit szolqálta.
Ezzel párhuzamosan futott - éppen csakhogy nem futószalagon - 3Z

az egyházmüvészet, mclynek jellemzője a szende bájjal párosult üres
érzelgősség s melynek más köze nem volt a katolíkus hithez, minthogy
kompromittálta.

A művészetnek ez a nagy forradalma, amit modern rnűvészet né
ven foglal unk össze, nem egységes jellegű, aminthogy a kor szelleme
sem egységes, amelyből fakad. Voltak, akik csak az újítás kedvéért
újítottak, hogy meqtaqadjanak mínden közösséget a multtal. Ez az
újítás természetesen nem találkozhatott helyesléssel, ha az egyházmű

vészet területén jelentkezett.
Egy másik irány a sekelyes szépségkultusszal szemben, melyben

joggal látta az élet komolyságának elhazudását, a rut kultuszával akarta
meqdöbbentení a filiszter közönséqet. Az eqyházmüvészet területén ez
az irány az üres és felszínes szépséggel a régi primitiv művésze; eset
len torzságát akarta szembeállítani. Az esetlenségnek ez a szenvelgése
két irányban is vaskos tévedés. Azok a koraközépkori "gyenge" mü
vészek, akik a klasszikus művészet formáit próbálták megközelíteni,
esetlenségükben is rneqhatók tudnak lenni. Szenvelgő utánzóik azonban
értelmetlen formajátéknál egyebet nem nyujtanak. Hogyan szolqálhatná
az ily játék a művészettel a hívek áhitatát és lelki felemelkedését? Erre
csak a szépség képes az értékes valót reveláló erejével. Ezen a tényen
nem változtat az a körülmény sem, hogyaszépséget a szépelqö művé

szet rossz hírbe hozta.
Végül egy harmadik iránya művészet ősi forrásaiból meríti az
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inspirációt a művészet meqújításához. Ez az Irány azért nem volt nép
szerű, mert a megromlott ízlés képtelen volt értékének felismerésére.
Ellentmondással találkozott - és találkozik sokszor még ma is 
mert a megszokott rossz helyett az ősi jót kívánta újra érvényesíteni.

.Desiderius Lenz a beuroni iskola megalapitója, Gauguin. a szobrászok
közül Maillol majd Henry Charlíer abból indultak ki. hogy a natura
lizmus útján elsekélyesedett művészetet azoknak az ősi formatörvények
nek felújításával lehet megmenteni. melyeknek' titkát máréllZ egyipto
miak ismerték. de a reneszánsz óta kikoptak a művészetböl. Ismere
tes; hogy Lenz páter művészete nem tudott rendjének keretein túl ér
vényesülni. pedig sem egyházias szellemét nem lehetett kétségbevonni.
sem rút formátlansággal nem lehetett vádolni. A zseniális Gauguin és
Maillol tudtommal nem kaptak egyházi meqbízást, pedig halhatatlan
egyházmüvészeti remekek kerülhettek volna ki kezük alól. Tehetségekben
nem volt hiány. csak felismerésükre hiányzott az elegendő tehetség,
ami megadhatta volna a nyugodt biztonságot és bátorságot foqlalkozta
tásukra. Ez pedig azért hiányzott, mert általában hiányzott a művészet

kulturális jelentőségének felismerése. Mert valljuk meg őszintén: hányan
tartották a müveltséghez tartozónak vagy Ielelösséqteljes hívatalukhoz
illőnek a müvészeti élet nyilvántartását? Ehhez a kérdéshez elég legyen
csak annyit megjegyeznünk. hogy talán egy korban sem kellett az új
művészetnek elismertetéséért és érvényesüléséért annyit harcolnia. mint
napjainkban.

Az egyházművészet területén színte tipikus volt az az eset. hogy
először látni kívánták, mit tud az új müvészet, de nem adtak módot
rá. hogy ezt megmutathassa. Am annál serényebbek voltak a botrán
kozásban ha valami eltévelyedésre lehetett rámutatni; erre akkor volt
alkalom. amikor némelyek (csak azért. hogy haladóknak lássanak -)
helyet adtak a templomban csupán a modernség címén oly műveknek,

melyeknek semmi közük nem volt ahhoz a rendeltetéshez. amit az egy
házművészettöl joggal megkövetelhetünk.

Ma már. ha nem is szünt meg a vélemények harca, a tényleges
helyzet nagyon megváltozott. Először is kitűnt, hogy azok. akik az
újító tehetségek helyett a maradiakat választották. rosszul jártak, mert
nagyon is kétes értékű müveket kaptak. Másodszor elméleti síkon
mozgó érvek helyett most már teljesítményekre hivatkozhatunk a kor
szerű egyházmüvészet értékelésében. Míelött ezt tennénk. előre kell bo
csátanunk egy meqjeqyzést: igényeinkben legyünk szíqorúak, de ne le
gyünk igazságtalanok. Ezt azért kell megjegyeznünk, mert sokakban
lappang - némelyeknél meg is nyilatkozik - az az érzés. hogy ha
már templom. legyen a kölni dómhoz mérhetö, ha szobor, Michelangelo
Mózesához, ha festmény, Raffael műveíhez. Am hogy senki e megjegy
zésünket visszavonulásra ne maqyarázhassa, kijelentjük, hogy korszerü
egyházművészetünk legjobb műveíben a nagy mult bármelyik korával
birja az igazságos összehasonlítást. Erre kivánok rámutatni a követ
kezőkben..

Nézzük először az alapművészetet, a templomépítészetet. Tudom.
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itt egyszerre felmerül sokakban a kérdés: hol van a régi stílusok egy~

séqe, hol vannak a nagy francia katedrálísokhoz fogható hatalmas
alkotások, hogy a római Szent Péter bazilikáról ne is szóljunk? Am
ugyanígy joggal kérdezhetnénk: mikor volt a multban példa arra, hogy
úgyszólván egy negyedszázad alatt, két világháború között.: annyi arány
lag nagy templom épült volna. mint a huszadik században s melyik kor
produkált annyi értékes, új építészeti gondolatot ily rövid idö alatt, mint
a mienk? Csak a kiváló épitészeknek egészen rövid méltatása sem férne
bele egy cikk kereteibe. Az új stílus is aránylag rövid idő alatt tisztult
meg a kezdeti kisérletek melléfoqásaítól.

Németországból csak három építészt említek. Dominikus Böhm ulmi
kis templomától oly rövid idő alatt emelkedett küpperstegi templo
mának klasszikus tisztaságáig s a münchengladbachi kórháztemplom
gyönyörű szentélyéíq, amely haladást a régi korok egy művész életében
igen ritkán tudnak felmutatni. Muesmann csak két templomot épített,
egyet Freílassínqban, egyet Rosenheimban. Az elsőben még vannak
gótikus elemek, de nem utánozva, hanem új életre keltve, a második már
teljesen "modem". Az utóbbi a város legszélén épült, mégis magához
vonzotta szépségével a város lakóit, pedig közelebb találnának régi
történelmi stílusban épült templomokat. Martin Weber amajanmenti
Frankfurtban, ahol Herkommernek híres és nagyhatású temploma is áll,
Szeritlélek templomával kedvet ébresztett a munkás hívekben a liturgia
bensőséges ünneplésére. Hollandiában százszámra épültek modern tem
plomok a két háború között, Svájc pedig az élre került azzal, hogy a
legújabb építészeti formák felhasználásával alkotott krístálytíszta har
moniájú templomokat. Angliában a régiek előtt elképzelhetetlen rövid idő

alatt készült el az óriás liverpooli katedrális hatalmas kupolájával. De
Magyarországon is míkor épült a régi nagy, időkben oly temetökápolna.
mínt Pécsett, s lehet-e kriptát a katakombák szellemével egyezőbben

kiképezni. mint ahogy itt látjuk? Van-e régi templomaink közül egyetlen
egy is, amelyik az ünnepek szertartásaínak lebonyolítására oly pompás
keretül szolqálna, mint gazdag és logikus alaprajzi megoldásával az
ötezer lelket befogadó új csornai templom? A soproni kurucdombi kis
plébániatemplom pedig egyedülálló alaprajzával úgy az oltárhoz fűz

minden egyes hívőt, hogy ott a szentmísén résztvenni külön élmény.
És mikor épült például a győri egyházmegye mai területén a multban
tíz év alatt nagyságra és művészí értékre annyi jelentős templom. mint
1929-1939 kőzött? Nincs ezekben a templomokban semmi védeni vagy
mentegetni való, legfeljebb az, amit a megbízók az eredeti terven mó
dosítottak. Mesterséqbelí megoldásuk is állja régi korok alkotásaival a
versenyt: a komáromi templom üvegtégla ablakai kibírták a tőlük nem
rnessze robbanó bombák Iéqnyomását, tornyán pedig az ágyúlövések
csak oly jelentéktelen karcolásokat okoztak, hogy kíjavításuk feles
leges.

A példákat még sorolhatnánk tovább, de csak a csücsteljesítmé
nyekból ragadunk ki néhányat annak iqazolására, hogy a bátor kezde
ményezés eredményeként márís annyi maradandó értékű alkotásnak
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örülhetünk ily rövid idő alatt. Azoknak pedig, akik nem tudnak kü
lönbséqet tenni jó és rossz között s az eqyházmüvészet újulásában holmi
művészetet, sőt vallásosságot veszélyeztető forradalmat szímatolnak, jó
volna fontolóra venniök csak ezt: az eddig elért eredmények annak
köszönhetők, hogy akik ezt létrehozták az ősi liturgia szellemétől ihle
tetten a szentmíse központi jelentőségét igyekeztek ezzel az eleven mű

vészettel tudatositani a katolikus hitélet ébresztése és fejlesztése ér
dekében.

Hasonlókat mondhatunk az új szobrászat kimagasló alkotásairól is.
Mert ezen a területen is vannak olyan művek, még pedig szép szám
mal, melyek éppen vallásos íhletettséqüknél fogva nyugodtan birják az
összehasonlítást a mult örökértékű alkotásaival. Hogy csak néhányat
említsünk: nem tudok róla, hogy például a domonkosrend nagy alapí
tójának alakját az életszentséqet oly meggyőző erővel sugárzó szeborban
örökitették volna meg valaha is, mint Henry Charliernek, ennek a re
meteéletet élő nagy művésznek a fribourgi egyetem számára faragott
szobra, Szent Józsefnek, mint az EgyháZ patronusának alakja ugyan
csak egy modem alkotásban, a bencés Dom Rcynek a ghorcumi már
tirok amszterdámí új temploma számára készített szobrában kapta meg
eddig legmélyebb művészi kifejezését. Egyik fiatal szebrászunk műve,

a karmeliták nagy mísztíkusának, Keresztes Szent Jánosnak alakjához
méltó, lelki elmélyedésre késztető, szobra sajnos nem eDY templom bel
sejében kapott helyet, ahol igazán helyén lett volna, hanem a Farkas
réti temetőkápolna mellett állott, míg az ostrom áldozata nem lett. És
a belvárosi templom főoltárának kőbefaragott dombormüdísze ugyan nem
válik-e valóban díszére ennek az ősi ternplomunknak? S lehet-e egy
egyházművészeti feladatnak kűlönb megoldását kívánnunk, mint a győri

székesegyház Hédervári kápolnájában felállított remek pűspöksírernlék,

új egyházművészetünknek ez a büszkesége? A Bazilikában készülő

Szent József szobor, az atyai gondviselő szeretetnek ez a kőbeörökitett

remeke is nyugodtan állítható oda annak az egyházművészeti szín vo
.nalnak mértékéül, amit a megújult müvészetnek köszönhetünk. Nem lesz
talán felesleges megemlítenünk azt sem, hogy az új művészet útját járó
szobrásznemzedékünk képességeihez hasonló tőke még sohasem várt
-kamatoztatásra - eddig sajnos alig kihasználva - a magyar kato
líkus egyházművészetben.

A festészet természeténél fogva a legtágabb teret adja a külön...
bözö irányok kísérleteihez. Innét van az, hogy a modern művészetröl

annyit legalább míndcnkí tud, hogy a festészetben "szörnyű" dolgokat
produkált. hódolva a különböző irányok közel két tucat izmusának.
Lássuk tehát, alkotott-e valami olyat is az eqyházmüvészet területén ez
az új festészet, ami a régi nagy mcsterek alkotásaihoz fogható.

Ismét csak néhány példát ragadok ki. Az első modern egyházi festő

kétségtelenül Desídcríus Lenz volt, a beuroni iskola alapítója. Ennek az
iskolának bécsi kiállítása 1906-ban a művészetí élet nagy szenzá
cíója volt. Életműve ismertebb, hogysem részletesen kellene vele fog
lalkoznom. Míndössze azt a két mellképet említem meg, melyet a monte-
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cassinoi apátság altemplomának falára festett Szent Péter és Pál apos
tolokról. A két apostolfejedelem alakját számtalanszor megfestették az
ókeresztény művészet korától napjainkig, de így csak nagyon kevés
szer, különbül pedig soha. E falképek nemcsak formailag ragyogó és
krístálytíszta remeklések, hanem e nagy szellemek világtörténelmet for
máló apostoli lelkületének is meggyőző kifejezései. Nem hiába vonzotta
e nagy mcstert az egyiptomi művészet, az idő és mínden változás fölé
emelkedő örök forma e soha felül nem rnulható tökélye: ebben az al
kotásában sikerült neki ősi rnestereínek művcihcz fogható Si egyben any
nyira őszinte és közvetlen hatású keresztény művet alkotni, míntha soha
sem járt volna hozzájuk iskolába, hanem egyszerűen az apostoli feje
delmek lelki képét kívánta volna tisztázni s így jutott volna el erre a
magaslatra.

Ha pedig arra a kérdésre lehetne válaszolnom. hogy a szentmíse
jelentősége a katolikus ember hitéletében melyik festő alkotásában jut
legmélyebb kifejezésre, habozás nélkül Székely Bertalan pécsi székes
egyházbeli falképét említeném. amelyen a misét mondó Kapisztrán Szent
János, Carvajal bíboros s a magyar seregek élén a nagy Hunyadi Krísz
tus áldozatának oltárára teszik s ezzel eqyesítík elszántságukat az ere
jüket meghaladó szent vállalkozésra. Ugyancsak ő festette meg a mai
ember számára élményt jelentő módon először a koronáját -Szűz Má
nának felajánló Szent István királyt. Ugyanott vannak Székely Berta
lannak azok az egyes szeuteket ábrázoló falképei. melyek al szentek
korszerű ábrázolásának míntáí lehetnének, ha ismernék őket.

Az üvegfestészet régi szépségének felújítása annyira köztudomású
érdeme a modem egyházművészetnek,hogy szinte felesleges volna róla
szólnunk, ha nem kellene eddigi gondolatmenetűuk vonalán legalább
annyit megemlítenünk, hogya nyolc boldogság jelképes ábrázolása a
már emlitett amszterdární templom ablakain - ugyancsak Dom Rey
műve - ennek a témának soha a multban nem látott mélyértelmű fel
dolgozása. Ösidök óta kedves és számtalan remekműben feldolgozott
témája volt a keresztény müvészetnek az angyalok ábrázolása. De
hogy az angyalok hatalmas, szellemek, talán még soha meggyőzőbben

nem volt érzékeltetve, mínt egy St. Gallen melletti kis városka benső

séges áhítattól telitett modern templomának az angyalok kilenc karát
ábrázoló ablakain. A mí művészeínk a lipótmezei elrneqyóqyíntézet s, a
temesvári szemínáríum kápolnájának ablakaival a legkiválóbb kezdemé
nyezök voltak (Kőrösfőí Kríesch Aladár, Nagy Sándor) a győrgyár

városi templom üvegablakairól pedig sajnos most már csak annyit mond
hatunk. hogy bennük a vallásos művészet drága gyökereit pusztította
el a háború.

Ezekben próbáltuk röviden néhány példával megfelelni arra a kér
désre, tud-e felmutatni az új egyházművészet a régihez fogható alko
tásokat. Ezzel kapcsolatban önkéntelenül is felmerül az a kérdés, hogy
azok a maradiak, akik szigorú krítíkájukban csak a hibákat és eltéve
lyedéseket voltak hajlandók meglátni és irgalmatlanul ostorozni, vajjon
mit alkottak és míre mentek mínden újítástól félő óvatossáqukkal? Te-
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hetetlen negatív magata.rtá&ukkal szemben. amivel nagyon sokat ártottak.
a bátor kezdeményezök legyőzve a belső nehézségeket és külső aka
dályokat, új művészetet teremtettek. amely legfőképen azért új. mert
felfedezte a feledésbe ment régi értékeket s így tette szabaddá az utat
az új fejlődés felé.

A fejlődést pedig nem úgy kell képzelnünk. hogy mínden áron
valami újat kell akarnunk. Akarjuk egyszeriíen az adott körülmények
között ma elérhető legjobbat. Az eredmény feltétlenül valami új lesz.
mert az alkotó szellem bármihez nyúl. az életet gazdagitja még akkor
is. ha ősi, sőt legősibb értékek kelnek lelkünkben új életre. Nem a
réginek szolgai utánzása. nem emlékképek utánkérődzése, hanem az ön
tudatos, alkotó erőnek minden más alkotást értékelni és tisztelni kész
tudásszomja és tanulási készsége teremt eleven kapcsolatot az örökér
telmű hagyományokkal; ez ad bíztatast és bátorságot merésznek látszó
tettekre. méltó folytatására azon tetteknek. melyek éppen azért örök
lődhettek ránk értékes hagyományként. mert bennük magát újítva gaz
daqodott az élet.

E fejlődés útját nem lehet előre kíszámítani, de sejthetjük. illetőleg

már most elég világosan láthatjuk annak a szellemi magatartásnak je
leit, amely az egyházművészetben is érvényesül és meghatározza annak
irányát.

A templomépítészethen. mint már említettük. az irányelv a szent
miseáldozat kezdettől fogva központi jelentőségének új hangsúlyozása és
teljesebb bekapcsolása a hivek közösséqébe, úgyhogy a főoltár és szó
szék egyedül érvényesül a templom uralkodó terében. minden más ennek
van alárendelve. A templom külseje monumentális hatású tömb. mely
nek szépségét a jó arányok adják. belsejében pedig a tér arányai és a
fény, tehát spirituális hatástényezők érvényesülnek. Mind külsejének el
részletezese szervezetíleq meg nem okolt formákkal, mínd belsejének el
halmozása díszítő elemekkel vagy ragyogó pompával: csak elvonná a
figyelmet a lényegtől, amit szenvedélyes őszinteséggel kiván ünnepelni
a mai hivő ember, akinek ideálja egyszerűen és őszintén Istent valló
emberség.

Ennek az egyszerű és őszinte emberségben felmagasztosult képvi
selőit kivánjuk látni az ábrázoló művészetek alkotásaiban is. Úgy érzi
a mai ember, hogy ez több. mínt a rangot mutató előkelőség. a nagy
gesztusok. színpadías ünnepélyesség és hősi póz. sőt még. annál a klasz
szíkus szépségideálnál is több. melynek kultuszát némelyek elválaszt
hatatlannak tartják az egyházművészet alkotásaitól. Jól tudom. hogy a
korszerü egyházművészet kérdéshalmazában e~ a legérzékenyebb pont.

Legyen elég ezt a kérdést Michelangelo pietáival megvilágitanom. A
fiatal Michelangelo Pietája a Szent Péter bazilikában méltán csodált
remekmű. Kétségtelen, hogya nagy mester ebben a művében a klasz
szíkus szépséqídeállal telített lélekkel alkotta meg a legszebb Krísztus
arcot, ami szobrász vésője alól valaha is síkerült, s amit megindultság
nélkül szemlélni nem lehet. Kár azonban, hogy nagyon kevesen ismerik
az agg mester palestrinai Pietáját. Ebből a csodálatos műből nem a



szép forma bűvölete sugárzik a szemlelő lelkébe. itt minden forma
annak a lelki megrendülésnek tolmácsolása. amit ez a mélyen hívő seel
lernóriás átélt annyira szerétett Krísztusának megváltó halála felett el
mélkedvén. Erunek a harmadik és utolsó befejezett pietájának hatása
még erősebb és mélyebb, mint az elsöé, De nem rút. nem is lesujtó, ha
nem felemelő. mert lelket ébresztő.

Ha ez a nagy mester még a halott Krísztus ábrázolásával is lelket
tisztit és ébreszt. mennyíre nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy
amint Krísztus műve nem zárult le halálával. hanem a megdicsőülésben

lett örök hatású, az egyházművészet feladata sem lehet, hogy mindig
csak ugyanazon az egy húron pengesse a mai idők válságát szenvedő lé
lek sirámait, hanem hogy felemelő hatásával kisérje azt a szent titok
ünneplésében a világfölényes lelki erő örök forrásaihoz. Ennek a hatás
nak természetesen. a műalkotás művészí alkatából kell kísuqároznía, és
hiába minden erölködés, amely azt akármily ügyes mesterkedéssel pró
bálja elérni. Tehát nem a klasszikus szépséqideál, hanem az Isten közel
ségétől meqszépült, áhitatban átszellemült. egyszóval a Krísztusr tük
rözö ember revelációja a keresztény müvészetlegfelsőbb foka, ahol ez
a művészet - Rónay György hasonló vonatkozásban használt szavaival
élve - "egyszerre megérezteti velünk a vallás valódi tartalmát. .azt
a föltétlen elményí tapasztalati igazságát. mellyel nem lehet vitába
szállni."

Ez volt az Egyház művészetének hivatása, igazi nagyságának alapja
a multban, s ez az egyetlen igaz értelme ma is.

Mistral

A "MIRElO" ELSO eNEKeBÚL
Néhány bevezető szóként e fordítás elé: A fiatal Místral 18SI-ben

kezdett dolgozni provencal tájnyelvű époszán s l8S9-ig irta meg a
tizenkét ének mintegy nyolc és felszáz strofáját. Éppen száz éve rnűve

kezdetének; s ez az. évforduló adja alkalmát, hegye mintegy harminc
strófányí részlet közlésével megemlékezzünk róla. Míért? V álaszul talán
próbáljuk felvázolni illúziók nélkül. hogyan mérték le egy század való
ságai Mistral törekvéseit. Amit ez a rendkivül tehetséqes költő akart.
nem volt kevesebb. mint a hajdani provencal nyelvnek ujra a viláq
irodalomba való emelése s a Míreíc-n és más nagy műveken át a
provencal kultura és nemzet feltámasztása. Az irodalmi kísérlet sikerűlt,

a nemzeti és szocíális tett nem; sőt a provencal hanyatlás nemzeti és
szociális viszonylatban folytatódott és ma is tart. Sőt az a még pattiar
kálís táj és életforma is. amelynek keretébe - az övét megelőző két
nemzedék életidejére - Místral teszi a Mireio cselekményét: fizikai és
gazdasági pusztulás áldozatául esett; Mistral tájai fölött ma megoldatlan
vizlevezetesi. öntözésí problémák boronganak és a ma is megoldatlan
többi agrárkérdések, amelyeknek nyílván majd egy egyetemes francia-



A forditó.

országi változás keretében kell megoldódniok. Mi az, ami Místral mű

vét mégis jlelentőssé teszi s ami művéböl - ebből és a többiekből 
mégis megmaradt? Sem nem a program, sem nem az etnográfiai részletek,

. hanem egyrészt éppen aszociális realizmus a leírás mögött (a fiatalok
szerelme ádozatul esik Mireio apja, a hatalmas, gőgös és birvágyó ma
jorosgazda durvaságának és keménységének), - másrészt pedig az a
megmaradó, ami a katolikum ábrázolásából ivakodott bele életművébe.

Az éposz évfordulója alkalmával ebből akarunk most s esetleg máskor
is, egyetmást megmutatni. Jelen fordítás egészen mai; meg kell jegyezni
- ami a magyar irodalomban különben közismert - hogy a Míreío
nak van egy teljes és kult úr magyar fordítása, Gábor Andoré (első

formájában 19ü6-ból, másodikban 1916-ból), - szépsége és érdeme sze
rínt egyaránt "nagy" fordítás. Amíért itt e töredékekben újat adunk,
az, hogy egy remekmű míndíq megér egy-egy új próbálkozást, s talán
az is, hogy aG. A. fordítása óta részben a magyar verselés esett át
több új fejlődési frázíson (érdemes volna külön írni róla, hogy a jam
busí verselés hogyan került közelebb a magyar hangsúly terrnészetéhez}.
részben a két világháború közti magyar költészet sokkal többet szivott
fel éppen a magyar népnyelvböl, rnint amennyit félszázad előtt abból
a magyar írodalom akkori - kissé talán még szecessziós - költői

nyelve tartalmazott. Néhány strofát és helyet kivéve ez a fordítási rész
let hajlékonyabban és - legyünk pontosak -- szószeríntíbbcn akarja
követni az eredetit, rnint G. A. teljes fordítása. A rímek mint táncoló
lányok fűzére értetik össze csengőiket s nem egyszer csörgőiket. de ez
így követi hűen a Mireio és Místral ars poetica-ját.

1.

2.

3.

S16

Provánszi lányt éneklek én meg
szerelmében ifju seivének -

a Crau mezöín át egész a tengerig
kisérem őt bármerre járna,
én, nagy Hornér késő kis árnya.
őt zengem bár paraszti lányka

s a Crau-vídékín túl csak nem ís ismerik.

Szép homlokán nem más sugár ég
mínt büvöletes ifjúságé

nincs rajta diadém, damaszt meg ékszerek.
De méltó, hogy nagy hirre keljen,
mínt kiskirálynét énekeljem
e sokak megvetette nyelven,

min már csak pásztorok s parasztok értenek!

Am Jézus, Te, földünk virága:
pásztornép közt jöttél világra;

óh segíts T e; szavam Hozzád sóhajtva száll, -
tudod: ha lombok zöld hűsében.

harmat vízében, nap tüzében,
megért más fügéink fűzére -
végigszaggat rajtuk a szürettel a nyár.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

HJ.

De Te a megszedett fa fosztott
ágának is galyját Iakasztod,

a magas ág csúcsán hajlékony sudarat,
s a kései sarj sietősen

lombot-virágot hajt erősen

s édes gyümölcsöt érlel őszre,

min éhök elverik az égi madarak.

Megkésett ág, provánszi föld te:
a Szépségnek örök gyümölcse

mcst-sarjadt gallyadon a kék azurba' ring;
de vágy kel bennem: át a légen
- segits Jézus! - odáig érnem,
hogy nyelvünkön, a tarka-szépen

dalom felszálljon e madaras sudarig.

... A Rhöne partján nyárfák-füvek közt
és vízbe bókoló füzek közt

öreg kosárfonó lakott vén, toldozott
házban melyet alámosott már
az ár, míg ő a falvakon járt
nagyobb fiával s gabnahombárt
s kast, vékát, kosarat csinált és foldozott.

Egy nap hogy útba voltak eQyütt,
a vállukon vessző-köteqjük,

megszólal Vince': "Nézz apám a napra fel,
mily felsősánc sötétül ott a
magalunói rossz-sarokba,
s ha még föntebbre nyomakodna:

mínket a zivatar még útközben kap el!"

"Nem! Tengeri szél sodra árad,
az hajlongat lombot faágat -

esőt ránk nyárelőri az Alp orkánja hordl"
S ujból Vince: "S hány eke szánt a
Szedres Tanyán itt a határba'?"
"Hat, gs bizony én so' se láttam
- se más - a Crau felé ily dus, órjás majort.

Olajfakertjük nézd csak itt van
és fái közte hosszú csíkban

szölö- s mandulasor... S számold s csodáld te is:
mert benne annyi sor van éppen,
ahány nap minden teljes évben
s a fasorok míndeqyíkében
fa ugyanannyi mint hosszant s keresztben is!"

"Tyűh! - mondta Vince - mi a kől Hány
kéz kell ide, szüretelölányl"

S szólt apja: "Ajj, ha jő halottak napja, itt
517



ll.

12.

13.

H.

15.

16.

51.

úgy zsákbafosztja mindahányat
a nevető lí-bausí lányhad.
hogy bönge sem marad utána.

bizony míg dalra-dal csókolja ajkaik!"
A nap -núg az öreg beszélt még --
elérte a dombok szegélyét

s a felhők bíbora s aranyja tündökölt.
És ösztökéjét vállra dobva,
két öszvérét meg párba fogva
elindul vissza a majorba
a béres; este szállt a mocsarak fölött.
"Már ídel át szik -mondta Vince 
az esten át kazlak gerince.

Siessünk. Biztosan jó pihenőnk lesz itt!"
"Olyan e tanya bírkanyája:
fel, hegyekbe hajtják a nyárra,
s a télen sarjú-pusztaeáqra!
- beszélt tovább az agg. - Van míndenök nekik:

Nézd, mint tart vén fák koronája
a haz fölé nyarakon árnyat ...

. .. E forrás öntözi a kert halastavát
S e méhesben itt annyi kast látsz:
dús lépjük őszre mind kiadják,
s látnád a májusi kirajzást:

száz rajfüqqeszkedík a szederfák alá!"

Szólt Vince: "Szép no itt valóban
mínden. De bárhogy is latoljam.

legeslegszebb bizony maga a gazdalány.
Tavaly nyáron. hogy erre jöttünk
és hozzájuk is bevetődtünk

két olajkosarat kötöttünk
neki és új fület kaskaja oldalán."

De közben núg a szavok igy jár
az ajtóhoz kerülnek is már

s velök szemközt a lány, ki a küszöbre lép;
hemj-óinak szórt lombot éppen,
guzsalyja ott pörög kezében.
"Áldás legyen a házi népen!" -

szól ~ agg s leteszi vesszői kötegét.

"No Ambrus mester, hozta Isten.
épp' most scakad fonalam itt fenn.

Milyen a szál? De mért hogy napszáliatra jött?
Falahrégóbul jönnek?" -- "Onnét;
nem láttuk a Szedres Majort rég,
és hogy az est mellette most ért:

- Megállunk - mondom - itt, meghálva szalma közt."



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

~s Vincével a házba lépve
leültek két kis deszkaszékre

s merthogy egy megkezdett kosárka volt velüle
vesszőkötegjük szerte nyitván
szótlan álltak dologra míndjárt
s akár a gyors motolla úgy járt

a munkájukon át értő, okos kezük.

Nem volt több, mint tizenhat éves
Vince - s ennyi esztendejéhez

szép, jókötésű fi, széparcú is. Noha
a bőre több mint napsütötte,
ám mínden kert-mezö gyümölcse
szebb a fekete rögű földbe'

és sötét fürtöké a tüzes tánc bora!

Hogy kell a vesszőt hajloqatva
rendezni kassá vagy fonatba:

jól tudta: s hogy kinek mi kell munkájakor.
Kamrába hombárt és fedőjét.

öszvérnyereg általvetőjét,

rőt ágputtonyt, gyümölcsszedőkét.

meg sárga szalmakast. kosárkát. sásszatyort,

szíttyókötésű gabnavékát -
másrnit. mikért a gazda pénzt ád

s círokseprűt tudott; s minden fonat ja szép.
Keze alatt égett a dolga;
mesteríűzéssel bontva-fonva ...

. .. S most közbe' meqíáradva, sorba
a kertből-földekről megtért a tanyanép

Mireio hol ki hol be tünve
édesen hordta ki a hűsre

a vacsorát mignem a kőasztalori állt. 
jól púpozott mély hosszú tálba'
bab- és olajboqyó-saláta:
puszpángfából való kanállal

merik a béresek. - S az aggot meg fiát

kik szőttek még: maga a gé\lZda
Ramoun keményen noszogatja

(mert nyersbeszédű volt): "No mester, mi lesz itt?
Azt a kosarat már hagyjátok,
vacsoracsillag pillog rátok,
te lány. te meg nekik is tált hozz!

Shes lesz az aki dolgán van s nem eszik."

- Jó! - állja hívását a szónak
Ambrus is és odaszahodnak
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24.

25.

fiával kettesben a kőasztalhoz ök.
S amíg kenyeröket levágják,
a mcst-keverte friss salátát
Mireio hozza is, s a tálját

ő maga teszi le a vendégek előtt.

Tizenöt éves volt Mireio...
... Te kék-ködkendös Font Víeío,

ti Lí-Baus dombjai s te erau-í föld, örök:
ő maga volt a lágy igézet,
a nap hevében lányig érett,
és méz és tűz mit már igérnek

ajka két szegletén a nevető körök.

Minden bú és baj beletűnne

pillantásától mézbe-tüzbe,
s a tiszta csillagok fénye se nevet így;
gyűrűs haját sok csattja zárta
két sötétfényű. gazdag ágba,
s fűzőjét keble-halma tájt' a

két lányos, duzzadó barack emelte ki.

Most rádtekint szemedbe szépen,
mostmeq galambként rebbenékeny:

innád is, - hűs italt - e zsenge, tiszta bájt ...
... S a vén ház kőasztalja mellett
az esti szó patakja zengett.
(Míg apám élt: én kicsi gyermek

biz úgy fűleltem ott, hogy most is visszafájl]

Vacsora után a tanyanép megkért Ambrus mestert, hogy enekeljen valamit:
Mireio meg elbeszélget Vincével, aki elmondja, mível tölti idejét, m,\g elbeszéli a
Három Mária csodáját és' egy nimes-i versenytutast. Mireio szinte megbűvölten hallgatja .

65.

66.

520

. .. Zengtek hangjukon az ezüstök'
majd elhallgattak mínd a tücskök;

nem ssólt a csalogány, és éji más madár
se szólott hangja fuvoláján; --
s Mireio ott a lugas árnyán
mintha csak bűvölet találná:

elülne ott amig felvirrad a határ.

S anyjához - halkan - szólal ő is:
"Ha apja szegény kaskötő is,

mí jó e fiúnak, milyen szép a szava!
Aludni: jó a téli éjben,
de rnost hold süt le tejfehéren,
s anyám hallgassuk, csak beszéljen,

elhallgatnám bizony én mínden éjszaka!"
(Il:Y végzö dtk az első ének.)

Fordította I j j a s Antal



Barta ístv~n

A' ZRÍNIÁSZ,
VAGY AZ OSTROMLOTT SZIGETI

A költő és hadvezér Zrínyi Míklös életének legjellemzőbb tartalma
il török elleni küzdelem. Ebben az állandó harcban érlelődik meg benne
az a mély reálpolitikai meggyőződés, hogya török veszedelmet fel lehet
és fel is kell számolni. hiszen a félhold már hanyatlóban van. A nemzet
akkori nagy sorsproblémájának ez a biztos. felismerése adja meg élete
kettős célját: harcolnia kell a török ellen, s ezzel, vagy inkább ezért,
helyre kellállitania a nemzeti egységet. Ennek a nagy célnak a szolqá
latába állítja tehát egyfelől hadvezéri kardját, másfelől költői tehet
ségét.

"A z o l vas ó n a k" címmel amolyan előszófélében foglalja össze
eposza elején a Szigeti Veszedelemre vonatkozó mühelytítkaít. A mű

első megjelenésének háromszázéves fordulóján megemlékezésül nézzünk
e "magamentő" írás beszédes sorai möqé, és keressük meg ott a költö
rejtett arcvonásait.

1.

"Homérus 100. esztendővel az Trójai veszedelem után lrta hlstö
riáját; énnékem is 100. esztendővel az után történt irnom Szigeti
veszedelmet. Virgilius l O, esztendeig irta Aeneídost: é n n é k e m
peÍ1ig e g yes z t en d ő b e n, s ő t e g y t é l b e n, t e o r t é n t
véghez vinnem m u n k á m a t,"

Huszonöt év körül jár a költő. Mögötte áll már hosszabb tanul
mányútja a barokk olasz földön, melynek legünnepeltebb alakjai akkor
Tasso és Machíavellí. Mögötte a harmincéves: háború, mögötte a budai
vezérlő pasa tiltakozása, a kanizsai török csapatok állandó panasza rajta
ütései ellen; tarsolyában III. Ferdinánd dorgáló levele, a nádor harctól
eltiltó rendelkezése, Ö azonbanrendíthetetlenül irja hirét egyelőre még
nem pennával, hanem szablyája élivel. Méltó akar lenni dédapjához, 8

a "jó Zrínyi Míklós't-hoz, aki 1566~ban halt hősi halált Szigetvár vé~

delmében. Csaknem százéves történeti távlatra tekinthet a negyedik nem
zedéket képviselő költő, mégis sugalló erővel ragyog fel lelkében a
dédapa hősi példája. 1.645 őszének egyik ihletett napján. tollat ragad,
és merész költői szárnyalással, maga is mint megéneklésre váró eposzí
hős, fog hozzá "Szigetvár erős őrzőjének", a nagy ösnek versbe
foglalásához. Míndössze egy tél, harctól békésebb napjain dolgozik.
Mars és Venus találkozása ez. hiszen a harcos, költő reménykedő sze..
relmes már régtől fogva, majd 'boldog völegény, s mire befejezi eposzát,
már házas ember. Az is igaz ugyan, hogy míre öt évi hevertetés után

1 A elm és az idézet! költeményrészletek helyelllrállában a Kazinczy-féle kladállt
(Pest, lil7.) k'vettem.
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kézirata nyomtatásra kerül, elveszti feleségét. Az eposz más. kisebb
verseivel együtt 1651 őszén jelent meg Bécsben. a .Kolóníaí Uduarban
Kosmeroví Máté" könyvnyomtatónál ezzel a címmel: "Adriai tengernek
syrenaía groff Zrínyi Míklós." Elmondja benne, hogy: "Isten letekint
a földre. Látja, hogy a magyarok nem járnak azon az úton, melyet
Fia rendelt; a jóságos cselekedeteknek és az erkölcsnek nincs becsülete,
lábbal tapodják a régi. szép hitet s különíéle vallásokban gyönyörköd
nek. Ezért Isten hatalmat ád a törőknek: addig terhelje. igájával a ma
gyarok nyakát, mig Urunkhoz vissza nem térnek. Ha megbánják bűne

iket. eltöri haragja vesszejét: a törököt. Akarata szerínt csakugyan meq
indul Szolírnán hada, a nagy felhő. melyet a haragvó Isten Magyaror
szágra önt. Szolimán habozik. Egerre vagy Szigetre törjön-e? Szíqet
ben a nagy Zrinyi bán a kapitány, a vitéz és jámbor lovag. Egy reggelen
szokása szerint a feszület előtt imádkozik bűnei bocsánatáért és hazá
jáért. Az Ur kegyesen fogadja imádságát: a feszület háromszor lehajlik
hozzá és biztositja. hogy kegyelme vele marad; Isten magához fogja
venni lelkét, de előbb vértanúságot szenved a poqánytól, ám -Szolímán
is az ő kezétől esik el, s így ő semmisiti meg a magyarság és ke
reSZ!t;énység legfélelmetesebb ellenségét. Zrinyi. Isten választott hőse vég
rehajtja a rábízott feladatot. Megtámadja a pogányt, s így magára vonja
Szolimán haragját. Fölesketi vitézeit és elszánt lélekkel várja velük a
törököt. Szolímán SzigeIt ellen vonul és megkezdődnek a harcok. A
szigetiekközül a bán. Deli Vid. török részről Delimán és Denirhám
a legjelesebb harcosok. A harcokat megkapó epizódok tarkítják: Deli
Vid feleségének története. aki férfiruhába követi férjét. a két kedves
barát Radivoj és [uraaícs hősi vállalkozása. Kumílla és Delimán sze
relme, a török gyermek éneke. haditanács és viszály a török föemberek
közt, stb. Az Isten a magyarokat seqítí: a törököt oly sok kudarc éri.
hogy Szolímán már azon gondolkodik. míkép vonulhasson el szégyen
nélkül Sziget alól. mikor egy póstagalambbal kezébe jut Zrinyinek a
királyhoz írt levele. amely elárulja. hogy a szigetiek végső inségre ju
tottak.Szolimán egy utolsó. döntő ostromot rendel el. amelyre egy török
varázsló az alvilág szellemeit is felidézi a törökök mellett. Zrinyi sere
gével együtt. készül a vértanúhalálra, buzditja vitézeit és elbúcsúzik tő

Hik. Az úi Gábor angyaltól mennyei koronát küld Zrinyinek s a go
nosz lelkeket pokolra űzi. Zrinyi a világbíró" Szolimánt saját kezével
ejti· el. azután ő is meghal vitézeivel együtt. Lelküket angyalok serege
viszi az égbe: '"

2.
..Egyikhez is nem hasonlítom pennámatt de -aval ő előttök kérked
hetem, hogy a z é n p r o f e $ s i ó m a vag y m e s t e r s é g e m
n e m a P o e z i s, hanem nagyob. s jobb országunk. szolqálattíára
annál."

Nem a költői hivatás lebecsüleset jelenti ez. Sokkal mélyebben él
benne az elhívatott vátesz. De a kard fénye. a harcok vakító heve

1 Sik Sán dar : Zrinyi Miklós. (48-4D. 1.)
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háttérbe szorítja még érzésében is a köftőt a katonával szemben. Zrínyí
pedig elsősorban katona. Ez az ő igazi professzíója, hívatása. Ahalha~

tatlansáll. a hirnév a katonát érinti benne a hősi küzdelmek emlékképei
során:

Nem írom pennával.
Fekete tentával.
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel
Az én örök' híremet.

S írja is ezt az örök hírnevet. a maga íratlan dtcsőséqét nem e~y

télben. hanem egész életén keresztül, hiszen "országunk szolgálattíára"
szeritelte és áldozta azt haláláig. Ozaly várától. a szülöíöldtöl (1620)
mily,tn rövid is az út a kursaneci erdőbeli halálos vadászatig (1664).
1664' telén már nem eposzt ír, hanem kardja legfényesebb gyözeImét. Él
híres téli hadjáratot. Népek és uralkodók ünneplik. nem a költöt, hí
szen a Szigeti Veszedelem szinte hireveszetten süllyedt el a részvétlen
ség tengerében. de ünneplik hálaadó körmenetekkel. hadvezéri kalappal.
pairséggel. aranygyapjas renddel az eszéki híd feléqetőjét, a vitéz és
rettenthetetlen katonát. Dicsősége tetőpontján éri a halál. Vadkan öli
meg vadászaton a hires törökverőt, Ambár állítólag Bécsben valamikor
mutogattak egy fegyvert ezzel a felirással. "Ez a vadkan ölte meg
Zrinyi Miklóst."

3.
..Az kit irtam. m u l a t s á g é r t i r t a m,:' s e m m t, j u t a lm ot
n e m v á r o k é r e t t e; ő nekik más gondgyok nem volt: nékem'
ez legutolsó volt:'

"Kiván nyugodalmat Vers és História". -írja a IX. énekben.
!!.bből a nyuqalomból azonban neki még azon a nevezete-s 1646~08 télea
is igen kevés jutott.

Engemet perug, mídön irom ezeket,
Mars haragos dobja s trombita fel zörget.
Iban hoz házamban füstölgö üszöget
Kanizsai Török; öltanom kel eztet.

Ismerős kép: téli táj. Otthonában a költő. Irás közben az ablakon
berepül egy tüzes török ágyúgolyó. Igy zavarja meg a háború a béké8
munKát. Egyik kezében a toll. de a másikban a kard.

De hiszen csak "mulatsagért" irt. V-agy talán sokkal többet takar
ez a szerény szó? Hogy nem jutalomért, az bizonyos. de puszta "mu~

latséqért" sem! Amikor dédapja alakját ébresztgeti versben. voltaké
pen a m.aga költői megmutatásával keresi a teljesülé$ formáit. gui
is magában a felkészültséget:

Még sem tanáchtalanul keztem munkámat,
Tuduán ez dologhoz nagy tartozásomat.
Nem röjtöm Istentül vett talentomomat.
1lCfzzelis. ha lehet, köuetem atyámat.



Az alkotásvágy belső Éorrongása állandóan benne vibrál. l!z hozzá
íhletre, ez láttatja vele egyre határozottabb keretben őse századokra,
nemzedékekre mutató példáját. S e példakeresés szoros kapcsolatban
van riagy feladataival. ..A mult csak példa legyen most", de olyan példa,
amely nyugtalanít, lelkesít, összefogásra inspirál és vitézi elszánásra kész
tet. Lelkének ezt a belső izzását csak a Török Afium Dedícatíó-jában
fogalmazza meg csaknem husz év múlva: a hösí példák ..nem hagynak
nekem alunnom, míkor kévánnám, sem henyélnem. ha akarnám is."

De a lelkes hadvezérben más' úton is leleplezhetjük a költöt. Ugyan
csak a Dedícatíó-ban írja: ..Magam emlékezetiért ezt a kis könyvecs
két írtam." Arra gondolt, hogy a hősi példát nemcsak követni kell,
hanem tovább is adni az utódoknak. Mí jutalmat várhat Csáktornya ura
nagy céljának' meqvalósításáért még a fővezért méltóság elnyerhetese
előtt? A katona elégtétellel állapítja meg a .Berekesztésben."

Merre vítézséqét látta világ nagy rész,
Azokrul helyekrül minden szem reám néz,
Hírrel böchülettel valamig világ lesz.

A költő azonban gondoskodik is arról, hogy ércnél maradandöbb
emléket állítson magának. Büszke öntudattal vallja, befejezvén a Szigeti
Veszedelmet:

Véghöz vittem immár nagy hírü munkámat,
Mellyet írígy üdö sem tüz el nem moshat,
Sem az ég liaragja, sem vas el nem ronthat,
sem az nagy ellenség. írígység, nem árthat.

Igy talál a költői "talentum" a maga beteljesülésére. igy láttatja
meg a hadvezér fényes tetteinek sugarában a költői tehetség egyre in
kább öntudatosuló megnyilatkozását, így lesz a mulatság költői gond,
az ős példáján buzduló maqabíztatás, és szándékos írói tett. Ez már a
halhatatlanság felé mutat. Nem várta a jutalmat e költői munkáért kü
100, mert költő és hadvezér egy és ugyanaz érzésben' és tettben. gO!!
mégsem maradt el az "örök hír". A költöt elfeledhette az utókor, hi
szen nem olvasták. költői műveit alig is ismerték. De a hőskölteményt

életében karddal is formáló katonát nem halványította el az ..irigy
üd,6t"

4.
"írtam az mint tuttam. noha némely helyen jobban is tuttam volna.
ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni. V a g y o n f 0

g y a t k o z á s ver s e i m b e n, de vagyon mind az holdban mind
az napban, kit mi eclípsísnek hívunk. Ha azt -monqyak: saepe et
magnus dormitat Homerus,' b i z o n y s z é g Ye n . n é I k ü I
s z e m I é l h e t e m c h o r b á í m a t: igazsággal mondom, hogy
so h a m e g n e m co r ri g á I t amm u n k á m a t. mert üdüm
nem volt hozzá, hanem első szülése elmémnek. gs ha ugyan cor
rigálnám is, úgy sem volna in perfectione, quia nihil perfectum
sub sole: nam nec chorda sonum dat, quem vult manus et mens,""

t Néha még a nagy Homeros ls elszendere.g (azaz hibát ejt a versben).
• Ugysem volna tökéletes, mert nincs tökéletes doloi a n.ap alatt, hiszen a lant

húrja sem mlndtg' azt a hanget adja, amit a kéz és ész akarbelöle kicsaln!.



Fogyatkozásokat, csorbákat emleget a költő, de nem bánkódik, nem
szégyenkezik miattok. Sőt, míntha egy kissé még büszke is lenne rájuk,
noha jobbat, szebbet. tökéletesebbet is tudott volna alkotni, ha országos
gondjai ette több időt engedtek volna. Valamennyi között ez :volt 'ét

..legutolsó" gondja. Vagy talán mégsem? Ismét le kell lepleznünk a sze
rénykedö, szinte szemérmes költöt, helyesebben: sorai mögé néznünk.
hogy mi is az igazság. .

Az eposz egykorú kézirata őrzi a költő sajátkezű javitásla1t. Az tf
tény, hogy régebbi fogalmazását a kiadás számára mégegyszer átnézte, javí..
totta és kiegészitette. Hogyakézírat és az első kiadás szövege közt
eltérés van, hogy sok a nyomdai hiba, strófakihagyás és megváltoztatott
sor, míndez világosan azt mutatja, hogy Zrinyi c s a k a . kézírat szö
vegén símítqatott, javítgatott, de a nyomdai szöveget valóban nem cor
rigálta, nem nézte vagy nem nézhétte át. Erre talán egy második kiadás
esetében lett volna alkalma. A második kiadás azonban csak 1817-ben
jelent meg Kazinczy gondozásában. Ez az igazság. Ugy kell tehát fo
gadnunk a Szigeti Veszedelmet, amírit ..első szülése't-ként árad felénk
fogyatkozásaival, csorbáíval, erényeivel és hibáival együtt.

"Bizonyos, hogy nehéz olvasmány, - írja Sík Sándor. ~ Azzá
teszi kemény, darabos, egészen egyéni nyelve, elavult, döccenökkel teli
(a sietségben tudatosan elhanyagolt) verselese. Ezt a nyelvet Kazinczy
óta, ezt a verselest Gyöngyösi, Csokonai, Berzsenyi óta nem tudja el
viselni az átlagos magyar ízlés." Hogyan fogadta hát ez az "átlagos
magyar ízlés" az eposzt? Barátai, akik között szétosztotta verses kötetét.
bizonyára örömmel. De mások kevéssé élvezték a rímeíben, dallamossá
gában .ugyan veretes, de épen nem vonzó és szórakoztató monumen
tálís alkotást. Az első kiadásnak alig tíz példánya ismeretes ma. Ko
ra úgy látszik a ..gazdag nagyúr játékos kedvének megnyilatkozását
látta" csupán a kötetben. Wallaszky Pál Conspectus-ában (1808) Zri
nyiben az ..íncomparabílís heros't-t ünnepli, bár megemlíti, hogy ha
záját nemcsak fegyverrel törekedett megszabarUtani a török veszedelem
től, hanem írásaival is. A hadvezért kora és az utókor is megbecsülte,
de a költöt elfeledte.

S a későbbi irodalomtörténetírás? Széchy Károly világirodalmi re
meknek hirdette a Zrínyíászt, költőjét pedig "csodajelenségnek." Pintér
Jenő ezt írta le róla: ..Formar fogyatkozásai miatt nem iktathatjuk ezt
az eposzt a befejezett magyar müvészí remekek sorába." Mások azt
fogták rá, hogy költői nyelve pongyola, zeneietlen, hogy a költő ma
gyar nyelvérzéke fogyatékos, hogy sok benne a dallamtalan sor, a rossz
sormetszet és gyarló rím.

Ss mégis! Hányan észrevették, hogy ..bizonyos varázst .gyakorol e
IOSISZ ritmusú előadásnak faragatlan erélye, zabolátlan menete s a tárgy-

. hoz Illő görgeteges Iolyása., (Beöthy Zsolt). Ráday Gedeon felfe-
dezte. Atírja.. prózába, hexameterbe.majd a török ifjú énekét jambusos
dalba önti. Kazinczy Ferenc két kötetben kiadja (1817). Kónyí János
..Magyar hadi román, avagy gróf Zrinyi Miklósnak Szigetvárában tett
vitézi dolgai" címmel (1779) szines króníkát ir belőle. Arany János is
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6kk>lgozta néhány résmtét. Vékony Antal pedig a nép számára. ntpicfl
stílusba öntötte "Sziget ostroma" címmel (1892). Mészöly Gedeon az
egész költeményt átsimította mai nyelvre. élvezhető formában. az eredeti
szépségek tiszteletbentartásával (1927). Igy jutott el a Szigeti V eszede~

lemhozzánk. Sajnos. még mindig nem az egész nemzet. hanem csak az
ifjúsá9 nevelődik rajta. mint "kötelező olvasmányon", melegszik tüzé
nél. s tanul belőle lelkes és áldozato! hazaszeretetet. Az új középísko
Iaí tanterv méltó helyére emelte a .nagy költöt, a nagy nemzetnevelök
sorába.

5.

"p a b u I á k k a I k e ver t e m II z h i s t 6 r i á t; de úgy ta
nultam mind Hornérostul mínd Virgiliustúl; az ki azokat olvassa,
megesmerheti eggyiket az másíktül."

A história rideg. figyelemfárasztó valóság. A költő hát a mese
útjára lép. Miféle fabulákhoz fordulhat a XVII. slZázadi költő? A mese
rekvizitumok nagy tárházában válogathat. Az antik mítolóqíából a
"puzdrás kis-isten". Cupido. Venus, Diána "szép Isten-Aszonkák", "ha
ragos Mars" , vagy a szép Adonis alakjai frissen lebbennek elénk az
eposz keretében. A Styx és Lethe, Cocytos és Phlegeton Iuríáí, "Har
pyák, száz Bríaréusok", "rettenetes Öríások és Chimérák" népesitik be az
eget és földet. mint klasszikus meseíhletések. Homeroezra és Verqílí
uszra hívatkozík egyedül. de Tassót is említhétte volna. aki akkor volt
elemében. mikor kelet tündérvíláqát és szerelmát festhette. Van azonban
még egy nem méltatott fabula-forrásae a magyar népmese és népballada.
A magyar néphistóriák és népballadák reminiszcenciái is ott ragyognak
a költő tollán. Idézi szép "Lándor Fejér-vár'l-át, s benne "CumilIát,
Chászár szép leányát". akinél "Szöb lélek szöb testben nem szorult a
földön." A XVI. századi népballada, A fogoly katona "Császár szép
leánya, Gyönge víolája" képét idézi a jelenet, azonos szótagszámával,
ritmusával. CumilIa és Delimán fülledt szerelnie is tragikus. mínt a bal
ladabeli. A "szép szemű, - szép hajú" Cumillát méreg öli meg. Delimán
pedig örjöngő fájdalmában:

Mesztelen az fákat tövébül rángattya.

Nem a magyar népinesék Fanyúvöjére emlékeztet. ea;. a kép? s •
következő?

Demírhám, az erős. melynél erősb nem volt,
Sohul, valamelyre Szulimán parancholt.
Mert az gyökerébül nagy tölgy fát kirántott,
Ököllel agyon vert egy nagy elefántot.

Igy keveredik az eposzban mese és valóság. fabula és história.

6.

..Török. horvát. deák s z ö k a t keverte. verse
i m b e n. mert szebnekis gondoltam úgy; osztán szegény az magyar
nyelv; az ki históriát ir. el-hiszi szömet."



TolIÍ\le Jabb, holland nyelvész, 1660-boo mint a költő vendége
járt Csáktornyán. Beszámolójában nagy elismeréssel említi, hogy a bán
horvát, szlovén, német, latin, olaisz és török nyelven époly kítűnöen

beszélt, mínt magyarul, úgyhogy akik a maguk nyelvén hallották őt be
szélni, bizony nem tudták volna megmondani, hogy melyík is a költő

anyanyelve igazán.
A szándékos. tudatos nyelvgazdagítás új oldaláról mutatja be. Zri

nyit. A nyelvszínezésnek elemi foka ez a szókeverés, de példamutató,
mert ő az első magyar író, aki az "újmagyar kor" színtelen nyelvét
merész fordulattal irodalmivá akarja emelni. Csak ezt az egy módot
látja még, az idegen nyelvet jellemző kifejezésformák átvételét, de úttö
rése nyomán ott jár nemsokára szerencsésebb költő-utóda, Gyöngyösi
István, akit, mint Kazinczy írja: nemritkán kapott el "B poétaí tűz,

hogy merjen" is, azaz újítson.
Szép a Zrinyiász zala-göcseji ídiómája, de a költő még szebbé.

az általa beszélt nyelvekhez méltóvá szeretné formálni. S ez érthető.

mert legalább hat nyelv költöi szépséqe torlódott tolla alá .. Igy lett az
eposzíró egyik legkorábbi nyelvújítónk.

7.

"Z r i n y i M i k I ó s k e z é n e k t u I a l d o n i t o t t a m S z u I
t á n S z u I i m á n h a I á I á t; Horvát és olasz croníkábúl ta
nultam; az Törökök magokis úgy beszéllik és vallyák. Hogy Istvánfi,
és Sambucus másképpen irla. oka az, hogy nem úgy nézték az
magánosvaló dolgoknak keresését, mint az országos dolognak his
tória-folyását. Akarmint volt, ott veszet Szulímán Chászár, az bí
zoníos."

Hogyan is dolgozik hát a költő? A történelmi tény neki roppant kö
zönséqes, egyszerű és költőíetlen: a "juh-akol"-nak csúfolt Szigetvár el",
lenáll, s a' hatalmas császár Szukmánt ostrom közben, á falak alatt meg
üti a guta. Zrinyi a szájhagyományra és, irodalmi forrásokra támasz
kodva él az eposzírót megilletö költői. anyagformáló szabadsággal. Sik
Sándor írja, hogy "Szigetvár ostromától (1566l a Szígeti Veszedelem
megjelenéséig (1651 l jóformán minden évben jelent meg valahol könyv,
amely a török hatalom megsemmisülését [ósolta, némelyik pontos év
számmal is. Zrinyi jól ismerte "amaz közprófetíákat, akiket mínd török,
s mínd keresztény nyelveken forgatnak, hogy közel vagyon az török
hitnek romlása." Erre épít a költő, amikor ezt a tudatot okaiban . visz
szavezeti a XVI. századi Sziget falai alá, előre látván a következményt.

Amikor a szige.ti hős a "harmad negyed íziq" szóló büntetéssel
szemben a várral együtt magát is felajánlja Istennek váltságul, a feszü
let elfogadja áldozatát e hármas jutalom ellenében: al Zrinyi mártírom
ságot szenved a poqánytól, b l a török hatalmát és erejét veszti Sziget'
alatt, c l a szultánt a bán vitéz keze öli meg.

A költő a negyedik nemzedék józan és reálisan számottevő poli
tikai magatartásával nézi az események fejlödését, a török hatalom ré
seit, gyengülését. A szigetvári megtorpanás volt az egyik legutolsó
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nagy török erőfeszítés, amely lassan előkészítette 1686~ot, Buda felsza
badítását.

Ilyen előkészítés után hozza meg az utolsó ének a művészi meqol
dást. Zrinyi méltó ellenféllel áll szemben, mert a császár

Ha kegyetlenség szüvében jelt nem tenne,
Talán keresztyén közt is legnagyobb lenne.

Az utolsó nagy rohamban aztán a hős bán "derekában ketté sza-
kasztá" Szolímánt.

Ez volt vége az nagy Szolimán Chászárnak...
Az lsten engette Groff Zrini Míklösnak
Díchéretít ennek hatalmas próbának.

Szígetvár ' elbukott, de ez a bukás megteremtette a legnagyobb
gyözelmet, a kereszténység győzelmét.

8.
"I r t a m s z e r e I em rü II s, de chendessen; n e m t ft g a d h e
t o m h o g y o I y k o r a z i s n e m b á n t o t t, Osztán nem
egyenetlen az szerelern vitézséggel, abbul az versbül tanultam:

ln galea Martis nidum fecere columbae,
Apparet Marti quam sit amica Venus!

lsten velünk."
gn, az ki ez előtt iffjú elmével
[áczottam szerelemnek édes versével.
Küszköttem Viola kegyetlenségével. ..

Ezekkel az őszinte sorokkal kezdődik a Szígeti Veszedelem. A
nagy nyitány egyszerre feltárja a költő fájó sebét, hosszú ideig remény
telen szerelmét. Hosszú volt az út 1646 február ll-ig, amikor. oltárhoz
vezette a gazdag Draskovich Mária Eusébíát, aki csak nagyon nehezen
hajolt a költő felé. Zrinyi szíve izzó érzelmeit a költő ajkára bízza;
s újszerű, pásztori versekben, .Jdíllíumok't-ban ostromolja választott
ját. Balassa még virágénekekkel könnyít szerelmes szivén könnyed s
átlátszó szímbólumokkal. A. szemérmes Zrinyi viszont álarcot ölt barokk
saHangokkal. Ö Títyrus, a szerelmes vadász, aki a Dráva erdejében
nagy jegenyefa alatt panaszkodik: a kegyetlen Viola nem hallagtja
meg. "Nem használ... könyv-hullás",', "nem használ szép vers... ". a
"kegyetlen Syrena", nem könyörül, nem szánakozik. Hiába hordozza
homlokán szívét, Viola, úgy látszik, mást szeret. De azért remél:

Ad jobbat az Isten! megsárgui a kalász.
Udővel meg vidul az meg búsult vadász.

Reménykedik, s nem hiába. Mint süveg mellett az árvalányhaj bó
bítája, le-le-hull egy-egy virágének foszlány Viola szívére is:

... fagyal fának fejér virága
Le hull az földre...

1 Mars sisakjában fészket vertek a galambok, ebből la kitetszik, hOiY mily ked
ves Venus Mars előtt.
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Ugy lepyen édes szüvem az mint akarod.
Mert engemet az te szép versed meg hajtot.
Immáron ez után lészek szolqálód,
Tarsod és szeretőd és te szép virá.goc!.

Viola kevély, fehér área is feléje színesedík majd. Venus és Mars
küzdelme a barokk álarc és az újhumanista háttér mögött.

en Márst énekelek haragos fegyverrel
Kínzó szerelmemet hom' felejtsem evel.
Más felől kis Isten meg kerül fegyverrel
"Hartzol, vagdalkozik lángozó szüvemmel.

Talán ezért kell boldogtalanul meghalnia Cumillának is?
"Mulatságért irtam". Talán mégsem! Bánatöles búkergetés, bú

felejtés fájdalma izzik a versek néma soraiban. Önmaga és reményte
lenül szerelmes szíve elől nienekült a költő:

... érte fejemet ágoztam Iaurusban,
De szelet fogtam. pénzt gyüjtöttem álmomban.

Ilyen emlékek fonják át az ifjú költő ,.édes" verseit, mig le nem
csendesedett belső vihara és Máría-Eusébía-Viola meg nem vigasz
talja::

Ú, ISTENEM, BB SZö RNVŰ AZ
Ö, Istenem, be szörnyű ~,

hogy olyan esendő az ember!
Vadul figyelem magamat
soha nem szűnő félelemmel:
hogy kezem. lábam, a szivem
alattomban mire is készül,
hogy vajjon ellenállnak-e
a kísértéseknek vitézül,

vagy azt teszik, mi jólesik.
amit titokban megkivántak,
akár az ellenség. aki
könyöreelenül hátbatámad?
Ma, holnap és mindenkoron
készenlétben kell egyre lennem.
Az érzékszervek tartanak
engem örökös rémületben.

Olyan ez, mint az iszonyú
fogság, mi addig tart el épen,
amig az ember él, amig
sóhajtok, a szivemet érzem.
Aki meghal: megszabadul.
felfelé száll, mint a madárdal,
de aki él: szüntelenül
küzd, el van foglalva magával.

Toldalagi Pál
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H' •• Ez vilaaghnac utiai seppedékesec és meg nem
ismerhetiuc azokat. sem a raituc zarandoklókat, mint
az laapot, az mellj sokakat elveszejt s van az kit
seppedékein is átvezérel... laam ez bechey ispaant
es, penig nagi bines vala, talaarn elvezeerlette, mert
y stennek kegielme és irgalma naqiobb, mint az egész
vilaagh binei. .."

(Széljegyzet egy XV. századbeli k6dexen.)

A prépost Váradról jött ki a temetésre két másik pap meg egy
csapat fegyveres kíséretében. Fordult az idő és megint csak új forron
gásokat hozott. [ános prépost nem szivesen jött ide, erre a kunok szí
getére, az elűzött s most már az országból is kitiltott. rosszhírű királynő

tiszaháti birtokára a mcstohaapjához. Péter szabadoshoz. Mint a nem
tiszta dolgoktól. úgy undorodott mostohaapja lápí birodalmától, házától,
ételétől és italától. A bőségétől éppenúgy. mint vastag párájától. amely
nek levegőjében anyjával együtt egy évtizednyit fuldoklottak itten, ge
rendaházba rejtve, földsánc mögé kerítve. Mostohaapja Péter szabados
korlátlan úr volt itt, mint Borbála királyné és császámé ispánja.

Édesapja, János belsőispán is Borbála királynét szolqálta egykor;
s neki ifjúkora emlékeiben ördögfajzatként tüntfel a nyughatatlan, mín
dég bajt. keverő asszony. Egy képet látott egyszer róla: vöröses ménen
ülve lándzsát tartott a kezében s mögötte, mint a szélvihar mögött a
pornyaláb, lengett kibontott haja. Palástja úgy lengett utána, ahogyan
az apokaliptikus némbert képzelte abibliából.

János papnak olyan rosszemlékű volt ez a ház s az egész vidék.
hogy nyugodni sem tudott itten. Még nem is pirkadt. de ő már rend
beszedelödzködött és zajtalan lépésekkel osont ki hálókamarájából: nem
akart mostohaapjával találkozni kelletén túl.

A gerendákból ácsolt tornácori hűvös fuvallat csapta meg gyön
gyöző, kopaszodó homlokát és ez jól esett. Kikönyökölt a karfára és
a derengő, hajnal előtti lápra bámult a földsánc keletre néző, nyitva
álló kapuján által. Jól esett volna egy korty Forrásvíz, de elholt öcs
cséért akart misézni ezen a reggelen s így nem ihatott. Mi üthetett
a mostohaapjába, hogy miséztetni akarta Lászlóértf Igaz, minden fia
közül a legjobban Lászlót szerette. :E:s ha megátalkodottan gőgös is ez
a vénember szép ősz szakállával és piros orcájával, valamit titkol még
előtte is. aki pedig a legjobban ismeri.

János prépost elgondolkozott mcstohaapja tegnapi furcsa víselke
désén, de hirtelen eltérítette gondolatait az öregről a felkelő nap mínden
napos színeváltozása. Az ég alja elöbb feketekékből vörösödní kezdett,
azután víolából, vörösből aranyba forduló színekben kápráztatta elébe
a láp végtelen kiégett rengetegét. Ilyet sem látott még, kiégett lápot.
Mintha csak ez is új istencsapása lenne, ami a föld és az ország fö
lött száguld a sok végtelen romlásokért.



.ytiekkora javarészét itt töltötte e mögött a földsánc mögött •
látta sokat a lápot télidőben. Dértől bozontosan hajlongtak olyankor a
nádrengetegek és a szélben kristályszerűen csilingeltek a sás és a nl\d
keményrefagyott buqáí, ha szárazon. északkelet felől jött a tél. Ha l~y

hóeséssel enyhült karácsony havának hídeqje, csak a levágatlan nlkt
maqasranőtr kóróí árválkodtak ki egy-egy hófúvás után a végtelen fe
hérségből. barna foltokkal prémezve a tél fagyos palástját. Olvadáskor
pedig minden csapzottan gőzölgött a napban s anáderdő letördelőd

zött bozontjából egyre erősebben tört elő a gyengezöld új nád. hogy is
mét járhatatlan búvóhellyé függönyözze a -Tíszáig kinyúló lápvidéket.

János prépost idegen volt itt míndéq, ahol a lápban elsorvadó édes
anyja is idegen maradt ettől a tájtól örökké. ők ketten a kőfalakat

szerették, az íves boltozatú köcsípkés templomokat és a kőházakat: a
kerített falú városi életet. EI is ment innen az anyja halála után előbb

Váraddá. a püspök iskolájába. aztán nyugatra. egyre nyugatabbra. amig
vissza nem térhetett Váradra. S annyi idegen országot meqjárva, Zsig
mond király birodalmán is túl. Páris házrengetege és Velence tengerre
épült kőfalai után most belébámult ebbe a tájha, amely puszta volt és
kopár; pogány pusztaság.

Igaz, ha ez a rendkívüli aszály be nem köszönt Zsigmond király
váradi temetésének esztendejében. mcstohaöccsét sem lelik meg a ki
száradt lápon, őt magát sem hivják ide a temetésre. S Péter szabados,
ha már megtalálták ezt az egy fiát: az utolsót, nem akarta, hogy szen
teletlenül maradjon a teste, mint a többíeké, akiket mind a víz vitt el
tőle. Az a három aki a bolgár tengernél és Dalmátországban veszett Zsig
mond csatáíban, az is mind a vizben hullt e!. S most hogy Váradon maga a
kírály is megtért első felesége és Szent László sirja közé örök pihenőre,

- pedig be sokat utazott életében a világban - Péter meqtudta, hogy
elvesztette ezt az utolsó, csatától. háborútól féltveőrzött fiát is.

Még olvadás előtt ment el László a befagyott láp fölött s valami
melegebb ér fölé juthatott. mert csak most Péterpálkor találtak rá lo
vastu!. Tavasztól fogvást egy csepp eső nem esett. de meg száraz volt
II tél is és a víz egészen leapadt.

Hortobágyi pásztorok jöttek ezídén, mert az aszály náluk egy csepp
zöldet sem hagyott. Aztán mikor itt is alig találtak legelőt. gúnynótát
kezdtek énekelni a kiszáradt füvü lápról. Ezen aztán úgy megmérge
sedtek a kunszíqetbelíek, hogy elverték a láp zsengébb hajlataiból a jö
vevényeket. mert hát az ő állatjaiknak is kevés az idén a fú. Pedig
a jövevények nem voltak rossz szándékkal; a nagy verekedés után is
visszaóvakodott egy öreg pásztor és megjelentette, hogy amerre mentek
tovább a hegyek felé, egy ember meg egy ló feje látszik ki a zsombék
ból s már igen-igen kikezdték a nádi farkasok. Igy találtak rá Péter
ispán utolsó fiára.

Az öreg Péter már tavasz óta rosszat sejtett. de hitegette magát,
meg baja is volt elég. hogyCillei Borbála ujra vetette a kockát és nem
akarta. hogy a férje után saját egyetlen leánya őrökölje a trónt 
sugdooták azt is. hogy vén fejére inkább maga akar férjhezrnenní még-



egys'zer, vagy legalábbis gyűlölt vejét akarja elütni a királyságtól. Sok
goodot okozott Péternek, hogy ebben a fordulasos időben is felül
maradhasson. Azt remélte, hogy Borbála királyasszony rendelte el va
lámerre az ő tudtán kivül Lászlót, s az most, hogy nem az ő pártjuk
maradt felül, hazajönni sem mer. De bizott benne, hogy ha el is ment
királynőjével László a száműzetésbe, egyszer még vísszatérhet, Dehát
nem így volt. Itt feküdt a fiú a lovával együtt a lápban. alig egy ló
futamodásnyira. .

Nagyon elbúsult az öreg, amikor megjelentették neki a hírt és
tüstént Váradra izent érte [ánosért, jöjjön, szentelje be a holtat, mikor
felemelik lápí sírqödréböl, amit a maga meg a lova súlyával vájt ki
magának. A nagy meleg miatt addig nem bolygatták a holttetemet. ha
nem őrök állottak ístrázsát és SC1:igotú parancsba kapták, hogy még a
legyeket is és minden más kártékony állatot hajtsanak el a. kedves
halott bomló tagjairól. Négy legény aztán két nap két éjjel őrizte, amig
János prépost kíséretével kiérkezett. A mult esti hűvösön pedig, míkor
már egy kis szél is járt a kiaszott lápvidék fölött, megszentelt földbe
emelték át a sárichanyás mögé a Iüzfakarökkal megerősített parányi
kertbe. Lelje ott végső nyugodalmát az anyja sírja mellett.

Hogy felkelt a nap, néhány cseléd kászolódott elő és János meq
kérdezte, alszik-e még az uruk. ;,Nem aludt a házban" - volt a fe
lelet s kérdezősködésére azt is megtudta, hogy vendégei elcsöndese
dére után Illég· tegnap este kiment az öreg a lápba.

János nagyot nézett a hírre. Furcsa, hogy elment .innen, vendégpap
jai híre-tudta nélkül. Vajjon mít csinálhat, mibe töri á fejét megint.
Mert. tudta, hogy mcstohaapjának többféle ábrázata van, s hol ezt
veszi elő, hol amaet. Tegnap is mennyire nem látszott az arcán semmi
különös, amikor utolsó magzatját így sárrá oszolni látta. Nem látszott
őrajta soha semmi, hacsak éktelen dühre nem gerjedt és fegyveres szol
gáit nem bocsájtotta az enqedetlenkedőre, vagy korbácsolást. csonkitást
nem rendelt el példaadásképen.

De tegnap kűlönösképen szelíd volt. Sárgásősz haja szelíden lengett
a szélben s lelógó ősz bajusza sem lett konyább, hanem szép engedel
mesen beléfolyt mellére mélyen leérő szakállába. Olyan tud lenni, míntha
oltárra festett szerit agga~tyán lenne, s csak aki az élete visszáját is
ismeri, mint János, azt nem ámíthatja el. Keserű is lett a prépost szája
íze, hogy mostohájára gondolt.

- Tegnap is hogy jött el fia elhantolására! - ütközött meg újra
a szárazkedélyű pap. Két fiatal ágyasa karján! A fegyvereseket a háta
mögé rendelte és odamert állni a felesége sírja mellé ágyasaitól kör
nyezve. gs az úr szemöldökrándítását is nagyobb áhitattal szemlélte
itt míndenkí, mint őket. Léhűtő hemzseg itt elég, de templomot vagy ko
lostort nem tudott építtetni egy emberöltő alatt, csak él így pogány
módra ...

Jánost akkor elfogta az indulat mostohája ellen. Kérdezetlenül hír
dette ki a temetés után a népnek, hogy másnap napkelte után a három
pap misét mond az elhaltért. Míndenkí ott legyen és imádjanak Lászlóért



tnindannyian. Most meg idestova-itt a mise ideje s csak surranó lonnás
szolgálókat meg fogatlan vénség eket és az istállóból előbúvó fegyvere
seket látni: a ház urának se híre, se nyoma. '

Időközben János két szolqálö papja is előjött. s azoknak meghagyta,
hogya tölgyfa árnyékába állítsák az oltárt. mert ma erős nap lesz
megint. Aztán. hogy ezek eltüntek a házban. elnézte. mint elevenedik meg
a földsánc belseje lovakat itató fegyvéresektől, marhákat noszogató
szolgáktól és a lápból begyült bámészkodó emberektől.

Erzsi borzasan. álmos szemmel jött elő. a kút melletti nyárfateke
nőhöz ment, hogy csatakos lábait megmossa. mit sem törődve azzal.'
hogya begyült nép előtt emelgeti sebtiben magára kapott ünneplő kön
tösét. Lábán pirosas csíkok jelezték. hogy sulyomszedés közben meg
vagdosta a nád alaposan. János elfordulta kihívóan mosakodó nöcse
lédtől és a házbéli vén asszonycseledre nézett. aki most vette számba .
a begyülő halászlegényektől az éjszakai zsákmányt. A leapadt viz -miatt
bizony soványes volt. csupa vézna kis hal. a nagyok idejében elúsztak
az aszály elől valamerre. Az öregasszony ríkácsolva szidta őket. hogy
ilyen hitvány fogásuk esett. Ielustázta, himpellérezte öket, aztán a kerek.
sátorszerű házból kis cserépedényben kenőcsfélét hozott elő. azzal ke
negették a cselédek napszítta. összegubancolódott hajukat s volt. aki
ormótlan fafésűt is akasztott üstökébe.

Ez hát a Péter ispán szállása. - g.ondolta a prépost. Beveszi ma
gát ebbe a lápí tenyészetbe, mint valami kán. Körülötte pogány pusz
taság egy megyényi kunnal. Pedig nem is származik közültik .s többre.
magasabbra vihette volna. agy húsz-huszonöt esztendőknek előtte Zs.ig:
mond király p.gyik túlhosszúra nyult utazása közben az ország népe
már-már fellázadt Cílleí Borbála és Walmerode lovag együttélése míatt,
Péter még csak szabados ispánja volt akkor a lápnak. S hogy azután
a házasságtöréssel vádolt királynét nem ölette meg a kegyetlen hajlamú
Zsigmond. ahogy azt sokan várták tőle, hanem a V árad mellettí nyo
morúságos Száldobágyra száműzte, hogy ott szörköntösben, böjttel és
imával vezekelte le országháborító bűnét, Péter nagyon maga mellé
tudta fordítani a királyné még mindég becsesnek tartott. jóindulatát.
Becses is lett az. mert Zsigmond végül mégis megbocsájtott neki. cseh
királynévá is megkoronáztatta és később a' császáméí címet, sem saj
nálták tőle hódolói. De azt a száldobágyi telet és tavaszt lándzsás őrök

és egy öreg barát őrizete mellett nagyon keserves állapotban töltötte
a kényeztetett húsú királyné.

Péter ébredt rá legelébb, hogy itt a segítség és az emelkedés
alkalma. Hamarosan szerét ejtette. hogy míndeníéle böjtös nyalánksá
gokat csempésszen be a fogság terheit nehezen viselő asszonynak. Ko
sárszámra szedette össze a kékes-szeplös bíbictojásokat s az öreg barát
ezt olyan csigaszerű undorító hulladéknak vette, hogy ehetett belőle

Borbála, amennyit akart. Nem tudta az öreg barát. hogyabibictojás
kicsit megfőve üvegesen áttetsző és kékeshúsú bár, mégis fejedelmi étel.
Előbb tehát a féreqszerü állatokon kezdte Péter a kedveskedest. Be
csempészett néhány hordó csíkot, rákot, tekenősbékát meg azoknak to-
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t~a csak kenyérre es vízre berendezett n§.ztart§.sú faudvarbe. BOt'
bála sokat időzött lánykorában a tenger mellett, ismerte és szerette
ezeket a vízi étkeket és nagyon hálás volt értük. Jöttek aztán később

a halak is, márnák. harcsák; keményhúsú csukák s fogsága vége felé
már a vizi madarak is víziféregszámba mentek; ha fekete volt a lábuk,
s vitt már ekkor az egészen elmerészedett Péter tuzokot is Száldo
bágyra, amit úgyejtettek el ólmos esőben, míkor a kényes-övatcs
madár nem birja bénult szárnya alá emelni hatalmas testét. Ekkor fo
gadta bizalmasául a királyné. A világi hatalamsságokkál mindég jól el
tudta igazitani Péter a dolgát s János prépost édesapját, a váradi kí
rálynői házak belső ispánját is ekkor vonta belé úrnője titkos levele
zésének szolqálatába, amiben az aztán korai végét is találta.

Mikor a királyné már egészen felbátorodott fogsága enyhültén és
egy kis erőre kapott a hosszas böjt után, lovas futárokkal ostromolta
könnyelmü férjét fogsága feloldásáért. János édesapja nagy utakat tett
meg ekkor, hogya kóborló királyt utolérje. Megenyhült végre a kí
rály és megengedte, hogy Borbála a nagyobb kényelmet nyujtó Holícsba,
a nyugati végekre költözhessék, de ezt a hírt már nem János édesapja
hozta meg, mert az útközben elpusztult. Péter ispán hozta az írást II

Ő is kisérte el Holicsba a fogságából szabadult királynét.
Ezután vette feleségül János özvegyen maradt édesanyját, a váradi

özvegyi házból kényszerítette magához. A fiáért megtette a jó asszony
ezt is, pedig nem szíve szerint ment Péterhez. Igy kerültek ide a lápba,
ahonnan csak az anyja elsorvadása után került el papnak. Borbála ki
rályné' pedig kicsúszott a büntetésből: Zsígmond csak néha tért haza.
s az asszony szép fehér keze messze elért, ha valakit büntetni vagy
jutalmazni akart. S Pétert legtöbbször jutalmaznt akarta. De az mégsem
hagyta el a lápot s nem kereste fel többé a királyné udvarát.

Már begyült a nép, két legény nagy gobanásládát igazított ki a
szűkreszabott ajtón, hogy a tölgyfa alá helyezzék. Oresen is súlyos volt
ez a láda, a két halászlegény megizzadt belé. amíg kirendelt helyére
vitte.

A papok kis hordozható oltárkövet helyeztek a hombárra, leta
karták. kihozták a misekönyvet és néhány zöld tölgyfagallyat tűztek a
láda felső nyílásaiba. Aztán az egyikük kihirdette, hogy aki gyónni
akar, gyónhat. Az idevalósiak közül nem akadt jelentkező. csak két más
vidékről ideszármazott asszony meg egy idősebb fétfi térdelt le a tornác
elrekesztett sarkában. Az itteni asszonyok fiatalja nem is ismerte a hitet.
meg óvakodott is gyónni éppen a gazda mostohafia előtt. míkor lett
volna panaszuk elég az ispánjukra. A legények néma daccal álltak ken
dervászon gatyájukban és a hasukat szabadon hagyó rövid kis ingben.
S ahogy nőtt a hőség, a legyek is egyre szemtelenebbek lettek. gs a
gazda csak nem jött. .

János elnézte a láp népét. Ezek a kunok itt száz évvel előbb még
mind Ipogányok voltak s azok ma is. Amig köröskörül Zsigmond népei.
csehek, morvák, szerémségiek meg erdélyiek .titokban készült bíblíafor
ditásaikszövegébe kapaszkodva a kelyhen veszekseeaek, hogy mínden-
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áron két szín alatt áldozhassanak. ezek itt még azt sem tudják. mi a
szentmise. Neki is többet kellett volna gondolnia velük. ha nem kerüli
annyira a mostoháját. Valami nagy hidegség r ,be nem vallott irtózat volf
közöttük mindég. Pedig talán nem fenekéig romlott lelkű férfi Péter ispán
sem. Mikor elengedte Váradra papnak. nem azt mondta-e félig déván
kodva, félig komolyan.

- Te meg fiam. imádjál értern is. mert én ahhoz nem értek ...
Hát imádkozott érette. de valahogy mindig nehezen ment ez az

imádság az anyja sorsát szánó fíunak. A gabonásládára nézett. ujra
eszébejutott az anyja. ahogyan hajdanában a homályos kamarában a
szakajtók előtt hajladozott. Városi asszony volt és saru nélkül soha
sem mutatta volna magát mások előtt. Betegen is bent imádkozott mín
dég a ház legbelső kamarájában illatos füstölők között, hogyelhajtsa
a szúnyogokat és a láp nyüzsgő. éjszakai férgeit. Igy azután a fia is
könnyen megszokta a tömjénszagot és a templom mindég anyjára em
lékeztette.

Kis ingerültség szállt fel benne. pedig már a miséjére készült s nem
akarta haraggal szétszórni elméjét. Hirtelen felállott tehát. intett két
szolqáló papjának. magára öltötte ő is a míseruhát s bár még mindég
tartott mostohaapja haragjától. megkezdte a misét. Pap ő és más urat
szolqál, nem a láp urát.

Röviden fohászkodott magában a szent áldozat előtt. hogy tisztul
jon el lelkéből minden harag. az élők és különösen a mostohaapja iránt.
De gondolatai megint elkalandoztak.· míkor a sánc mögé besereqlettekre
esett a tekintete. Nem térdeltek ezek möqé]e, keresztény hivek szokása
ként. hanem inkább elébe óvakodtak és figyelték az arcát. lesték minden
mozdulatát. Sohasem láttak még misét. Erzsi volt közöttük a legnyug
talanabb. Nagy fekete szemét gyerekes ámulással meresztette a kelyhet
megáldó kezére. egyre közelebb jött, aztán egyszer csak odaállt a lisz
teshombár fa felőli oldalára. onnan bámulta a szent áldozat szertartását.

Nem szakította meg a mísét. Hadd bámulják. hadd tartsák vajá
kosnak vagy varázslónak. mindegy. Krísztus míndnyájunkért meghalt a
kereszten. Ezek nem tudják. nem értik. De a szeniük tükrében, ahogy
itt állnak vele szemben s varázslatra lesnek. van valami vágyódásféle
is a gyermekes kíváncsiság mellett. Talán mégis megérzik valahogyan
egy másik Or [elenlétét. Hallhattak róla. hogy Krisztus halottakat tá
masztott életre s most talán megérzik. hogy silány, bűnös életük. a gaz~

dának és fegyvereseinek korbácsán és csonkító vasán túl valami más
élet is var rájok. Ú. ha ezt megértettékI S mintha saját értelmét akarná
szétosztani köztük. eleven hírtel fohászkodott. hogy valamit megmu
tathasson nekik ebből.

Térdet hajtott. azután szomjas, erős hittel mondta: Ez az éri tes
tem. . . A gyónó öregek térdrehullottak ekkor s, néhány gyereket is
tisztességtudóan maguk mellé rántottak. csak a legények álltak zavar
tan egy csomóban.

Alltak és néztek a papra. furcsa zavar volt a szemükben. nem ér
tettek a dologból semmit. Soványak voltak ebben a rossz esztendöbea
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s ha 1~ szállott cserzettbörü horpaszukra. ösztönszerűen csaptak oda.
de gondolataik egészen máshol jártak. Jánosnak egy pillanatra a köl
dökükön akadt meg a szeme, ami magzat korukban az élettel összekötötte
őket. Míntha ezek a csupasz köldökök most egy más élet köteléke elé
lettek volna kitárva és ő mégsem tudja nekik ezt az életet közelebb
hozni, mert messzíre estek Krísztustól és a mostohája keze alatt nem is
kerülhettek közelebb hozzája. S Öt is biztosan az apja hajcsárának
tartják. Istenem, segíts, hogy kitűnjék: nem úgy van.

, Felmutatta a. kenyeret és a bort. Se a legények se a szolqálók nem
hajtottak térdet, sohasem nyertek erre példát.' Talán ha uruk itt lenne
s letérdepelne, követnék... de így csak. bámulnak és várnak valamire
tanácstalanul.

A nap már magasra hágott, köröskörül szárazon izzott a sivár tá
jék. Néhány görbe mocsárí tölgy meg fűzfa látszott távolabb, külön
ben csupasz volt a tikkadt táj. S ezek még tíkkadtabbak, még har
matra vágyakozóbbak talán. Mennyivel többet igért nekik Krísztus, Hogy
juttathatna el hozzájuk ezt az izenetet?

Valahol tőzeg égett és keserű g,zag terjengett a levegőben. A szaq
ra az őrizetlen, kíbéklyózott állatok keservesen felbődültek.

János pap megáldozott és a három öregebb embernek iSi kíosz
totta az Ur testét.

Ekkor rohant az oltár elé Péter ispán tépett, sáros ünneplő kön
tösében; még a tegnapiban, ahogya temetésnél állott ágyasai között.
De most más volt az arca. Támolyogva jött. de nem részegen. Inkább
valami belső reszketés rázta a testét és a hangját Is, legyőzhetetlen

reszketés. Hajába, ruhája tépett díszeibe nádtörmelék. bogáncs. raqad
ványfü akaszkodott, nagy fabutykosa kiesett dugóval üresen ingott
az oldalán s míntha nem látta volna az udvarra begyült népet. Valami
furcsa vonzás áramában jött az oltár felé.

- Aldozní akarok én is... - nyögte s zihálva szivárgott fel kí
cserepesedett ajkáról a szó.

JánO3 prépost ott állott az Ur testét őriző kehellyel s első indula
tában rá akart rívallní a rendbontóra. Mostohája hangja azonban olyan
volt, mínt a meghajszolt. halálrasebzett állaté. János körülnézett, látta
hogy kettőjüket nézi itt mindenki. Keménység szállott belé. elhúzta az
öreg elől a kelyhet, pedig Péter hatalmához szokottan mohón kapott
utána.

- V árjon. Gyónt-e, meqtísztult-e, hogy magához vehesse az Ur
testét? Én és a papjaim nem láttuk tegnap este óta - szólt szigorúan
és magasabbra emelte a kelyhet a lábához térdelő elöl.

- Istennek magának gyóntaln a lápon, Ö irgalma.3abb volt, a
halálból ragadott ide. Könyörülj rajtam, fiam ...atyám...

János prépost ingerült volt a míse Iélbeszakítása míatt, de ugyan
akkor felelősséget is érzett.

- Ha meggyónik kegyelmed, megáldoztatom. . . - s elfordulni
készült, hogy befejezze a szerit áldozatot.

- Itt az egész nép előtt? - emelte fel fejét Péter si kérdése gyer~
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mekesen gyámoltalan volt. János pap erre nem gondolt és most Ielfí
qyelt: miért kérdezi ezt Péter ispán, mí hajszolhatta ide, hogy ílyes
miről alkudozik. Kész lenne ez a kemény ember nyilvános bűnvallo

másra is? Igen, - gondolta - az ilyen megátalkodott bűnösöknek,

akik miatt százak 'l,leg ezrek esnek el a hit kegyelmétől, az ilyeneknek
nyiltan kellene gyónniok, mint régen tették azt bűnös vezeklők. Még
magasabbra emelte tehát a kelyhet s hangja szokatlanul erős és szilárd
volt ebben a pillanatban:

,~ Ha igazán vezekelni akar, nyilvánosan is bevallhatja a bűnét s
itt nyerhet Ieloldozást. Akkor meg is áldoztatom. Vagy jöhet utánunk
Váradra s ha olyan a bűne, majd feloldozza a püspök úr. De mi innen
míse után indulunk haza.

- Nincs nekem időm Váradig menncrn - sóhajtott Péter és János
csak most vette észre, hogy mostohája alsó köntöse övét a nyakára
hurkelta s a félrecsúszott kötdék mellctt olyan a nyaka, mintha foj
togatták volna, kékes, horzsolt, töréses, Ez felakasztotta magát s való
ban a halál torkából jön. A pap hanqja most már nem volt olyan szí
lárd, egy kis részvét is bujkált benne.

- Ne féljen, ha idáig el tudott jönni, forduljon egészen Krísztus
hoz. Nála van a kegyelem.

- Legyen, ami lesz ... a gyehenna tüze égetett egész éjjel. Engem
már megölelt a sátán, mikor felhurkoltam magam egy fára, halálos
ítéletemet is hajlottam. Minden bűnömct Iülembe sikították. kárhozato
mat látta,n. S hogy leszakadt a nyakamról a kötelék, annyi erőm ma
radt, hogy ide Iuthattam. Én nem várhálok...

- Emlékszik még a tízparancsolatra? El tudja mondani, mit vétett
ellene.

- Vétettem mind a tíz ellen. Níncs is talán bűn, amit el ne kö-
vettem volna.

- ölt is?
- A te apádat öltem meg háborún kivül, fiam.
János pap szílárdan tartotta a kelyhet, csak az arca rándult meg.
- Miért? Miért?
S lehajolt hozzá s odasúgta: - mondhatja halkabban is. - Péter

értelmesen, se túl halkan, se hangosan mondta:
- Ketten voltunk bejáratosak királyné asszonyunkhoz Száldobá

gyon, én és az apád. Mi békéltetgettük az urával. De mikor a király
már kegyelmet adott az asszonyának, fülébe jutott, hogy az egyik férfi
nem jóban járt ott. Ez én voltam. De az írást, amit a király egyikünk
elvesztésére küldött, csak én tudtam elolvasni, pedig az apád hozta
magával. De apád nem írt, nem olvasott. S ~n a te apád ellen fordí
tottam az ítéletet, mert abban név nem volt. Megöltem ét a lápon,
testét ponyvába mélyesztettern. És hogy anyáddal szemben jóvátegyem
bűnömet, feleségül vettem.

"S megölte őt is" jött volna János szájára a szó, de visszaharapta.
Ne érje indulat szennye a kezében tartott szent testet. Csak annyit
kérdezett, más embert nem ölt-e?
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- A fiaimat. Mert az én vétkem miatt vette el őket mínd íiataloa
az Isten. S tegnap László fiam teteménél a te apád szétfoszló teternére
kellett gondolnom szüntelenül, mert Lászlót ugyanott találtuk meg, 'ahol
az apádat, nagy ídö niúlva s igen megromlottan. A te arcod, az Ó arca
és a Lászlóé egészen összefolyt előttem. Előled szöktcm ki a lápra, ott
akartam aztán végezni életemmel. S ott az övernen lógva éreztem, hogy
megölel a sátán, arcomba fúj, képemet nyaldossa s a szeme villog örö
mében, mert vihet már, ragadhat engem bűneimtől vetett kárhozatom
ágyába. S valami ítélö hang kimondta ekkor rám: gyilkos. S hallottasri
anyád hangját is, míkor egy szolqálóval vétkeztem: buja állat. Ránqa
tództarn én i! hurokban. tudtam, hogy elvlsz 'a sátán s akkor egy hang
azt súqta, van irgalom. S én az irgalmas, Jézushoz folyamodtum. s akkor
elszakadt a nyakamon a kötelék s ide kergetett egy sereg ösztökélő és
gyönyöriíszép muzsikahangra éneklő sereg. Ha lassabban jöttem, elhal
tak a szép hangok. Míkor ujra erőt merítettcm, ;'0\))' jöjjek. felcsen
dültek ujra. Ide vezéreltek te elébed.

Péter ispán itt kissé megpihent.
- Feladja magát a királynak, az új királynak - szólalt {'1cg

János. aki furcsának isi. csodálatosnak is vélte az eseményt. Pedig
soha ilyen őszinte hangú a mostohája nem volt.

-- Van itt püspöki fegyveres elég, clfoqathatsz. Éictcrnet odaad
tam, de lelkem ne legyen a sátáné,

- Elbocsájtja áqyasaít, minden kárt meqtérít, arrtil még meqté
rithet.

- Mindent megteszek. amit aiondasz, csak oldozz fel eneqm.
- Akkor földi büntetését vegye el majd a királytól. Én lsten ne-

vében föloldozom, ha igazán szánja bűneit, Mondja utánam. - És kezdte
'elébemondaní a bűnbánó szavakat. Az első legény ekkor térdelt a
porba. '

Az öreg ziháló hangon, meqcsendesedve mondta utána, amit kel
lett. s népe ott térdelt körülötte a porban. s nézték gazdájukat, aki ime
magához vette előttük az Or testét. Utána ott maradt arcra esve a
földön.

János prépost kiterítette a halottat a házban és rögtön másnapra
elrendelte a temetést. A látottak tanúságául pedig elhatározta, hogy a
temetés után szólalní fog ehhez a néphez. amelyhez még nem szólott
pap sohasem. Halántékán verítékcsöppek ütköztek ki, mikor egyéb
papírnemű híjján a magával hozott kapcsos könyv utolsó, félig üre"
oldalára jegyezni kezdte:

Ez vilaaghnac utiai seppedékesec... y stennek mindenható kegielme
es irgalma naqíobb, mint az egész vílaaqh bíneí. ..
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Városi István

HAT SZONETT ADUNÁRÓL

A NARANCSSZÍNŰ DUNA

Mondják rólunk csícserqö déli szájak:
Narancs e barbár földön nem terem.
És lám. a nap ha [úlíusra bágyad,
Mint ingó-bingó narancsligeten

Pihen Dunámon. Minden porcíkája
Narancsot ringat. Narancs a kavics,
A csöpp, a hullám és a forró pára
S narancs benne a tündöklö nap is.

A míndenséq is, óriás narancs:
Dunám az édes, szetömlö leve
S ájult fürdözök tapadnak bele.

Az élet pántja olvadós parancs:
Vigyázz. vén gyilkos rajtad a meleg
S a halál könnyen fölibéd lebeg.

A BÍBOROS DUNA

Bíboros szölök, bíboros gerezdek.
Bíboros ég és bíboros sugár.
Mi más lehetnél: gyöngye a keretnek.
Augusztusi bíboros Dunám.

Az ég s a föld testvér ünnepre készül.
Ez a sok bíbor félig földi csak
S már félig égi: roppant messzeségbül
Ereszkedik le szép Dunám rníatt.

Az időből most csendesen kítérek:
Arcomon csönd és bíbor szárnyú fények
Csöpp foszlányai reszketnek csupán.

Ámultan nézem s látom egyre jobban:
Örökös, súlyos, bíbor nyugalomban
István Királyom lépked a Dunán.



A BARNA DUNA

A nyári lomb már őszi lomb és barna
Bólogatással nézi a vizet.
Ki tudja, mit súg titkon az avarba
A déli szél, ha füttyőg és szíszeq1

Mókus és róka méláz a magasba.
Barna vagy őreg Dunám és hideg.
Szeptember csípős verseit szavalja
A Csitri és a Körtvélyes sziget.

Öszanyó talán kávét főzöget

A hegyeken és vén kezéből barna
Kávé csurog a lassuló folyamra.

Most már ruhám se fekete szövet,
Szent Ferenc adta rám e délutánra:
Barna Dunához illő barna kámzsa.

A LILA DUNA

Lila selyemből szötte takaródat.
Mint beteg lányét, Október keze.
Balga tudós, hát tévedett a hónap:
Dunám, erőve! töltöztél tele.

Lilán nevetsz az őszi hervadásra.
Rejtőzöl tán, de nem hervadsz soha.
Szalagod lila főpapok uszálya,
Ritkán kigyúló lila láng: csoda.

V árod, míg terhes, lassú sorvadással
Zúg át rajtad a méía, őszi gyászdal:
A föld siratja benne vén korát,

Majd mosolyogsz a pusztuló vídéken,
S Hián csepergő, másvilági fényben
Magasztalod Október Asszonyát.
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A FEKETE DUNA

Fekete varjak serege rikácsol.
Hallgatóznak a fekete halak.
November sötét koporsókat ácsol
A dunaparti füzesek alatt.

Megnyúlt tömegsir vagy Dunám s a mélyben
Századok kínját elpíhenteted.
Fekete fodrok koszorúi s ében
Habok csokrai ringanak veled.

Pár csiílag már az égbolton motoszkál.

Gyertyák gyulladnak fönt s az égi oltár
Rádönti égő viaszcsőppjeit.

Fekete könny, fekete Magyarország
Oszlik két partod tájain és sorsát
Némán rejted a világ "égeig.

A SZüRKE DUNA

Valami szörnyü, kozmíkus pipahól

Szózódott rád a rengeteg hamu.
Ha nem bolyongna déli földön távol,
Irigyelne a leqszürkébb daru.

Mivé lettél szép szivárvány Dunaja.
December szürke szája mart beléd.
Hozzád sirhatja minden apró, árva
Költő a szürkék szürke énekét.

Szürkébb vagy, mint a szürke korszakok:
Epekedök, hogy szürke Betlehemben
Az Isten száll le szürke földi mezben.

Jaj, a világon egyedül vagyok
Dunám. ki most e szürke ködben szánlak,
Mégis szeretlek, mégis rneqcsodállak.
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SZEMLE
A SZENTOLVASÓ EREDETE

A nyelvújitás óta általában. rózsa
füZérnek nevezik azt az imádságos so
rozatot. amelyet a magyar középkor
végén rózsakoszorúnak. vagy koronár
nak. avagy Szüz Mária zsoltárának
(psalterium) nevén ismertek s amely
nek számlálására...olvasására" a szerit
olvasónak nevezett fűzért használják.
A szentolvasó lényege jelenleg száz
ötven Ave Maria elmondása három
szor öt tízedben. melynek rníndeqyíké
hez Jézus Máriáéval egybefonódó életé
nek egy-egy titkát csatoljuk elmélkedés
tárgyául.

A népies imádságok közül a rózsa
füzér talán a legkedveltebb. Egyaránt
.ismerik és használják a régi kultúrte
rületeken és a Jangceklang mentén, Af
rikában és a csendesóceáni szigeteken;
mondják laikusok es papok. tanult és
tanulatlan emberek. Az Eqyház a maga
részéről számos búcsút fűzött hozzá.
Hogy ezeket el lehessen nyerni, az arra
felhatalmazással biró paptól megáldott
rózsafűzért kell használnunk: ha elad
ják, vagy darabokra szakad, a búcsú
nem nyerhető el (can. 924.). A búcsú
elnyerésére azonban nem szükséqes a
bevezető Hiszekegy, Miatyánk és há
rom Ave Maria. Ha a szentolvasót
közösen rnondják, elég. ha egy sze
mély tartja kezében e rózsafűzért. Ha
dolgozunk, vagy valamely más okból
nem tarthatjuk kezünkben, elegendő a
búcsúk elnyeréséhez ha a rózsafüzér
nálunk van.

Utoljára 1947-ben hangsúlyozta az
Egyház a M e d i a t o r D e I kez
detü enciklikában, hogy a szeritolvasó
imádsága a kereszténylelkiélethez hoz
tátartozik és a liturgikus áhitat ne
vében nem parancsolható ki annak pe
ríféríájára. A XVII-XVIII. században
különösen a janzenizmus viszolygott a
rózsafüzértől s azt ajánlotta, hogy a
..lélektelen" Ismétlés helyett imádkoz
Zák Szűz Mária kis officiumát, vagy a
bűnbánati zsoltárokat. Korunkban is
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voltak. kik az individuális áhitatot le
nézve, nem jó szemmel nézték a szent
olvasot: ezért volt szükség rá. hogy az
Eqyház újra hangsúlyozza jelentóségét
a szükséges magánájtatosságok sorá
ban.

Voltak, akik a magánájtatosságokat
eredetük szerint ls kifogás tárgyává
tették, rnondván, hogy egy bízonyos,
lelkiség szülöttei és ép ezért nem szük
ségképen valók míndenkínek. A rózsa
füzér. vélték. Szent Domonkos szel
lemi gyermeke, nem való tehát mín
den időnek. Pedig ha ennek a legked
veltebb népies ájtatosságnak törtérietén
véqíqtekíntünk, azt kelJ látnunk. hogy
a közfelfogásban gyökerezö vélemény.
ellenére a rózsafűzér épen nem egyet
len rendnek vagy szentnek az alko
tása, hanem az Eqyház szükségletei
szerint a :Szeritlélek vezetése melJett
lassan alakult. fejlődött és érett meg
azzá, ami jelenleg. Három dolog tessí
a szeritolvasó Iényeqét: az Ave Maria
bizonyos sokszorozast. az imádság
alatti elmélkedés Jézus és Mária élé
tének titkairól, s az imák számának
ellenőrzése a füzér segitségével. E há
rom lényeges elem egymástól függetle
nül keletkezett, sokféle formában divott
és sokan járultak hozzá, mig a mai
értelemben vett szeritolvasó kialakult.

Az Ave Maria sokszorozása a korai
gótika korában - a XII. században 
válik divattá. Elődje ennek a szokás
nak a clunyi bencéseknél keresendő. A
clunyieket az különböztette meg más
bencés monostoroktöl, hogy először

vontak éles határvonalat a pap és
laikus. tanult és nem tanult szerzetes
között. Egy clunyi Consuetudínaríumor
rögtön meg lehet ismerni arról, hogy
kétféle noviciátust rendel el: a leendő

papok és a laikusok részére. Ezek a
laikus testvérek - conversusok ~ nem
tudták a zsoltárokat s igy a mínd hosz
szabbra nyúló karimádság helyett bi
zonyos szárnú Miatyánkot kellett mon-



claniok. Ha például meghalt a közös-
ség valamely tagja, ötven Miatyánkot
kellett elmondaniuk a régi clunyi Sze
kások szerint a laikusoknak. ..Ha va
laki pap, énekeljen egy misét. ha nem
pap, mondjon el ötven zsoltárt illet
ve, uqyanennyí Míatyánkot." Ugyanez
az előirás állott a templomos lovag
rendnél is; ha nem vehetett részt va
laki a karlmán, naponta ötvenhét Mi
atyánkot kellett rnondanía. A gondolat,
hogy a százötven zsoltárt ugyanannyi
Miatyánkkal pótolják, közkeletű lett a
XI. század folyamán, Százötven Mí
atyánk az imi-olvasni nem tudó laikus
ember zsoltározása. a legszebb ima, az
Úr imádsága pótolja a zsoltárokat. A
XII. században azután a' Szüzanya tisz
teletére az Üdvözléqyet kezdik .sok
szorozni, miután az előző században
az ..angyali és evangéliumi versnek" :
az Ave Mariának gyakori imádkozása

. divattá vált. Damiani Szent Péter
(+1072) mondja el, hogy egy haszon
talan és semmirekellő klerikus mást
nem imádkozott, mint naponta ezt az
angyali evangéliumi verset a Mária-oi
tár előtt és emiatt Mária megmentette
őt az elcsapatástól. Az imádság ekkor,
és egészen az ujkorig, csak a bibliai
szöveqböl állott, azaz a jelenlegi szö
vegben csak a ..Jézus" szóiq terjedt.
Nagy jövő várt erre az imádságra,
melynek leglelkesebb propagálója Szent
Bernát lett. mert ezt az imát fonták
megsokszorozva a Szűzanya köré.

A régi laikus Pater noster ima mel
lett, vagy helyette ugyanis a XII. szá
zadban elkezdték az Ave Maria száz
ötven vagy ötven ízben való elrnon
dását. Igy például Aíbertus, a fland
riaí Hainautban befalazott remete _
reclusus - ..naponta ötvenszer mott
dotta el égreemelt kezekkel az Ave
Mariát, mindenegyes alkalommal a föld
reborulva", Már a tizes felosztást, te
hát tíz-tíz, Ave összefüggő imádkozá
sát is megtalál juk ebben az Időben.

Egy 1150-1200 között angol remeték
számára írt utasítasban (The Ancren
Riwle)Ó!vasslik minden tíz . Ave előtt

nt az imát, mely elvalasztja az egyik
.tizedet lImásfktól:"A Szentlélek .száll-

jon tereád és a Magasságbelinek ereje
árnyékozzon be Téged, ezért a Szentet
is, ki Tőled fog születni, Isten fiának
hivják majd. Ime, az ÚTnak szolqálö
leánya, legyen nekem a te igéd sze
rínt." Hogy MiatyánkkJal válasszák el
a tiz-ti z Avét egymástól. egy kart
hauzi szerzetes, Henricus Calcaríensís
(+1108) kezdeményezése, ki harminc
hét éves koráig párizsi magister volt
és csak utána lépett a rendbe.

Az új imádság számlálása a számoló
fűzérrel sokkal régibb és nem is korlá
tozódik a keresztény vallásra. JA. sok
szorosan elmondott imádság számlálá
sa valamely mechanikus eszközzel ős

régi. Palladios beszéli el a IV. szá
zadból. hogy (gy Pál nevű remete na
pi háromszáz imáját háromszáz ka
viccsal számlálta meg. Ezt sokan gya~

korolták: a ..lapides calcularti'l-t, cl

számláló kavicsokat fűzérte fűzték és
újjaik között pergették. A bizánci. ke
resztények praxisában magvakat, kö
vecskéket, csigákat, gyöngyöket fűztek

fel. Ez a ..komboloqíon" már a ke
resztesháborúk előtt Nyugatra került,
de leginkább nyilván azért terjedtek ott,
mert a keresztesek emléktárqyként hoz..
tak magukkal Ilyen Tűzércket. A XII.
században már gyakori dolog volt igy
számolni az imádságot. Godíva, egy
angol asszony "gyöngyszemeket fonál
ra fűzött és mindegyiket meqéríntve
kezdte az egyes imákat, hogy a szá-.

mot el ne vétse, a qyönqyfüzért az-o
után Szüz Mária szobrának nyakába
akasztotta" - irja Malmesbury Vilmos
(+1143). Az imádság-számlálás nem.
az Ave Mariáknál kezdödött, hanem
még a Míatyánk-sorozatok mondásá
nál. amit a számláló-füzér régi neve'
bizonyit. Franciául népiesen ma i!
..páte-nőtre", Miatyánk a neve, német
neve ..pater',' vagy ..pater", délnémetül
pedig egyenesen "nuster" (= noster).
s a horvátoknál a mai napig ..ocse
nás" (míatyánk) a rózsafűzér népi ne
ve az irodalmi ..krunica" helyett. Meg
jegyzendő, hogy a "pater-noster"-Iift
neve is a rózsafűzér francia nevéből

származik.
Az újszerű Mária-devóció neve már-



a XIII. században meqvan, Egy [ám
boréletű cisztercitáról mondja egy
XIII. századi legendás könyv, hogy
sokszor imádkozta el az ötven Ave
imádságát, amely rnint ötven rózsa
virult ajakán és koszorúvá fonódott,
amelyet az Istenanya fejére tehetett. A
rózsa ugyanis a lovagkor hódolatának
Ieqszokásosabb jelképe volt. Igy aztán
készen kinálkozott az elnevezés: rosa
rium, azaz rózsakoszorú. vagy rövi
debben "sertum", "corona", azaz i j.
zél', koszorú. Végig megmaradt azon
ban il Zsoltároskönyv pótlásának gon
dolataképen a "Psalterium .Beatae Ma
riae Virginis", Mária zsoltároskönyve
elnevezés is.

A rózsafüzér harmadik mozzanatá
nak, az imádsággal egybefonódó ei..
mélkcdésnek célja az volt, hogy az
egyhangúság ritmustalansaqát, a gé
piességet elkerüljék. Mínt Thomas Es
ser dominikánus kimutatta, egy német
karthauzi, Domínícus Pruthenus (c:=po
rosz) , kezdte ezt a módszcrt ajánlani
a XV. század elején. A "titkok' azon
ban nagyon változóak vallak: akadt
aki a százötven A ve Mariához ~.:~lzöl

ven titkot ajánlott. Az újkori rózsa
füzér-mozqalom megalapitója s az
újkori rózsafüzér megszervezöje egy
szentéletü, domonkos lett: Alanus Ru
pensis. Alain de la Roche. Párisban,
Douaíban és Rostockban volt profesz
szor és l175-ben halt meg negyvenhét
éves korában. A rózsalüzér-imadsáq
nagy propaqálöja volt, ö sürgette az
Avék meadasával kapcsolatban az el
mélkedéseket, naqyjában a maiakat.
Müvei rnind erről a témáról szólnak.
de csak jóval halála után jelentek meg
Stcckholmban (De immerisc et íncffa
bili díqnítatc et utilitatc psaltcrií pre
celse ac internerate semper virginis
Marie, 1498).

A rózsafüzér épen a középkor vé
gének lett kgllépszerűbb és legaktuá
lisabb imádsága. Elterjesztésére Alanus

. meqalapította a Fraternitas pxalterri-t,
a Mária Zsoltárosköuvvének Testvé
rületét. Az első áilítólaq Douaibcn 1470
ben már müködött. A:n;lsOc1iLat 1175
ben Kölnben alapitott-i meg Sprcnqer
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Jakab domonkos perjel, Alain tanit
ványa, akkora sikerrel, hogy hat év
múlva már százezer tagja volt. Sorra
alakultak mindenütt a IV. Sixtus pápa
által 1479-ben jóváhagyott Társulat
fíliá]: 1178-ban Líasabonban, 1481.·ben
Schleswigben, l483-ban Ulmban. 1486
ban FI ankfurtban: mindenütt Alain ta
nitványai vagy rendtársai szerepelnek
alapítókent. Hazánkban 1496-ban kez
dik a domonkosok a Rózsakoszorú ..
Társulatot jnrdetní: Almási Benedekfia
[ános nyert erre engedélyt. De már
előtte is kéllett lennie ilyen .társulat
nak, mert 1491-ben Som kerekí János
és felesége Kolozsvárott a domonko
sok templomában már rózsakoszorú-ká
polnát emeltetett. III. Gyula és V. Pius
pápa azután egybefoglalt és uo deinon
kosok generálisának vezetése alá ren
delt minden Rózsafüzér-társulatot. Igy
lett a rózsaíüzérböl - bizonyos mér
tékig - dominikánus-jellegű, vagy an
nak vélt ájtatossáq, anná] is inkább,
mert a Rózsafüzér királynőjének ünne
pe a domonkos származású V. Pius
pápa nevéhez fűződik. ki tudvalé vöcu
a lepantói nagy gyc::elcm ernlékere
rendelte azt cl I 572-ben.

l\bba a zsolozsmába, mclyet a 111:Ü

napig rnondunk, ekkor került az az új
kor küszöbén keletkezett JC'G'enda, mely
szcrínt ezt a lassan kialakult rózsafű

zért Szent Domonkos szerzette, még
pedi g az albiak elleni sze Ilerm har
cában részesült látomás után, in.kor
Mária a rózsafűzért ajánlotta !1-:1-c!.
Először X. Leó pápa szó! erről 1520
ban, majd V. Szent Pius, sőt" a :;Juh
században IX. Pius és XIII. Leó páp;,
is, rendszerint az "et pic eredttur
- ahogyan jámborul hiszik - hoz
zátétcllel. }qn "z újabb kutatás ke'[
~égtelenü! mc\}"tlli1pítja, hoOY a rózsa
füzér nem egy szcrzctnck és n-m egy
szentnek az ,l11:otáoa. Szcnt Domonkos
művénzk Froetllc volt él bölcsője, ct

legenda szerint itt l észesült a rózsaiű

zér-Iátcmásba». -,\tn az alapítús ~c1l'

jétől, 1206-161 13·18-i9 Prouilleról ös z
szeszedett 544 okmány egyi.ke sem
mutatja, hogy Prouille a róz.safűzérnek

is bölcsője lett volna. Nem szólnak 2



rózsafűzérről Szent Domonkos legré
gibb életrajzai sem, számszerint hét;
hallgat róla az 1233-ban Toulouse-ban
lefolytatott szenttéavatásí per; nem is
merik az 1228-ban kiadott rendi
Konstituciók, peci;.g részletesen felso
rolják 3Z ájtatossáqí gyakorlatokat. A
XIII--XIV. század egyetlen ,,'z~(étjl:us

írója sem említi a rozsafüzér-L:t.oln>"\st,
mint ahogyan a művészet is mcllözi ezt
a témát. Láthatunk ugyan olvasóval
övezett domonkosokat. de ugyanigy je
lennek meg ebben az időben már a
ferencesek és a karmeliták is. Szent
Domonkos látomásáról először Alain
de la Roche beszélt, aki szent alapi-

tója életét látomásokban élve. újra,
többek között értesült az allítölaqos
Szent Domonkos-vizióról is. Bármíly
szépek is Alain látomásai, törtéiletileg
nem felelnek meg a valódi Szent Do
monkos-életrajzoknak, mint ezt Echard
s a dominikánus rend más tudós tag
jai megállapitották. "VérHe et justlee
quoi qu'en coute" - csak igazat, akár
mi áron is: ez a katolikus tudomány
jelszava. Ez a népszerű, gyönyörű

imádsáq annál értékesebb, hogy sok
gyökérrel - és nem egygyel - ka
paszkodik bele él kereszténység ősi

lelkiségébe.
Radó Polikárp

AZ ÉLET ELŐFELTÉTELEI AZ ÉGITESTEKEN

Van-e a Földön kívül is élet? Van
nak-e más égitesteken is növények és
állatok, vannak-e máshol is hozzánk
hasonló. halhatatlan lelkű élőlények,

emberek? Ezek a kérdések már a leq
régibb időktől kezdve foglalkoztatták
az emberek gondolkodását, különösen
pedig, amióta a csillagászat tudománya
a távcső feltalálásával ellndult káprá
zatos fejlödézenek útján és egyre le
nyüqözöbb arányokban bontakoztak ki
a víláqcqyetcm méretci.

Mert amikor a kutatások megálla
pitották. hogy a Tejútrendszcr álló
csillagainak száma. -- ahova a Nap
pal együtt mi is tartozunk -- Feltét
lenü l meghaladja a 30 míllíárdot. de
esetleg a 100 vagy 200 milliárdot is,
fel kellett vetödníe II gondolatnak, hogy
az éjet elterjedése nem lehet a Földre
korlátozva. Mert alig látszik indokol
hatónak az a feltevés. hogy a sok
milliárd állócsillag közül épen csaki a
mi Napunknak lehessenek bolygói és
azok között is Gmk a Földön létez-,
hessen élet.

A Földö!l kivüli det elképzelése elő

ször a nagyközönség és a szépírodaiom
érdeklődését hódította meg, úgy hogy
a marslakók a századforduló táján már
közismert szereolöí voltak a fantaszti
kus reqénycknek. 1\ csillaqaszat azon-

ban, amely nem sz ívesen foglalkozik
közvetlen megfigyelés és számítások
útján meg nem közelíthetö témákkal.
már sokkal nehezebben nyilvánitott vé
leményt.

1\ nézetek ezen a téren' végül is két
ellentétes felfogás köré csoportosultak:
az egyik felfogás szerint az élet a .ter
mészet legritkább jelensége és a Föld
mint élet hordozója egészen kiváltsa
gos helyet fogjal el az égitestek so
rában, a másik felfogás szerint pedig
az élettelen anyag fejlődésének egy bi
zonyos fokán átalakul élő anyaggá, az
élet kozrnikus elterjedése tehát valószi
nűleg általános érvényű természeti
törvénv.

Az ~lső elméletnek. - amelynek leg
ismertebb képviselője [eans volt, 
gondc1atmenete röviden a következő:

Ahhoz, . hogy valahol a világegye
temben éld létezhessen, elsősorban az
kell, hogy egy' állóesillagnak bolygói
legyenek, vagy legalább is egy boly
gója legyen, hiszen a több ezer fok
hőmérsékletű állócsillagok mint élet
hordozói nem jöhetnek számításba.
Bolygók keletkezése pedig csak a leq
kivételesebb esetekben lehetséges. Boly
gók ugyanis csak abban az esetben
keletkezhetnek, ha egy állócsillag egy
másik állócsíllaq közelében vonul el és
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abból vonzóereje reven anyagot sza
kít ki; abból az anyagból képződnek

a bolygók. Már pedig aIZ állöcsíllaqok
nak egymás közötti átlagos távolságát.
szem elött tartva, azt kell mondani,
hogy ilyen eset évbíllíök alatt egyszer
ha előfordulhat. A Nap bolygórendsze
re tehát - és következésképen a földi
élet is - a természetnek egészen ki
vételes jelensége.

A másik elmélet szerínt, - amely
nek megalapitói és kífejlesztöí elsősor

ban a szovjct csillagászok, Feszenkov,
Smídt, Parenaqo, stb. - a bolyqók ke
letkezése nem olyan kivételes és ritka
jelensége a természetnek. ahogy [eans
elmélete állítja; a bolygók nyersanya
gát ugyanis' a viláqürben mindenhol
óriási mennyiségben meglévő úgyne
vezett kozrníkus por szolqáltat]a, ame
lyen a Tejútrendszer körforgása kö
vetkeztében minden állöcsíllaq áthalad
és ezekből a ..meteorítfelhökböl" ragad
ja ki vonzóerejével leendő bolygóinak
anyagát.

Bolygók keletkezése tehát a termé
szetnek rendes jelensége. már pedig.
ahogy Rudas László mondja a Mate
rialista világnézet cimü müvében, 
..ahol megvannak a szükséqes feltéte
lek. ott az élettelen anyag feltétlenül
élő anyaggá fejlődik."

Azonban a Földön kívüli élet felte
vése egyáltalán nincs a materialista
világnézethez kötve. Érdekes ebböl a
szempontból az a beszélgetés, amelyet
P. Bangha Béla folytatott évekkel ez
előtt a rádióban egy magyar csilla
gásszaL A beszélqctés tárgya az volt.
hogy lakhatók-e a csillagok? A tárgy
hoz P. Bangha a katolíkus teológus
~s bölcselő, a csillagász pedig az exakt
természettudós szempontjából szölt hoz
zá. Az eszmecsere során meqállapítot
ták. hogy sem a természettudomány.
sem a teológia nem zárkózik el az
elől a feltevés elől. hogy más égites
teken is létezhessen élet. Söt: emellett
a felfogás mellett több valószínűségi

érvet hoztak fel; és ezeknek az érvek
nek a többséqét nem a természettudo
mány szolqáltatta, hanem a bölcselet.
De ismételten leszögezték azt is. hogy

csak valószínüséqí érvekről. csak lehe
tőségek Iatolqatásáról lehet szó, mert
sem a bölcselet. sem a természettudo
mány nem nyilváníthat ezekben a -kér
désekben határozott. végleges formá
ban megszövegezett véleményt.

És a természettudomány is. a teoló ....
gia is meqállapítja, hogy bármelyik el
méletet fogadjuk is el. az elqondolás
rníndkét irányban lenyűgöző hatású,
..Mert, ha az egész anyaqi viláqeqye
temben egyedül a mi földünkön van
emberi élet. akkor azt kell mondanunk:
mily csodálatos az Ur elgondolása. aki
az egyik anyagilag legkisebb perszemet
választotta ki arra. hogy benne fej
lessze ki a szellemi életnek egész cso
dálatos panorárnáját! Ha pedíq millió
más égitesten is van a míenkhez Ieq
alább lényegében hasonló élet. akkor
meg az a gondolat ragad meg: mí
lyen óriási. hatalmas. minden elképze
lést túlszárnyaló bírodalomnak vagyunk
polgárai fili. kicsiny emberek! Egy lát
hataltlan világnak. amelyben mi csak
parányi sziqetecskc, apró falucska va
gyunk. de akiket ismeretlenül is egybe~

fűz a többivel. a ránk nézve mindvé
gig felfedezhetetlen élőlények véghe
tetlen kórusával a közös mennyei Atya
szeretete, a közös eredet az ő kezé
ből s a bizonnyal közös, örök rendel
tetés nagyszerű egysége!"

Hogy ez az emberhez egyedül illő

szerény és alázatos magatartás meny
nyire helyes. arról meggyőződhetünk.

ha csak egy futó pillantást vetünk
azokra az előfeltételekre. amelyekhez
az élet lehetősége kötve van.

Milyennek kell tehát lennie egy égi
testnek. hogy azon bármilyen formá
jú élet lehetséges legyen? Alfred Holl
német csillagász ..A világegyetem ter
mészetrajza" cimű munkájában sorra
veszi ezeket az előfeltételeket és meq
állapítja. hogy. ha ebből a szempont
ból vizsgáljuk meg földünket. "nem
győzünk csodálkozni azon a végtelen
értelmen. amely benne rejlik. Vele ösz
szehasonlítva a világ leqzseníálísabb
mérnökeí, fízlkusai, vegyészei és ma
tematíkusaí egész biztosan csak kontár
munkát véqeznének, ha - hogy úgy



mondjuk - egy lakható égitest recept
jét kellene kíszámítaníok."

Csakugyan azoknak a feltételelalek
végtelen sokasága; amelyeknek együt
tes fennforgása nélkül józan természet
tudományos álláspont mellett semmi
féle élet sem képzelhető el. olyan döb
benetesen bonyolult rendszer. amelyet
nemhogy előre kíszámítaní, de megléte
esetén kibogozni és megérteni is nehéz.

Rendszeres áttekintésnek még a ki
sérlete is köteteket töltene meg. elé
gedjünk meg tehát néhány kiragadott
példával. annál is inkább. mert a cél
nak ez is teljesen megfelel.

Viz nélkül az előttünk ismert élet
minden formája lehetetlen. a levegő

pedig a Föld felszínén kialakult élő

lények nélkülözhetetlen anyaga. Mind
a kettőnek. a levegőnek és viznek is.
fontos alkotórésze az oxigén. Ezért
mondhatjuk, hogy az oxigén az élet
nélkülözhetetlen eleme. A küíönbözö
élőlények legnagyobb része az oxigént
szabad formában veszi magához. de
vannak olyanok is. amelyek a vegyü
letek kötött oxigénjét is tudják érté
kesíteni,

A Föld születésekor nem volt meg a
jelenlegi levegő burkolata. Gáz-atmosz
féra minden állócsillagot körülvesz
ugyan. de ezekben a hidrogén sokkal
nagyobb mennyiségben van jelen. rnint
a mi leveqönkben, A levegőnek 99 %-a
nitrogén és oxigén. s a még fennma
radt I %-a se hidrogén. hanem fő

leg vizgőz és széndioxíd.
A légkör kialakulásának kérdése

egyike a kczmogónia legérdekesebb és
legbonyolultabb problémáinak. A Föld
ugyanis sok olyan elemet tartalmaz.
amelyeknek a veqyrokonsáqa igen nagyr
s amelyek főleg magas hőmérsékleten

a velük érintkező oxíqént vegyület for
májában megkötik. Ilyen elsősorban a
nátrium. kálium, kalcium. magnézium.
és alumínium. Ezek az oxigénnel. még
míelött a Föld tömege a, Naptól el
vált volna. már egyesültek. s a továb
biakban a vas. a hidrogén és a még
megmaradt oxigén között bonyolult fel
tételektől megszabott egyensúly állt
fönt. Ezen egyensúly kialakul-isában a

hőmérséklet. a keveredés aránya. s a
különhöző anyagok katalitikus hatása
játszották a főszerepet. Az egyensúlyt
fenntartó tényezőket bonyolult össze
függésük miatt teljes lehetetlenség
számba venni. Ilyen alapon mondhat
juk. hogy tisztára ..véletlen". hogy
mennyi vizből ál!t az ösóceán. A vas
és az oxigén egyesülését valószínűleg

a vas oxidálódásakor keletkező salak
szabályozta. Ennek föalkotörésze a vas
oxidon kívül a különbözö szilikátok. A
salak befödte a vas felszínét és elvá
lasztotta az oxiqéntöl. Ha például egé
szen kevés százalékkal itöbb Vas ment
volna át a salakba, ennél az oxidáló
dásánál elhasználódhatott volna az
egész oxíqénmaradvány, s a meglévő

hidrogén nem alakulhatott volna át víz
zé. A Föld felszíne tehát száraz at
életfenntartásra alkalmatlan bolygóvá
fejlődött volna. Ugyanís a salakréteg
néhány százezerszer több oxigént tar
talmaz most is kötött állapotban. mínt
amennyi jelenleg a levegőben van. Ha
pedíq kevés vas jutott volna a salak
ba. az ilyen mödon fennmaradó oxi
gélJi-többlet a hidrogénnal olyan sok
vízet hozott volna létre. amely az egész
Föld-golyót elboríthatta volna.

Az egyenstílyi föltételek végered
ményben a vas. a hidrogén és oxigén
egyesülését úgy szabályozták. hogy a
keletkezett vízgöz a Föld tömegének
1/4000 része lett. A Föld a fejlödésé
nek ebben a szakaszában még igen for
ró volt. és a közeli Nap is hatalmas
mennyiségű hővel árasztotta el. A viz
tehát nem cseppfolyós. hanem légnemű

állapotban vette körül a Földet. Az ös
atmoszféranak a vízgőz volt a föalko
törésze. A viz kémiailag ígen állandó
vegyület. Magas hőmérsékleten azon
ban a H20 rnolekulák egy kis része
mégis felbomlik hídroqénre és oxíqénre,
Ezt a folyamatot úgy képzeljük el,
hogy a magas hőmérséklet rnlatt a víz
molekulák olyan sebes mozqásban van
nak. hogy mikor egymásba ütköznek.
szé tcsnek oxiqénre és hidrogénre. Vi
szont az így felszabadult hidrogén és
oxigén atomok. ha egymás ható kör
zetébe jutnak, ujra egyesülnek vizzé,
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Tehát magas hőmérsékleten a· v.z
molekulák egy része állandóan részeire
bomlik, másrészt pedig elemeiből foly
ton ujra keletkezik. Ha azonban a
szétesés nagyobb arányú, mint az egye
sülés, akkor olyan egiensú]y alakul
ki, amelyben a vízqöz egy része ál
landóan hidrogén, és oxigén alakjában
van jelen. 2000 fok hőmérsékleten, az
uralkodó nyomástól íűggőcn, u viz
molekuláknak körülbelül e g yez r e d
r é s z e hasad szét. Ha a vízqöz le
hül, akkor ismét 100 %-ban H,O rnole
kulákböl áll. Az ilyen egyesülés föl
tétele azonban, hogya vízqöz zárt tér
ben legyen, vagyis hogy az alkotöré
szek a reakció teréből ne tudjanak el
távozni. A Földnél azonban a meglevő

feltételek rnellett a hidrogén nem ma
radt meg az ösatmoszférában, hanem
- mint a legkönnyebb és leggyorsab
ban diffundáló gáz -- onnan eltávo
zott. Míkor azután a Föld magj ának
a lehülése és a Naotöl való távolodása
miatt az ösatrnoszféra vizgőztartalma
kicsapódott, az ösöceán a v.zqöznek
csak 99,9 %-ából keletkezett. G.I %-a
pedig az eltávozott hidrogén miatt oxi
cén formájában nítrocénnal és széndí
~xiddal keverve viss;amaradt a lég
körben. Igy keletkczhctetr a légkör
szabad oxigénje. Ez körülbelül 1/1000
része a víztömeqnek. Több szabad oxi
génje nincs a Földnek de nincs is rá
szükséqe. A levegőben csak annyi oxi
gén van, mint amennyit - kötött ál
lapotban - 1 méter vastag kőzet

réteg tartalmaz.
Igy keletkezett az életfontosságú lég

kör. Szűkséq volt erre a. fárasztó le
vezetésre, hogy fogalmunk legyen azok
nak a folyamatoknak a bonyolultsa
\járól, amelyeknek eredményeképen a
Földön lehetséges az élet.

Nézzünk még röviden egy-két pél
dát. Földünk szilárd kérqének öskö
zetét a bazalt-kőzetek képezik. Ezeknek
kémiai összetétele rnindazt tartalmazza,
amire az életnek szükséqe van, Káli
umot, nátront, meszet, maqnéziumot.
agyagot. manqánt, klórt, ként, jódat,
fluórt és az olyannyira fontos fosz
fátokat. Mert foszfor nélkül nincs fc-
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hérje és fehérje nélkül nincs élet. A
Föld belső magja tudvalevően vasból
van. Nem lehetnc-c mil s f'mböl, pél
dául ólomból? Nos, a vas az egyetlen
nehéz fém, amely nem rnérqcz ö, sőt

ellenkezőleg, az élethez ugyancsak D,,1
külözhetetlen. li..Iinden csepp vérben,
minden zöld levélben van vas, és nél
küle élet ugyancsak nem gondolható
el. Amellett nehéz fémből kell a mag
r.ak állania, inert leülönben nem volna
meg a kellő. tömege és vonzóereje nem
lenne elég LI légkör I"gkönnyebb mo
lekuláínak, a vízmolekuláknak a visz
szatartására. amelyek szétszóródnának
a viláqürben,

A tennóföld leqfontosabb anyaga az
agyag. Az aqyaquak pedig megvan az
a legnagyobb mértékben rejtélyes tu
lajdonsága, hogy maqá'ioz tudja kap
ccclní - könnyen oldhatóságuk elle
nére - az ösközetböl lehasadt bázi
sckat és sokat. illetve ezeknek egy
részét. Ezt nevezik adsorptío-nak, Az
agyag emellett mil1tegy váloqat ezek
között a bázisok között, [Szelektív ad
sorptío.] Mert az élet szempontjából
legfontosabb házisokat fagja legerőseb

ben, elsöscrbaria kálíumot. "Ez egyike
az élettel kapcsolatos sok csodának,
amelyekkel lépten-nyomon találkozunk"
- mondja Holl az idézett művében.

"Mintha az agyag tudná, míly nagy
szükséqe van a növénynek a káliumra
és mintha tudná, hogya mész egy ré
szét nem szabad visszatartania, mert
a tengerben a kaqylóknak, a csigák
nak, .és koralloknak szükséqük van a
mészre házuk felépítésénél. Az agyag
nak eme tulajdonsága nélkül életünk
lehetetlen volna, mert a tápanyagok
egykettőrc kimosódnának a szárazföl
dekbőL"

Ismételjük: ilyen példák felsorolása
val köteteket lehetne meqtölteni. De
már ebből a néhány kiragadott pel
dá ból is meqállapítható, hogy az élet
feltételek létrejötte nem lehet véletlen
műve. És mcnnél bonyolultabbak azok
a . folyamatok, amelyek az életlehető

~;égek előfeltételeit kialakitják. annál
határozottabban utalnak a természet
ben mindenhol jelenlévő és mIndenhol



ható teleolóqiára. Schütz Antal irja a
Bölcselet elemeiben: "A természeti cé
losságban míndenesetrc van titokzatos
ság. A cél mindig a folyamat végén
valósul; inikép hathat tehát már a fo
lyamat elején? Hol és hogyan van a

. célgondolat a megvalósulás elöttI Ho
gyan van a búzaszemben a kalász? Ez
a nehézség arra utal. hogy a termé
szeti történések egy célkitüzö abszolut
szellem irányítása alatt álhiak."

A fenti példákkal kapcsolatban azon
ban el szekott hangz.aní egy ellenvetés.
különösen olyanok részéről, akík a ter
mészettudományokban kevéssé tájéko
zottak. Ez az ellenvetés a következo:
Ha a Földnek nem lenne káliumja, Iosz
fora. stb. az élet másképen fejlődött

volna. Ha a világ másképen lenne
berendezve. az élőlények más feltéte
lekhez "alkalmazkodtak" volna. Ez a
felfogás azonban teljesen tarthatatlan.
Ha ezeknek az anyagoknak bárrnelyíke
hiányzik. élet nem lehetséges. Az élet
feltételek nagyon szülc határok közé
vannak szoritva. Ha pedig feltételez
zük azt. hogy ék: Ionnalhat a Föl
dön megismert anyagoktól és formáktól
lényegesen eltérő módokon is. elsza
kadunk a valóságtól és rninden ala
pot nélkülöző. üres képzelgésekbe me
rülünk el.

A fizika és a csíllaqászat kétséget
kizáróan meqállap.tották, hogy az
egész világegyetem anyagát ugyanazok
az elemek alkotják. amelyeket a Földön
megismertünk. A legtávolabbi csillag
rendszerekben és ködfoltokban sem fe
dezett fel az asztrofizika egyet'len olyan

a n y a g o t sem. amely nem a Men-'
delejev-féle períódíkus rendszer 92 ele
mének valamilyen kombinációjából ál
lana. Ha pedíg az élettelen anyag ezt
a nagyszabású egységet mutatja, rá
kényszerülülik arra a következtetésre•
hogy az élő anyagon ugyanilyen egysé
gességnek kell uralkodnia. "A.z összes
clqondolható víláqok leqjobbikán élünk"
- ismétli meg Leibniz tételét Holl
professzor a huszadik század csilla
gászatának nevében. és felveti a kér
dést: "A Föld felépítésének. víz- es,
légkörének és a bolyqók mechaníká
jának cél- és értelernszerűséqébe vetett
bepíllantások e g y kérdéshez vezet
nek: Hcgyan keletkezett ez a csodá
latesan harmónikus mű? Ki számította
és rendezte be így mindezt? Nem kell-e
möqötte egy rendszernek. egy szári
déknak, egy teremtő akaratnak rejle
nie ? Vagy el lehet-e józan ésszel kép
zelni. hogy ilyesmi "magától" jöhe
tett létre egy ösköd kavargása. hul
lámzása és körforqása következtében?"

Vizsgálódásainak eredményét pedig
a következő me-jállapttásokhan foglal
ta össze: "Isten alkotta a világot. Ez
a kicsinyke mondat és véqtelenül
nagyszerű tartalma evezredekkel ré
gibb a mi természettuciományunknál. És
mégis - ahogy bemutattuk. - ez is
természettudományos megismerés. Ez az
egyetlen ídötálló elmélet. amelyet min
den korban ellenvetés nélkül elfogad
tak a kutatók, - különösen a, csilla
qaszok, ---- mig m.uden más teóriát
idővel mcqi endit, majd megdönt a tu
domány h~lladása:- Ö. A.

A LITURGIA ÉS A NÉPNYELV

Amióta Szent Cirill és Methód a 9.
század középén először törték át a
hagyomány frontját azáltal. hogy a
Kcnstantinápolyból magukkal hozott li
turgiát az általuk megtéritett szlávok
között szláv nyelven végezték. külön
böző Időben és különbözö helyeken
állandóan jelentkeztek törekvések. ame
lyek a liturgiát a nép nyelvén akar-

ták végezni. Az Egyháznak sem isteni
sem apostoli utasítása nincs a litur
gia nyelvére vonatkozólaq, Teljes sza
badsággal és belátása szerint enqedé
Iyezhetí bármelyik népnyelv használa
tát. amint hogya századok folyamán
tett is több engedményt ezen a téren.
Másfelől viszont meqvannak a maga
alapos érvei és komoly okaí, amelyek
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míatt ragaszkodik a hagyományokhoz
és nem egykönnyen hajlandó enqedmé
nyek tételére a liturgikus nyelv terű

letén. Az utolsó évtizedeknek egyre
inkább terjedő. a líturqíkus meqújúlást
sürgető mozqalrna ujra felszínre hozta
a kérdést. és egyre több oldalról [e
lentkeznek hangok és próbálkozások a
hagyományos helyzet meqváltoztatásá
ra és engedmények kivívására, Az
..Orbis Catholícus" folyó évi [úníusí
száma kitünő áttekintést nyujt a leg
újabb időknek ilyen irányú törekvé
seiről és a helyzet jelenlegi állásáról.

A legtöbb engedménnyel a néme
tek dicsekedhetnek. A Szeritszék által
.a német egyházmegyék számára nem
.réqen jóváhagyott Rituale messzemenö
en szöhoz juttatja a népnyelvet a szent
séqek kíszolqáltatásánál. A keresztség,
a házassáq és a. betegek szentséqének
kíszolqáltatásánál. A keresztség. a há
zasság és a betegek szentséqének ki
szolgáltatása a szcntséqek lényegéhez
tartozó néhány szö kivételével a nép
nyelvén történhet. azonfölül a temetés.
a délutáni és esti ájtatosságok. a komp
letoríum és egyes vidékeken a vespe
rás is egészen németül végezhetők.

Franciaország néhány éve szlntén
messzemenö engedményeket kapott Ri
tualejában.

Érthető, ha más országok is ha
sonló eredményeket és kiváltságokat
kivánnak a maguk számára. Az an
golok és amerikaiak törekvése két
szempontból is figyelmet érdemel. Egy
részt nagyon világosan és őszintén

megfogalmazzák az érveket. amelyek a
latin nyelv használata mellett és ellene
szölnak, másrészt a Németországnak
adott engedményeken túlmenőleq a
szentmisékben is kivánják a népnyelv
-enqedélyezését.

Angliában 19H-ben alakult egy ..Li
turgikus. Társulat". amely céljául tűzte

ki: ..Küzdení az anyanyelv használa
táért az F.:gyház nyilvános imádságai
ban. szertartásaíban és a szentségek
"kiszolgáltatásában. amennyire ezt a ka
tolikus Egyház tanítása megengedi. és
'legteljesebb engedelmességgel a püspöki
rendelkezések iránt. .. Isten nagyobb
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dicsőségére és a lelkek üdvösségére ...
a szent misztériurnok mélyebb megér
tésére és az azokon való gyümölcsö
zöbb részvételre." Az ismert new je
zsuita Martindale már 1936rban ha
sonló kívánságoknak adott hangot a
..Catholic Herald" lapjain. amelyek
azután utat nyitottak hasonló szellemű

megnyilatkozásoknak világiak és egy
háziak részéről egyaránt.

Sam. J. Goslíuq, az emlitett Litur
gikus Társulat azóta elhunyt titkára az
ügynek előadásokban és cikkekben is
lelkes szószólója, a mult évben fejtette
ki álláspontját. amely a mozgalom hi
vatalos álláspontjának is tekinthető.

Felteszi a kérdést: Míért használja az
Egyház a latin nyelvet? Elismeri. hogy
az Egyháznak. mint világszervezetnek
szükséqe vall egy. lehetőleg változá
soknak már alá nem vetett nyelvre.
amelyen tanítását és rendelkezéseit
meqfoqalmazharja. Ez az egységes nyelv
azonban már nem egyetemes nyelve az
Egyháznak A hívek túlnyomó többsé
ge már nem érti. A tant is hosszú idő

óta már saját nyelvükön közvetítik a
püspökök és egyháziak a hívek felé.
Ezt mindenkí természetesnek tartja és
senki sem fél attól. hogyeza tan
tisztaságát. az iqazhítüséqet veszélyez
teti. Mi az akadálya annak. hogy ami
megtörtént a tanítás terén. az imád
ság és szertartások terén is rneqtör
ténjék? Senki sem kivánja a latin nyelv.
teljes klszorítását. Ha azonban a nép
től. amelyanyanyelvén kivül más nyel
vet nem ért. azt várjuk. hogy szere
pét az Egyház imádságos istentisztele
tében betöltse. akkor a hivatalos imád
ságokat arra ari,yelvre kell lefordí
tani. amelyet a né~ megért. Az imád
ság - folytatja GosIing - a kate
kizmus tanítása szerint Istennel való
beszélgetés. A beszélgetésnek pedig lé
nyegéhez tartozik. hogy mindkét fél
megértse a nyelvet. Az imádságban
Isten is szól hozzánk. Nem kivánja-e
tehát a Neki kijáró tisztelet. hogy sza
vát tőlünk telhetőleg megérteni töre
kedjünk. Ez a követelés a szentmíse
bizonyos részeit is érinti.

Goslíng véleménye szerínt a latin



nyelv mellett felhozott érvek közül sem
núndegyik helytálló. Igy az sem. hogy
a latin nyelv miatt a katolikus a világ
bármely katolíkus templomában ..otthon
érzi magát". Nem a nyelv. hanem az
oltár. az azonos külsöséqek és cselek
mények míatt érzi magát otthon ak
kor is. ha a miséből egyetlen szót sem
hall. ami a csendes szentmíséknél ál
talános. Nem áll az sem. hogy mindig
a latin volt az Egyház nyelve. A latin
- az eredeti görög helyett - azért
lett az Eqyház nyelve. mert ez volt az
érintkezés nyelve: és az EgyháZ nyelve
maradt. mert a politikusok és tudósok
nyelve volt. Sokszor hangoztatják azt
is. hogy az anyanyelv használata azok
ban az imádságokban. amelyeket tulaj
donképpen a népnek kellene mondania
vagy legalább is értenie. az íqazhítü
.séget veszélyeztetheti. Csakhogy senki
sem próbálta még bizonyitani. hogy
elömozdítja az igazhitűséget. ha a hi
vek egyáltalán nem értik az imádsá
gokat. Valójában az szolqálja legjob-

. ban az íqazhítűséqct, haa nép anya
nyelvén nyer hitében oktatást.

Az anyanyelv - mondja Gosling
- előfeltétele a hivek tevékeny és ér
telmes részvételének a liturgiában. amit
a három utolsó pápa különlegesen is
hangsúlyoz. Nehezen képzelhető el en
nek megvalósulása. míq a nagy tö
megek nyelvi okokból nem tudják kö
vetni a liturqiát. A ..liturgia" már ne
vében is a ..nén műve". Hogy ujra
azzá lehessen. szükséqes. hogya nép a
nyelvet megértse. Katolikusok számá
ra világos. hogy ebben a kérdésben
egyedül az Apostoli Szeritszék illetékes
engedmények tételére. azok mértékének
és feltételeinek meghatározására. Kíván
sáqokat előterjeszteni azonban minden
katolikusnak szabad.

Gosling cikke igen élénk vísszhan
gat keltett. A hozzászölások között
azonban egy sem kivánta az egész
szentmisét a nép nyelvén. hanem azo
kat az imádságokat. amelyeket tulaj
donképpen a népnek kellene mondania
és az elömíse tanító részét.

A véleményeket Michael de la Be
doyére foglalta össze és zárta le a

maga állásfoglalásávaI. A szentmísé
nek, a népre vonatkozó részelt, a szent
Ségeknek a felvevöre vonatkozó részeit
és a nem szorosan .Iíturqíkus áj tatos
ságokat kívánja a nép nyelvén vé
geztetni. Azt írja többek között, hogy
a Iatín nyelv a hívek nagy részének
számára kínai. Nem értik a gyónás
ban kapott és Krisztus nevében felé
jük hangzó feloldozás szavait és az
erre következő csodásan szép imádsá
got. Ezeknek pedig igazán van mon
danivalójuk az emberek számára. A
szentrnísét illetöleq azon a véleményen
van. hogy az állandó résznek néhány
hangosan mondott részlete annyira is
mert. hogy azoknak lefordítása nem
látszik szükséqesnek. A változó részek
azonban. különösen a napi szerithez
szöló könyörgés. a szeritlecke és evan- .
qélíum, az íntroitus és qraduale mély
értelmű felhívásai kétségtelenül a nép
hez szólnak,

P. Martíndale ebben a kérdésben
tett utolsó nyilatkozatában szintén kí
vánja a feloldozásnak. az esketésnek
..röviden szólva míndannak, ami sze
mélyes vonatkozású, ellentétben a kö
zösséqivel" I a nép nyelvén való végzé..
r-et, A szcntmisére vonatkozólaq azon
ban ezt írja: ..Némileg inqadozom, mert
félek. hegy a könyörgések büszke latin
ját sohasem fog sikerülni egészen tö
kéletesen lefordítani."

Az ameríkat katolikusokat nem ke
vésbbé foglalkoztatj" a kérdés. Álta
lában mértéktartöak: sem a latint nem
akarják egészen meqszüntetnl, sem a
Szeritatya ítéletének nem akarnak elébe
vágni.

Nem marad néma az ellenkező vé,..
lernény sem. Az ..Orate fratres" című

folyóíratban egy szakember a népnyelv
használata ellen foglalt állást. Elsősor

ban az angol RonaId Knox véleményét
taglalja. aki szintén a liturgikus nyelv
megváltoztatása ellen foglalt állás. (Ar
ról a Knoxröl van szö, aki egyike a
legjelentősebb anqol egyházi íróknak
és akinek sikerültebb Szentírás-fordí
tásáról a Vigilia is megemlékezett.)

Knox 'azt az. egyháziak körében- meg
lehetősen elterjedt felfogást képviseli.

ss.



hogy a liturgia elsősorban titokzatos
idegenszerűségével hat a népre. és
egyik leqföbb mozzanata éppen a meg
nem értett nyelv. A liturgiának a népre
gyakorolt hatását a gyógyszertár kira
katába tett szines folyadékokkal telt
üvegeknek a gyermekekre gyakorolt
hatásához hasonlítja. Ha a színes fo
lyadékot kiöntjük. vége avarázsnak.
csalódás következik be. Knox attól fél.
hogy ugyanigy történik a liturgia szö
vegeinek lefordításával. A népnyelv
használata könnyen nemzeti liturgiához
vezetne. Elégedjünk meg azzal
rnondja -. hogya liturgikus szöve
geknek jó és pontos Fordítását adjuk
a nép kezébe.

Arra is figyelmeztet Knox, hogy li
turgiánk egyes részei (például az exor
cizmusok a keresztelésnél. az In para
disum a temetésnél) könnyen az ellen
kező hatást válthatnák ki. ha azokat
a mai népnyelvre lefordítva hallanák
a hivek. Liturgiánk kialakításába
ugyanis annyira belefolyt a régi szá
zadok története és azok világképe.
hogy az egyszerű Fordítás nem volna
elégséges az egyes részek érthetővé té
teléhez. Hosszas magyarázatokra volna
szükséq, Mível pedig az a szöveqen
belül nem lehetséges. tartalmilag kellene
őket átalakitaní. Ez pedig, ha figyelem
be vesszük a világ különbözö nyelveit,
szükségképpen eltérésekre vezetne a
liturgiában. P. Martindale fent emlitett
cikkében a zsoltárokból hozott példá
kon mutatja be. hogy milyen keveset
jelent a puszta fordítás,

Legföképen azonban azért nem lelke
sedik a népnyelvet szorqalmazö moz
qalomért, mert a liturgiában elrejtett
kegyelem titkainak kijáró tiszteletét fél
ti tőle. Feltehető azonban a kérdés.
van-e ehhez egyáltalában köze a nyelv
nek? A hitújítás története bizonyítja.
hogy a protestánsok megváltoztatták a
liturgia értelmét. jóllehet egyideig még
megtartották a latin nyelvet. Viszont.
ha a meg nem értett nyelv biztosítja
a tiszteletet. míért nem féltik azt azok
tól. akik a latint megértik? Igaz. hogy
a ·Iegfönségesebb szavak is meqkop
nak idővel. de megoldható-e azebböl

552

adódó nehézség azzal. hogy érthető

szavak helyébe meg nem értetteket ha
gyunk meg?

Azzal az érvvel kapcsolatban. hogy
a liturgia szövegeinek minden tekintet
ben helytálló forditása színte lehetet
lennek látszik. nyugodtan rámutatha
tunk arra, hogy a Biblia is a nép
nyelvén lett a hivek közkíncsé. pedig
nem Milton. Dante, Petrarca, Rabe
lais vagy Montesquieu voltak a fordí
tói. Luther mesterf forditása ls elzárva
maradt a katolikusok elől. A Biblia
mégis él, még pedig a hívek nyelvén,
A fordítás szépséqének, a nyelv tiszta
ságának csak meilékes jelentősége van.
hiszen az ~jszövetség elsősorban nem
irodalmi emlék. Hasonlóképpen a li
turgiánál is alárendelt jelentőségű. mi
Iyen a fordítás, bármennyire kivánatos
volna is. hogy megőrizze a latin szép
ségeit.

Arra nem ad választ a beszámoló.
hogyan képzelik kíeléqiteni a híveknek
a rnlsctérium után való vágyakozását
a népnyelv szószólóí a csendes szerit
misén. Arról sem szól, hogyan vélik
megoJdhatónak a kérdést vegyes nvelvü
vidékeken. Az elhallgatott kérdések,
még inkább azonban a különbözö véle
ménynyílvánítások mutatják, menayíre
nem egyszerű a probléma. A megnyi
latkozások azonban azt is mutatják,
hogy liturgiánk formája és a hivek igé
nyei között szakadék van. amit fel
tétlenül át kell hídalul. A hiveknek
jognk van igényeket támasztam az
Egyházzal szemben. és joguk van azok
hoz a kegyelmi Kincsekhez. amelyeket
az isteni Főpap nekik szánt. Viszont az
is kétségtelen. hogy ezeknek az igé
nyeknek az Eqyház iránt való legtelje
sebb engedelmességgel és bizalommal
kell párosulníok, Nem szabad elfelej
teni. hogy az Eqyház hosszú évszá
zadok tapasztalatait teszi mérleqre,
amikor itéleteit kimondja. Viszont bízni
kell abban, hogy mínt jó édesanya.
a valóban jogos és méltányos igénye
ket nem fogja mostohaként kezeim. és
meg fogja adni a lehetöséqét annak.
hogya liturgia kincsei minél jobban
feltáruljanak a hivek előtt.
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ESZMEK ES TENYEK

A 2000-ik év könyvének nevezi a
Revue de la Documentation
a ..míkrokártyát", ezt a leqújabb ta
lálmányt. amely a rníkrofílmnél sokkal
olcsöbban, kényelmesebben és használ.
hatóbban oldja meg a könyvgyüjtés
és könyvkiadás leegyszerűsitésének fel
adatát. Mig a míkrofílmet vászonra kell
vetíteni ahhoz, hogy a ráfényképezett
szöveqet elolvashassuk. a míkrokár
tyához elég egy naqyítókészülék is. Az
első mikrokártyák átlátszó anyagból
készültek. Nem nagyobbak a szokásos
névjegynél és 40 könyvlapot tartalmaz
nak. Szabad szernmel nézve, egymás
mellé és alá sorakozó kicsiny bélyeg
szerü lenyomatokat látunk rajtuk, ame
lyek azután az olvasókészülékben tet
szés szerint felnaqyíthatök. Ma már
azonban át nem látszó anyagból is
gyártanak míkrokártyát, amelynek
míndkét oldala használható. Igy egy
olyan nagyságú Iapon, amilyennel a
könyvtárak cédulakatalóqusai dolgoz
nak, nem kevesebb, mint 400 könyvol
dalt tudnak elhelyezni. Egyes nagy
könyvtárak már hozzá is fogtak, hogy
katalöqusuk cédulát mellé míkrokártya
formájában mindjárt odategyék a vo
natkozó művet is. S ez még nyilván
csak a, kezdet, mert a mikrokártya gaz
dasági, kultúrpolitikai és tudományos
szempontból egyaránt korszakalkotó ta
lálmánynak igérkezik.

Amikor az emberiség szaporodása
és a közműveltséq emelkedése szinte
kieléqithetetlen igényekét támaszt a
meglevő vagy felkutatható nyersanya
gok, nem utolsó sorban a papirqvár
táshoz szükséqes cellulöze iránt, a mík
rok,ártya olyan. segítséget nyujt, ami
lyennél kedvezőbbet el sem gondolhat
tunk. Annak következtében ugyanis,
hogy a mikrokártya feleslegessé teszi
a már felhasznált papírfélek tömege
sebb tárolását. ezek a papírfélek uj
ból feldolqozhatók, nyersanyaghiány
tehát nem állhatja útját a könyv- és

lapkiadás fokozásának. Hívataloknak,
vállalatoknak. magánosoknak sem kell
évtizedeken át együtt tartaniok irat
tárukat, ami rengeteg papirost foglal
le s amellett férőhelyet és kezelő sze
mélyzetet is kíván. Tízezer kötet
könyvhöz vagy írathoz átlagos ter
jedelem rnellett kereken 300 méter polc
szükséqes, ha pedig több sorra tör
jük meg ezt a hosszúságot, a nagy
súly miatt a padlózatot kell meqerősí

teni. Ugyanez a mennyiség rnikrokár
tyában három métert tesz ki és a sú
Iya sem több 25-30 kíloqramnál, Lé
nyeges rnozzanat, hogy amikrokártya
nem tesz feleslegessé semmiféle írói,
nyomdai vagy teriesztési munkát, A
mai Ioqlalkoztatottsáqhoz viszonyítva
nemhogy munkanélküliséget okozna,
hanem ellenkezően: a dolqozók újabb
ezreinek és tízezreinek biztosit megél
hetést. A könyveket épp úgy meg kell
írni és ki kell adni, mint ahogy ed
dig kellett, s ugyanígy m,eg is fogják
vásárolni azokat, miután a mikrokár
tya soha nem lesz teljes értékű a
könyvvel. Tankönyvnek és kézikönyv
nek például semmikép sem alkalmas.
Gyakorlatilag úgy kell képzelnünk a
dolgot, hogy maqánember birtokában
a míkrokártya csak kieqészítöje a
könyvnek. Van mondjuk az otthonom
ban 500 vagy 1000 kötet könyvem,
amelyeket szeretettel és áldozattal
gyüjtöttem össze, amelyek szükséqle
temnek és ízlésemnek rneqfelelöen min
dennap látni kívánt meghitt barátaim,
s mellettük akár 10.000 kötet is mík
rokártyaban, amelyeket fillérekért sze
réztem be és csak a szükséqhez ké
pest" esetenként veszek elő. Legin
kább pedig a folyóiratok tekintetében
lész segitségünkre a míkrokártya, A
folyóiratok ma rendszerint a könyv
nél is fontosabbak, de a modern la
kásviszonyok miatt a leqnehezebben
tarthatók együtt. Amellett nem is
győzzük a bennünket érdeklő összes

553



lo1yóíratok előfizetését. A jövőben vi
szont nem lesz különösebb akadálya
annak, hogy az ember akár száz vagy
kétszáz folyóiratot is megrendeljen
míkrokartyában, A R e v u e d e l a
D o c u m e n t a ti o n illusztrálta is
cikkét a maga mikrokártyájával. Há
rom kis átlátszó kártyán, amelyeknek .
11.5 és 5.5 centiméter a méretük, rajta
van a folyóirat egész száma.

•
Oly sokszor hallottuk és annyira

megtanultuk már azt, hogy az üd
vözítő rendelése folytán Péter a kő

szikla, hogy eszünkbe sem jut csodál
kozni .rajta. Pedig médtán kérdezhetné
valaki: miért éppen arra az apostolra
hárult az egyház életében a legmaga
sabb tekintély hivatása, aki Judás után
a leggyengébb volt valamennyi között?
Ezzel foqlalkozík J e a n Van C a m p
abban az érdekes tanulmányában. ame
lyet a N o u velI e R e v u e T h é-
o log i q u e tett közzé.

Valóban - úgymond -, ha sorra
vesszük Lukács. Máté és János evan
géliumi beszámolóit, meglephet bennün
ket ,az a színte makacs gondosság.
amellyel Péter elsőségének éppen a
..logikai képtelenségét" igyekszik mínd
eg,yik szembeszökően aláfesteni. Meg
értő készség, gondolkodasi méd és
lelki hajlam emberileg őt mínősítette

volna a legkevésbbé erre, főleg ha fi
gyelembe vesszük magatartását is Jé
zus szenvedése idején, És mégis. ahogy
Lukács feljeqyezte, Jézus amikor előre

megmondta Péter meqfutamodását,
ugyanakkor kinyilvánította egyházföi
szerepét is.

A megoldást - fejti ki Van Camp
- éppen Péter viselkedése és válto
zása tartalmazza. A Mester háromszo
ros megtagadásában napvilágra került
Simon minden selejtessége és tipikusan
ószövetségi embersége: beleragadva a
földlességbe nem értette meg az ég
útjait és cselekedetével csak annak a
hagyománynak engedelmeskedett, ame
lyet átitatott a messianizmus héber
felfogása. Amint azonban összetörte öt
a lelkiismeretfurdalás szörnyü terhe.

554

megtisztult egesz énjében és újjásZÜ
letett a fájdalomban. Elégvén benne
mínden salak, végül is rádöbbent Jé
zus küldetésének jelentőségére és most
már teljes tudatossággal kész volt ma
gára vállalni azt a legfőbb tisztsé
get. amelyet lsten tartott fenn szá
mára. Az tehát, hogy átalakult. ki
forrott és megérett egész lényében.
éppen hibás magatartásával függ össze,
Most már annyira telítődött szeretettel
s annyira keresztény, hogy érdemes az
Ur, bízalmára. aki a saját feladatát. a
..juhok legeltetését" adja át neki. S
Péter jól tudja, hogy ez nem a ki
valóságnak, valami különleqes tökéle
tességnek járó jog: őnála, aki Mesterét
meqtaqadta, hanem csak a hatalom
eqyszerü átruházása, Amellett pedig
bevezető a szenvedésekhez, lllert hi
szen ha kiváltság is Krisztust képví
selní a földön. ez a kiváltság csak
fájdalmas lehet. ..Távol attól, hogy a
közönséqes emberi feltételektől való
szabadulás biztosítéka lenne, az evan
géliumi tekintély úgy lép elő a ke
resztény lélekben, mint a szenvedés
bizonyossága. mínt a magunk számára
meghalásnak kiváltképeni alkalma. mí
után a keresztény pásztornak köteles
sége. hogy életét -adja juhaiért:' ..Aki
ebben a megvilágitásban olvassa el
Péter levelét. az lépten-nyomon figyeJ...
mes lesz ennek a személyes történet
nek idézésére. az alázatosság hang
jára. amelynek őszíntesége felől nem
lehet kétségünk. arra, hogy Péter mí
lyen meghatódott tudattal bir a krísz
tusi megváltás termékanyséqéröl, ami
nek első részese volt, s végül. hogy
mekkora tisztelettel viseltetik az élő

kövek iránt. amelyek, miként ő, nél
külözhetetlenek ahhoz az épülethez,
amelynek ő az alapköve:'

A ..logikai képtelenségben" tehát az
emberi bölcseséget túlhaladó tanítás
bontakozik ki. Péter az evangéliumi
üzenet ellentmondásos és titokzatos ol
dalának megvalósulását jelképezi. El
vetését annak a különösen veszedel
mes messíanízmusnak, amely egy tisz
tán földi uralom meqszervezését várta.
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"Erasmus, Tyndale és More" 'a címe
annak a könyvnek, amelyről a bí
rálók megálla pit ják: ez az első mű,

amely valóban evangéliumi szellemben,
vagyis az emberinek mély megérté
sével és az elfogultság merevséqeí nél
kül tárgyalja az angol reformáció tör
ténetét. Szerzöje katolíkus, W. E.
C a m p b e II. a nagy történetíró Gas
quet bíboros tanítványa, aki míndvé
gig szem előtt tartja Morusnak
Tyndale-röl mondott szavait: "Gyülö
löm a tévedéseit, de nem a személyét,
és szeretném pozdorjává zúzni az előb

bieket, hogy meqrnentsem az utóbbit."
A válságos es zavaros kor három

alapvetöen különhözö szereplöjét raj
zolja meg Campbell. Morus Tamás, a
szerit vértanú - csupa szív és szere
tet, a humanista Erasmus - csupa agy
és tudomány -, Tyndale, az aposz
tata hitújító - CSUpal epe és tilta
kozás. Mind a hárman megegyeznek
azonban abban. hogy őszintén keresik
Isten országának meqközelítését a föl
dön. noha meröben másként látják a
hozzá vezető utat. Morus ebben a
könyvben is úgy jelenik meg előttünk,

mint a katolíkus államférfiú ragyogó
példája>. akit Chesterton méltán neve
zett az egész angol történet leqkíma
gaslóbb alakjának. Sokkal érdekesebb
és újszerűbb igy Erasmus portréja,
amelynek megfestéséhez Campbell
ügyesen felhasználta míndazt, amit Mo
rus Erasmusról és amit Erasmus Mo
rusröl mondott. ök ketten ugyanis
szoros. barátságban álltak egymással.
amelynek csak Morus halála vetett
véget. Rá egy évre, 1536-ban Erasmus
is meghalt.

Erasmus talányos és sokat vitatott
egyéniségét boncol va Campbell arra a
megállapitásra jut, hogy senki más nem
próbálta oly céltudatosan beágyazni a
kezdetben teljesen pogány humaniz
must a katolikus gondolat nagy folya
mába. Fiatal korában Erasmus ál
landó, szinte baráti összeköttetésben
volt Lutherrel. de legelkeseredettebb
ellenlábasa lett, rníhelyt rájött arra.
hogy Luther az általa követelt refor
mot nem az egyházon belül. ha-

nem az egyház fejével ellentétben kí
vánja Végrehajtani. S kiszámíthatatlan
az a befolyás - mondja Campbell -.
amelyet Erasmus ezzel a határozott
magatartásával a renaissance egész ér
telmiségi világára gyakorolt. mert ez
az értelmiség, amely nem ismert nála
nagyobb tekintélyt, követte őt a for
dulásban is. Magára Erasmusra 1509.
évi római tartózkodása volt döntő ha
tással. Ettől fogva rendíthetetlen oda ..

,adást tanúsit a karolikus egyháZ egy
sége iránt. Szembekerüh igy Erasmus
is Tyndale-lel, akivel Morus már ele
itől fogva heves irodalmi csatákat vi
vott. Ez az angol reformátor. akiről

mí semmit, vagy nagyon keveset hall
hattunk, velük ~gyidőben fejezte be
pályafutását: 1536-ban Hollandiában
mint eretneket megégették. Tyndale
egyik Ieqnaqyobb érdeme, hogy lefor
ditotta 'anyanyelvére a Bibliát. Az ő

szándékainak tisztaságát is fenntartás
nélkül elismeri Campbell. mínt ahogy
kiemeli hatalmas képességeit is.

•
Mikor mutatták be Amerika föld

jén az első szentmisét? Hosszú ideje
faradoztak a tudósok ennek a kér
désnek megoldásán. amely az egyház
történet és az Uj Világ története szem
pontjából is annytra jelentős. A kuta
tásoknak legutóbb külön idöszerüséqet
is adott Columbus Krístóf születésé
nek, ötödik centenáriuma, amelyhez az
idén. 1951-ben érkeztünk el.

Hála a szívós munkának, ma már
bizonyosnak tekinthetjük, hogy ezt az
első szentmisét 1494 január 6-án. Viz
kereszt ünnepén tartotta Fra Bernardo
Boyl apostoli vikárius La Isabela vá
rosában. amelynek alapját kevéssel
előtte vetette meg, Columbus, Isola
Espanola, a későbbi Santo Domingo
északi partján. Ezt fogadta el E m i
lio Rodriguez Demorizi is
..La Isabela. Apuntes y documentos"
c. könyvében. amelyet 1945-ben írt. s
ugyanerre az álláspontra helyezkedik
Gustavo AdoUo Mejia is a
..Historia de Santo Domínqo" harma-
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dik kötetében, amelyet 1950~ben tettek
közzé.

Ennek az első szentmísének idején
Columbus már a második útját járta az
Uj Világban. A nagy felfedezés uqya
nis 1492-ben történt s közben Colum
bus, hogy beszámoljon róla. Spanyol
orszáqba is visszatért. Altalános vé
lemény, hogy az első úton semmiféle
pap sem kisérte Columbust, s így nem
is volt, aki mísézhetett volna. Sem
Columbus naplójában, sem a króníká
sok elbeszéléseiben nem esik saö mí
séröl, már pedig nem tehető fel, hogy
hallgattak volna róla. A hajónapló
sem ernlit mísét, s az első úttal kap
csolatban nem tesznek emlitést arról a
felfedezés történetének forrásai: Ferdi
nando Colombo, Las Casas, Oviedo.
Pedro Martyr de Angleria és Ber
naldoz sem. Az egyik ellentétes írás
rnű, egy 1M8-balll kelt levél, amely
míséröl tud Guaníníban, a Co1umbus
által felfedezett első amerikai ponton,
már régen. hitelét vesztette, miután
egyéb állításai is sorra valótlannak bí
zonyultak. Komolyabban vették Holza
píel könyvét, amelyben az áll, hogy
már első útja alkalmából egy pap is
volt Colunibuc hajóján. Hogy azonban
honnan vette ezt, arról Helzáplel sem
sZól.

Másrészt voltak feltevések, hogy az
első rnise szinhelyét az Antillák vala
melyik kis szigetén kell keresni, ame
lyeket Columbus már a második úton
fedezett fel. A tényleges adatok azon
ban nemcsak nem erősítették meg ezt.
hanem ellenkezőleg: kiemelték. hogy
Colunibus ezeken a szigeteken csak a
legszükségesebb időt töltötte, amennyi
alatt élelmiszer- és vízkésiletét kíelé
gíthette. Végleg elvetette a kutató
elemzés azt a lehetöséqet is, hogy a
Karácsony-erődben lett volna az első

rníse, amely ugyancsak az Isola Espa
nelának északnyugati partján feküdt.
Tény. hogy Columbus Spanyolország
ból visszatérőben még La Isabela meg
alapitása előtt felkereste ezt a he
lyet, de az is tény. hogy azt ro
mokban és lakóit holtan találta.

Történeti igazság jellegét így' egye-
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dül annak a feljegyzésnek lehet tulaj
don'taní, amelyet Pedro Martyr de
Angleria .Decadas de Nuevo Mundo"
c. forrásműve tartalmaz. Ezt. ismerte
e! valónak már réqen Wa sh i n g t o n
I r v i n g és M e n e n d e z y P e
I a y o s az ő álláspontjukat osztják
a legkiválóbb haiti történészek is. ,,0
maga (a tengernagy) - írja M..:\rtyr
- választotta ki közvetlen a kikötő

mellett a helyet, ahol várost építsen,
s már néhány nap alatt. ahogy az
idő engedte, házakat és egy kápolnát
emeltek s azon a napon. rnikor Három
Királyok ünnepét üljük, felzendült a
szentmise a mí szertartásunk szerint,
tizenhárom pap seqédletével."

Columbus, mint mondottuk, már első

útján felfedezte ezt a sziqetet, ame
lyet Andaluzia földjéhez való hason
lósága miatt keresztelt el Espanolá
nak. Ezt a sziqetet szánta ő operációs
központnak. ahonnan kiindulva Spa
nyolország részére meqszerezhetl Ame
rikát. Második útján is idesietett tehát
s egyik közbenső állomáson sem töltött
az éppen szükséqesnél hosszabb időt.

Megérkezve pedig személyesen gondos-
kodott arról, hogya szentrnisét mél
tó környezetben és módon mutassák
be, tudatában annak és érzékéltetve
azt, hogy most veszí birtokba az
eucharisztikus Krisztus a nyugati In
diákat.

•
Július l-l-én Los Angelesben meq

halt A r n o l d S c h ő n b e r g zene
szerző, akit az "atonális muzsika aty
jának" neveztek el. Két évi betegség
után, 76 éves korában érte a halál.
Schőnberq Bécsben született. Előbb itt.
majd Amsterdamban és Berlinben taní
tott. Az európai vihar elöl 1938-ban
Amerikába költözött s 1949-ig a kali
forniai egyetem zeneprofesszora volt.

M. G l i n s k i rneqállapítja róla,
hogy egyike volt a legeredetibb zenei
szellemeknek, akiket a modern időkből

ismerünk. Már első műveí, amelyek
még a hagyományos stílusban ké
szültek, így a "Mégdicsőült éjszaka"
(1899) , a .Pelleas és Melísande"



(1903) és a "Gurrenlieder" (1910) fel·
tűnést keltettek. de még nem jósoltak
végleges sikert. Hirét a "tizenkét hang
elmélete" és 1908·tól kezdve ebben a
tizenkéthangú stilusban írt új szcrze
ményeí alapozták meg. amelyek a ze
nei életben olyan helyet biztosítottak
számára. mint amilyet az angol par.
lamentben az ellenzék vezére tölt be.
Müveí nem tudtak kijutni tanítványai
és követői szűk körébő!' de neve is
mertté vált az egész világon. és pedig
a forradalmi és anarchikus .eszmék és
a minden hagyomány fe1forgatását cél
zó törekvések jelentésében. Sem ak
kor. sem azóta nem sikerült azonban
tisztázni azt. hogy tniként és mi ok
ból fordított hátat Schönberq a hagyo
mányos zenének és csapott át abba a
szélsőségbe. amelyet egyik bírálója
"mefisztói tagadásnak" mínösített.

Glinski feleleveníti Schönberqnek
egy kevéssé ismert cikkét. amelyet
1918-ban írt. de csak 1925·ben ho
zott nyilvánosságra. A rövid írásmű

első fejezete "művészi hitvallás". amely
ekként kezdődik: "A legfőbb feladat
zenei téren az. hogya német zene
számára föuralmat biztosítsunk az
egész világon." Hosszú és a zenei kul
tura legkülönbözöbb vonatkozásait fel
ölelő program következik utána. meg.
íelelöen annak. hogy Schönberq ezt a
cikkét egy "Irányvonalak művészetí hí
vatal számára" címü kiadványnak ké
szítette. Minden szava csak úgy izzik
a német nacionalista szenvedélyétöl, aki
attól fél. hogy a háborús vereség kö
vetkezményeként Németország elve
szitheti zenei hegemóniáját is. Zenei
.Jorradalomröl"• tizenkéthanqúsáqról, a
hagyomány elleni küzdelemről egyetlen
szö sem esik ebben a cikkben, noha
már évekkel előtte keresztülment
Schönberg azon a: művészí forradal
mán. amely a leqmesszíbb szélsösé
gek felé vitte.

Érdekes, hogy még Schönberq leqne
vesebb híve és tanítványa. E g o n
WeIl e s z. aki az első monoqráfíát
írta róla. sem tudott válaszolni arra
a sok titokzatossáqra, ami mesterét
körülvette. De nem igazcxiunJc el akkor

sem - mondja Glinski -. ha ma
gának Schőnbergnek híres "Összhang
zattanát" tanulmányozzuk, amelyben
saját szerzemérryeível is bőven foglal
kozik. vagy a barátaival folytatott le.
velezését tekintjük át. Igazi kincsesta
rai ezek az új eszméknek és a leq
eredetibb foqalmaknak, de lehetetlen
felfedeznünk bármiféle vezető gondo
latot. amely szilárd és megtapintható
vázul szolgálna a logikai és esztétikai
konstrukciókhoz. Amikor 1909 folya
mán a bécsi hanqversenyteremben egyik
botrány a másikat érte körülötte.
Schőnberg ekként próbálta megmagya
rázni a nagy stílus-ellentétet a közön
ségnek: "Ügy hiszem. sikerült me.g
közelitenem azt a formai és emocloná
lis eszményt. amely már hosszú évek
óta ott lebeg elmémben. . . Tisztában
vagyok azzal. hogy megdöntöttem a
hagyományos esztétika alapjait... Kö
vettem belső. ímpulzusaímat, amelyek
fölébekerekedtek egész neveltséqemnek,
és ki fogok! tartani a természetes fej
lődés mellett." Viszont mínt pedagó
gus - s ez megint csak következet
lenség - Schönberg rníndenekelött a
mult nagy mestereínek tanulmányozá
sát ajánlotta tanítványainak s való
ságga] imádta a hagyományos zene
mestermüveit. Mi több. életének utolsó
szakában mintha vissza is akart volna
fordulni. Egyik utolsó nyilatkozata ez
volt: "A sors enqern nehéz útra kül
dött, De mindig megvolt bennem a
vágy. hogy megtaláljam az összekötő

kapcsot a régi stílussal. Időnként en
gedek is neki és tonálls zenét irok."

Glinski éles elemzés után valőszt

nűnek tartja. hogy Schönberq a XVII.
század szerzöínek tanulmányozásából
rnerttett ösztönzést az akusztikai tör.
vények alól kivont zenére. Akkor mon
dotta ki tételként: "Nincs technika ins
piráció nélkül. csak inspiráció van.
amely alakítja és megszab}a a tech
nikát:' Schőnberg akkor különbözö
skálakat szerkesztett, majd felkapta a
tizenkét hang eszméjét. amely nem volt
egészen új valami a zenében. hiszen
már Mozart is kísérletezett vele. El.
méletrleq pedig Schönberg kortársa.
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[osef Maria Hauer már elötte kífej
tette több írásában. hogy az oktáva
valamennyí hangját abszolút autonó
mia Illeti meg. Glinski úgy véli, hogy
a disszonancia relatív voltának gondo
lata érett Schönberqben odáig. hogy
előtte a hagyományos forma va1ameny
nyi fogalma és szkémája relatívvá vált.
Ennek adott azután kifejezést egyre
problematikusabb szerzeményeíben is.

Van Schőnbergnek egy magyarázó
ja, Wf e s e n q r u n d, aki arról akar
meggyőzni. hogy Schönberq 8' maga
radíkalizmusát tiltakozásnak szánta ..a
társadalom ellen, ennek materíalízmusa,
szociális közömbösséqe és türelmetlen
l;ége ellen." Schönberq egyik legújabb
kutatója pedig. R o m a n V I a d. azt
írta a legutóbb. hogy ..az az abszur
ditás. amelybe ez a zene torkollik. egy
abszurd világ jelképévé mélyűl." Té
ves nézetek - állítja Glinski -. de
éppen téves voltukban jellemzik ko
runkat és így magukban is analitikus
vizsgálatot érdemelnének.

*
800 évvel ezelőtt jelent meg a ke

resztény műveltséq területén az első

orvosi tankönyv. a ..Flos medicinae
Salerní" (A salernói gyógytudomány
virága) vagy' ..Regimen sanítatís saler
vítanum" (Az egészséggondozás saler
nói rendszere). Külsejét tekintve köl
tői mű, amely eredetileg 363 versben
foglalta össze az egészségápolás sza
bályait. Igy azután könnyen és pon
tosan emlékezetbe is lehetett vésni
míndazt, aminek ismeretét a középkor
leghíresebb orvosi iskolája szükséqes
nek ítélte. Az első fogalmazás később

újabb versekkel bővült és csakhamar
megindult a maqyarázók és jegyzete
zök munkája is. Az első kommentárt
Arnoldo. da Villanova írta hozzá. A
mai napig a ..Flos" kereken 300 ki
adást ért és alig van európai nyelv,
amelyre le ne fordították volna.

Mi volt az oka és előzménye a mű

megjelenésének? C i P r i a n o M a
n en t i színes hátteret fest möqé]e.
A XI. század derekan történt, hogy
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egy naqyműveltséqű orvos. Afrikai
Konstantin. Karthagóból Salernóba me
nekült s megkezdte ott az arab or
vostudomány terjesztését. Ali 11m al
Abass könyvén kivül ö fordította le
latinra és tette ismertté a görög, Hip
pokrates két könyvét is. Tanítványai.
Attus és Afflatius sikeresen folytat
ták a munkát. A század végén a saler
nói orvosi iskola már mindenütt vitán'
felüli tekintélynek örvendett. Aki itt
szerzett oklevelet, bárhol a világon
gyakorolhatta az orvosi hivatást. Jeles
szemorvosaival megkezdődött már a
szakosodás is. Ugyanakkor' az iskola
fokozatosan laikus jelleget öltött. Mi
után aj Szeritszék meqtíltotta a szerze
teseknek. hogy kolostorukon kivül is
qyöqyítsanak, a salernói iskola növen
dékei között túlsúlyba kerültek a vi
lágiak.

Ekkor már javában folytak a k'e
resztes hadjáratok s az orvosi iskola
hirneve magyarázza. hogy a Szerit
földről sebesültekkel és betegekkel visz
szatérő hajók első útjukat mínd erre
felé vették. Az iskola szívesen fo
gadta őket. már csak azért is. mert
változatos és tanulságos anyaghoz ju
tott. A gyógyultak rendszerint arra
kérték az orvosokat, lássák el öket
tanácsokkal arra vonatkozóan. hogy mi
mödon maradhatnak egészségesek. A
második keresztes hadjárat végén egy
súlyosan sebesült. előkelő harcost tet
tek partra Salernöban: Röbertet, akit
a feljegyzések ..Anglorum rex'l-nek
mondanak. Róbert valójában nem volt
király. csupán igényt támasztott az
angol trónra, mínt Hódító Vilmos utód
jának. az elhunyt II. Vilmos királynak
öccse. Amikor felépült, ő is további
utasitásokat kért kezelöítöl.. Annyi sür
getés után ekkor határozták el végre
az orvosi testület tagjai. hogy irásba
foglalják a fontosabb tudnivalókat s
ennek lett eredménye l l Sl-ben a ..Flos
medicinae Salerní."

•
Ma már magától értetődő dolog.

hogyafiatalkorúak büntetési rendsze
rének nem a megtorlás, hanem a ne-



velés és megmentés gondolatán kell
nyugodnia. Annál különösebb, hogy ezt
az igazságot az emberiség nem is olyan
régen ismerte fel. Hogy kiknek az
érdeméből, arra vonatkozóan sok nevet
hallhattunk. Nem hisszük azonban. hogy
köztük lett volna i XI. Kelemen pá
páé, pedig róla állapítja meg L u i s
M o n t e m u r r o a S u r g a fi c. fo
lyóiratban, hogy ó volt az új irány
zat első igazi szószólója és a konkrét
reformok Ielső kezdeményezöje,

A pápa, családi nevén Giovanni
Francesco Albani, arra lett figyelmes.
hogy a börtön semmitsem javít a fí
atalkorú bünözökön, Szorgosabb tájé
kozödás után arra is rájött, hogy a
gyentlekeket és a fiatalkorúakat leg
többször a saját szerencsétlen környe:
zetük viszi a bűnbe. Ezzel maqyará
zatot nyert az első tapasztalás is. mert
hiszen kézenfekvő. hogy azok a fiata
lok. akiknek lelkiismeretét az eredeti
környezet már elóbb megrontotta, utá
na csak tovább romolhatnak, ha a fel
nőtt bűnözőkkel együttkeJI tölteniök
a büntetésüket. Ez volt az előzménye

annak. hogy XI. Kelemen 1703-ban
külön épületet jelölt ki a fiatalkorú
bűnözők fogvatartására s ugyanakkor
elrendelte. hogy inkább pedagógiai,
mint büntető eszközökkel kezdj ék meg
lelki-szellemi átalakításukat. Igy jött
létre Rómában a fiatalkorúak ujjáne
velésének első intézete. amelynek leg
főbb feladatát a pápa abban jelölte
meg. hogy a kezdeti káros befolyások
visszaszorításával ültesse be növendé
kei szívébe a keresztény erkölcs sze
rétetteljes és emberi elveit. Kézimunka.
tanulás. fegyelem és gondozás - ezek
voltak már XI. Kelemen előírásai,

ugyanazok az eszközök. amelyekkel a
legmodernebb [avítö-nevelö intézetek is
dolgoznak napjainkban.

•
Az öntöző. gazdálkodás leqolcsóbb

formája a mesterséges eső. Erre a
következtetésre jutott L o m b M a r
c e l a M a g ya r T e c h n i k a 1949.
februári számában. miután behatóan
ismertette I r v i n g L a n g m u i r és

Vincent Schaeler valóban
"szenzációs" kísérleteit. Miként Lomb
kiszámította, mínden köbméter viz
után átlag 4 kilogram terméstöbbletet
Várhatunk. egy köbméter víz pedig
mesterséges eső útján mindössze egy
fUiérbe kerül. Ez az öntözés tehát
annyira kedvező. hogy az államnak
még akkor is kífízetné magát. ha az
egész esö-szolqálat az állami költséq
vetés' terhére menne. Kissé ábrándos
nak tünt fel ez akkor előttünk, annál
inkább. mert maga Lomb .Marcel is
rámutatott több komoly nehézséqre.
Azóta azonban ujabb kutatások és kí
sérletek történtek. amelyek nyomán a
kérdést tudományos szempontból tel
jesen megoldottnak tekinthetjük.

Első hallásra furcsának találhatjuk.
hogy Irving Lanqmuir, aki a mestersé
ges eső elméletét meqszerkesztette, nem
meteorolöqus, hanem a vegytan pro
fesszora. H~ azonban tudjuk. hoqy az
anyag elemi részeinek vizsgálatánál a
kémia és a fizika már egybeesik. akkor
nem csodálkozunk azon. hogy Lanq
muir egyik napról a másikra a légkör
fízíkájának is szakembere lett. A vég
telen kicsiny és a végtelen nagy meny
nyiségek ellentétére vonatkozó felfe~
dezéseiért egyébként már 1932-ben a
Nobel-díjat kapta meg.

A ma 69 éves tudós a második ví
lágháború idején azokat a parányi víz
cseppeket kezdte tanulmányozni. ame
lyek a nagy magasságban lebegő és
alacsony hőmérsékletű felhőkben talál
hatók. Ezek ugyanis veszedelmet je~

lentettek a repülőqépre, ha jégszem
csékké sűrűsödve rárakódtak annak
szárnyaira. Közben azonban Lanqmu
irnak sürqösebb feladatai akadtak és
csak a háború befejezése után foly
tathatta ezírányú munkáját. Megálla
pította. hogya szöbanforqö vizcsep
pek a 3000-600O méter ma.gasságban
nem fagynak meg O fokon. hanem túl
hűtött állapotban maradnak. Ez azon
ban labílís állapot. Elegendő egy ráz
kódtatás. egyetlen jégkrístály hozzá
ütődése a túlhűtött vízcsepphez. hogy
~ teljes egészében egyszerre megfagy
jón és gyorsuló körben meginditsa a
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szomszédos vizcseppek· fagyását is.
Pelyhek képzödnek belőlük. amelyek
hó vagy eső alakjában hullanak le.
aszerint. hggy elolvadnak-e vagy sem
a közbenső levegőrétegekben. Ennek a
megállapitásnak nyomán támadt Lang
muirnak az a gondolata. hogy [éqkristá
lyok bedobásával az olyan felhőket.

amelyek túlhűtött vízcseppeket tartal
maznak. mesterséqesen is lecsapódásra
lehet késztetni. Számításai szerlnt
egyetlen befolyásolás is kedvező eset
ben többszáz négyzetkilométerre kiter
jedő havazást vagy esőzést indíthat
meg. de átlagos esetben is feltehető

1-10 négyzetkilométer. ami 150---1500
holdnak felel meg.

Hosszas laboratóriumi kisérletek után
amelyeket Lanqmuír asszísztensével,
Vincent Sebaeferrel együtt végzett.
1946 novemberében szállt fel először

repülőgépen Sebaefer egy megfelelőnek

ítélt 6 kilométer hosszú felhőbe s ott
két és fél kilogram szárazjeget szórt el.
A hatás ijesztő volt. A felhő vonag
lani kezdett. mintha kínoznák. Fehér
habok terjedtek el a felűletén. Öt perc
alatt az egész felhő eltünt. helyette fi
nom höréteq képződött, ez azonban
nem ért földet. mert esés közben el
párolgott. Az elképzelés tehát helyes
nek bizonyult. a kapott hőmennyiség

azoban nem volt elegendő. A további
kísérletezések során már nagy ered
ményeket értek el. Igy egy alkalommal
Shencctady fölött akkora hövihart tá
masztottak. hogy az utcai közlekedés
is megállt. Végül is azonban, meg kel
let állapítaníok, hogy a szárazjég nem
megbizható és nem is a legalkalmasabb
eszköz. Kiderült ugyanis. hogy a szá-

razjég csak addig hat a felhőre. amig
keresztülesik rajta. és hogy a jég
részecskéknek. amelyeket teremt. nyom
ban csoportosulniok kell. különben el
pároloqnak.

Langmuir ekkor egy másik munka
társának. Bernard Vonnegut
n a k osztotta ki teendöül, hogy pró
báljon olyan szemcsét találni. amely
nem esik le rnindjárt, hanem kellő idön
át lebegésben marad. mikor is jég kép
zödhetik körötte. S Vonnegut meg is
oldotta feladatát. Az új szemcse. ame
lyet elöállított. az elektromos hűtés

sel kristályosított ezüstjód. Ennél még
repülőgépre sincs szükséq, mert a föld
ről is be lehet lőni a felhőbe. Mínt
hogy ezek a krístályok pontosan olyan
alakúak. mint a nagy maqassáqban
természetes úton képződött jéqkrlstá
lyok, hasonlithatatlanul kisebb meny
nyiség kell belőlük. minta száraz
jégbőI. Langmuir kiszámította. hogy
80 kilogram ezüstjóddal a föld egész
légkörét meg lehet mozgatni.

Ezért mondhattuk azt. hogy a mes
terséges eső tudományos szempontból
nem probléma többé. Előidézése azon
ban gyakorlatilag még kötve van ah
hoz. hogy megfelelő típusú úgynevezett
"hideg felhők" álljanak rendelkezésre.
Felhőket még nem tud gyártani az ern
ber és ha nincsenek "hideg felhők".

nincs mesterséges eső sem. Az ilyen
felhők előfordulásának statisztikai való
szinűségétől függ tehát. hogy érdemes-e
megszervezní a szolqálatot, A mester
séges eső azonban így is korszakalkotó
felfedezés az emberi müvelödés törté
netében.

Mt h e l í c s Vid

FelelÖ& S3erae.tó éli kiadó: Sih SAAdor.
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SZERKESZTŐI ŰZENETEK

K. M. A tudásnak nem a hit az ellentéte, hanem a tudatlanság.. (Hiten itt
most természetfölötti hitet értünk, amellyel a kegyelem-megvilágositotta értelem
igaznak fogadja el a kinyilatkoztató Isten szavát.] Ne felejtsük el azonban,
hogya hit nem a tudás folytatása vagy fokozása, hanem a tudáshoz rnérten
egészen uj jelenség. A tudás természeti ismeröképesséqünknek, tapasztaló és
gondolkodó képesséqünknck, valamint a velük megközelíthető ismerettárgyak
nak találkozásából származik. A hit viszont a kegyelemmel megvilágított ís

merőképesséqnek és az isteni kinyilatkoztatás igazságainak találkozásából ered.
Tudásbeli bizonyosságunknak alapjél a tárgyi nyilvánvalóság, a hítbeli bizo
nyosságé pedig a hozzánk szóló Isten tekintélye. A tudomány tételeit igazak~

nak tartjuk, rnert igaz voltukat emberi értelemmel át lehet látni. A hittel elfo
gadott tételt ezzel szemben azért valljuk igaznak, mert Isten közölte velünk, és
még az esetben is igaznak valljuk, ha a tételnek igazságát természetes eszünkkel
nem látjuk át. (A természeti hitnek világában ls találkozunk hasonló j~en~

séggeI. Igy pl. a fensőbb matematikanak vagy az atomfizikának tételeiről nem
rnondhatjuk, hogy tévesek - csak azért, mert nincs elég képzettségünk vagy
éppenséggel nincs is érzékünk e tételek igazságának meqpillantásához, Az ilyen
fajta tételeket mégis igazaknak fogadjuk el a tudósok tekintélye alapján. A hívő

szemében a természeti hit bizonyossága összehasonlíthatatlanul kisebb a termé
szetfölöttí hitnél,. mert az előbbi a tévedékény tudósok nyilatkozataira támasz
kodik, a természetfölötti hit bizonyossága pedig a rníndentudó és föltétlenül
igazmondó Isten tekíntélyére.]

Elméletileg a hit tételei nem ellenkezhetnek a tudás tételeivel, hiszen mínd
kétféle tételen át Isten teljes igazsága világít felénk, Tudományos tételeink
ugyanis csupán akkor igazak, ha általuk legalább megközelítőleg ugyanazt si

kerül gondolnunk' a dolgokról, amiknek Isten gondolja őket. Gyakorlatilag szem

bekerülhet a tudás a hittel, nevezetesen vagy azért, rnert tudásunk fogyatékos,
vagy azért, mert rosszul értelmezünk valamely hittételt, vagy azért, mert gőgös

akaratunk nem hajlik meg Isten akarata előtt, a maga útján akar Járni és ma
qatartásának igazolása végett arra kényszeríti ísmeröképesséqünket, hogy téves
tételekhez mínt igazakhoz ragaszkodjék.

N. K. Arra kell törekednie, hogy gyermekeinek mínél több olyan élményt
nyujtsen. amelyek benne az é 1e t é r z é s t fokozzák. Tehát nem passzív örö
möket, ajándékokat, meqkíméléseket, hanem ellenkezőleg: abba a helyzetbe
kell hozni a gyermeket, hogy ő tudjon adni, ajándékozni, megoldani, elíntézní,
létrehozni. A gyermek iránt való szerétet nem abban nyilvánul meg, hogy he-
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lyette dolqozunk, hanem abban a sokkal Iáraszt óbb, de sokkal eredményesebb
rnunkába n, hogy olya n feladatokat gondo lunk ki és készitünk elő, amel yeke t
aztán ő el tud vége zni. Ez a legnagyobb jók egyike, a mit gyermetünknek

adhatunk.

H . I. V ilágos, hogy a z említe tt for má ba n nem igen megy. De minde n ne
hézség nélkül megt erem theti csal ádjába n az egyházi év han gulatát a z éneke l
qetéssel, d údol ássa l. ha tudatosan és tervszerűen csinál ja. Már a csecsemő

fürdetés én él. a lta t ásánál dúdoljon vaqy én ekelgessen az egy há zi év nek meg

felelő énekeket. A kicsi is rneqszok ja , a naqyobbacsk ák pedig már át is élik
és emlékeznek rá , hogy tavaly is hall ot ták már. Velük már a reggeli és esti
ima után el is énekelhetünk egy -egy éne ke t. A z énekrendben meqn ézzük a kö
ve tkező vas árnapi mise én ekei t és a gy ermekekkel megtanuljuk. Rendkivül sokat
tehetünk ezzel a gye rmekek va llá sos lelkül etének kia laklt ására . ~~ ennyi ta lán
mégsem nehéz!

S. M. Bizonyára Ön is furcsá llaná. ha va laki azé rt, mert a rádióhull ámokat
csak valamely rnűszerrel vagy vcvökészül ékkel lehet mcqtapa sztal ní. igaz ság
ként hirdetn é: .R ádíóhull árnok az észlelő müszerektöl vagy a vev ők é sz ülé ktől

függetlenü l nincsenek, nem léteznek: ' Ig3Z, az emberi l élek' e vllágon belül
mindég csak anyaqqal (testtel , ídeqrcnds zcrrel, aggyal) kap csolatban jelentke
zik, ebbő l azonba n nem következte the tjük, hogy halálunktól kezdve a Iöltá

mad ásig , vag yis testünktől függetlenül nem lesz lelkünk.

G. H. Mindig szá molnia kell az érzelmek irradiáci ójával. vagyis azzal , hog y

ki ter jednek rnindenr e és mindcnkire , ami és aki a sze ré tet t (vagy hem szeretett]
tárggyal va gy személlyel összefügg. Igy könnyen igazság tal an ná lesz az em
ber. Akit nem szcr ctünk, annak még a ru háj a sztne va\l.y szab ása. modora,
sze llernesséqc, bármely öt lete, índítvá nya, rnunkája stb. sem tetszik, nekünk.

E leve rossz minden, amí a z ő olda láról jön . Ez pedig nem keresztény beállas
az életbe. " Igazság és béke megcsókolják egy más t" - mondj3 a Si. zsoltár.

Sz. T . Ne vegye ro ssz néven, ha egy rég i pedagógiai elvre hivjuk fel a
figyelmé t: nem az hat a nevelend őre . amit mondok , han em 'lk! vaqyok, Pró
bál ja nagyobb k övetkez ctesséqre, ön fegye lemre, tud at os tör ven ytiszte letre . má
sok szempontja inak tiszteletére nevelni önmagá t és meglátja, hogy á tve szik
ezt a lelkület et gyerm ekei is. . .
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