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Iványi János

A HITTUDOMÁNY MAI FELADATAI
Feltűnő közóhajnak adott nemrég, 1946-ban kifejezést Daniélou je

zsuita atya az "Études" tekintélyes párisi folyóiratban. "Az ember lel
kéből - írja - mindjobban előtör az a követelés. hogya teológia jelen
legyen a szellemi élet formálásában. Ez a követelés nyilvánvalóan
azért jelentkezik, mert eddig nem volt jelen. A katolíkus bíblíakutatók
a közelmultban becsületet scereztek tudományuknak. mert sikerült nekik
összhangba hozni a Bíblíát az archeoloqía, a filológia és az irodalmi
kritika eredményeível. Ám alighogy megtörtént az előkészítés, márís je
lentkezik a másik feladat és ez abban áll, hogy a teológiai gondolkodás
az ujra felfedezett Biblián nevelődjék és nőjjön nagyra. A Biblia
ugyanis nemcsak felbecsülhetetlen értékű történeti dokumentumok gyüj
reménye, hanem az Isten szava, amely ma is szól hozzánk és a ma
embere számára is tartalmaz oktatást. A teológiának csak az a módszere,
amely az atyák mintájára a Bíblíából szívja tartaimát és erejét, ered
ményezheti azt, hogy a Szentírás, főleg az Ószövetség megszűnik arche
ológiai különlegesség lenni. És azzá lesz, aminek lennie kell: lelket
éltető táplálékká."

Ezek a rendkívül időszerű és okos szavak két igénnyel lépnek a
ma teologusa elé: 1. A biblikus munkássága ne merűljön ki az úgyneve
zett kéregkutatásban, hanem hatoljon a mélybe. Ne a kritika, a szöveg
és kortörténet, stb. álljon érdeklődésének gyujtópontjában, hanem a
Biblia soha eléggé nem értékelhető és el nem évülő eszmetartalma.

2. A spekulatív teologus pedig ne emberi bölcsességet ápoljon. ha
nem a szentatyák nyomába lépjen és a Biblián nevelődjék, onnét vegye
léleknevelő, életformáló eszméit és tanitásait.

Daniélou megállapításai lényegükben helytállók. de mint minden buz
dító beszéd, nem mentesek bizonyos eqyoldalúsáqtól.

Megfelel a tényeknek. hogy a szentírástudomány mintegy másfél
századon át előkészítő munkát végzett, kérget vizsgált és alapvetést
tett. De igazságtalan volna az elmarasztaló ítélet ezzel az érdemes
tudományossággal szemben. Mert a szentírástudomány a két utolsó szá
zad alatt - amint azt a komoly kritika el is ismeri - emberfeletti
munkát végzett. És ezzel a munkájával szílárd alapot vetett ahhoz,
hogy a szentírási könyvekből mint történeti, archeologiai és szöveqi
szempontból megbizható forrásokból, az életigazságok üdítö nedűjét

meríthessük.
A XVIII. század Vége, Napóleon keleti hadjárata óta az értékes

leletek tömege került Nyugat kezébe. Egyiptom, Babilonia, Assziria, Kis
ázsia, Sziría, Mezopotámia, Palesztina kitárta méhét és csak úgy on
totta mult jának emlékeit. Kezdetben rendszertelenül folyt a gyüjtés.
Akárhányszor szerenesés véletlenek hozták felszínre a kincseket. De a
mult század második felében főleg Flíríders Petrie kezdeményezésével
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inind módszeresebben folytak az ásatások. A lázas kutatás eredménye
képen gazdag téglakönyvtárak, mint például Assziria királyának Assur
banipálnak könyvtára a VII. századból, Egyiptomban IV. Amenofisz
könyvtára Tel-el-Amarnában, a kr. e. II. évezred második feléből.

tekintélyes törvénykódexek. mint a Hammurabi kódex a XX. századból.
az asszir, a hettita kódexek a II. évezred közepéből, továbbá emlék
táblák, mint a Moábi Mesa-kö, a Sanherib-prízrna, a kőfalra vésett
karcolt szövegek, inint az úgynevezett Sinai-irás a XV. századból, a
Síolach-Ielírat. Feliratok oszlopokon, sir- és sziklafalakon. Teleirt tég
lák és cserepek. Papiruszok Egyiptom száraz hornokjából. Építési em
lékek, felszerelési és használati tárgyak, Isten-képek, pecséthengerek,
korsófülek. amulettek stb. stb. kerülnek feldolgozás alá, alig áttekint
hető menrryíséqben.

Eddig nem ismert új kulturák jöttek napvilágra. Olyanok, ame
lyeknek régebben úgyszólván csak a nevét ismertük, például a hettita
kultura, és olyanok, amelyekről a legújabb időkig úgyszólván semmit
sem tudtunk, például a Rász-Samrában feltárt ugariti kultura. Uj nyel
vek és gazdag számban irásművek. Arról a területről. ahol. vagy amely
nek közelében a Biblia embere élt. Oly népek kezétől. amelyekkel
rokonságban volt vagy amelyekkel gazdasági, politikai, vagy kulturálís
kapcsolatban állott. Szinte felmérhetetlen nyelvi, archeologiai, történeti.
eszmei anyag várta, hogya Bibliával való vonatkozását feltárják.

Nehezítette a bibliakutatás rnunkássáqát a XVIII. és XIX. század
racionalizmusának elvi és lelki beállítottsága. Nem a Biblia igazának
bebizonyítása volt a racionalista kutatás kimondott célja, hanem ellen
kezőleg: a Biblia tévedéseinek kimutatása. E szellemi viaskodásban
nem egyszer hatalmas zivatarok kavarogtak bizonyos kérdések körül.
Gondoljunk csak például a Wellhausen-ískola koncentrikus támadá
sára a Mózesí-törvények hitelessége ellen, a mult század második felé
ben és a századfordulón. Vagy a Friedrich Délitzseb által elindított
Bábel - Bibel harcra a jelen század elején, stb.

Mícsoda felkészültséggel, nyelvi, irodalmi, történeti bibliai tudás
sal és fejlett krítikai érzékkel kellett felvértezve lennie annak, aki a
Biblia oldaláról jött, hogy annak megbizhatóságát igazolja. Amellett
nem szabad felejtenünk, hogya XIX. század elején még meglehető

sen nagy volt a szövegbizonytalanság. A szentírási szövegemlékek fel
kutatása, egybevetése. krítíkaí megvitatása mennyi időt és áldozatos
munkát követelt azoktól, akik a szövegtörténet, szövegkritika nehéz, lát
szólag kíszíkkadt terepen fejtettek ki soha eléggé meg nem hálálható
tevékenységet.

Es ha bizonyos történeti távlatból. a ma szemével nézzük a tu
domány e hőseinek szerepét és érdemeit, igazságtalannak kell bélye
geznűnk az elmarasztaló itéletet ama kor bíblíakutatóíval szemben. Mü
ködésük soha el nem évülő eredménye. hogy 1. A Biblia diadalmasan
állta a racionalista kritika támadúsának perqötűzét: büszke öntudattal
léphet ma elénk a követelessel. bízzatok bennem. a legélesebb és a
legszenvedélyesebb krítika tűzpróbáját állottam ki; 2. a ma teologusa
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szöveqbíztonsáq szempontjából mérhetetlen fölényben van régi, de még
mult századi kollégáival szemben is.

,Az ószövetségben a szöveqernlékek százainak, az ujszövetségben
az emlékek ezreinek felkutatása, szóról-szóra, betűről-betűre való egy
bevetése, kritikai elbírálása nemcsak azt igazolta, hogy a szeritirás év
ezredes viszontagságai közepetr is lényegében megőrizte sértetlenségét,
hanem a közhasználatban lévő Vulgata-szöveg kiigazítására, világosabb
megértésére is számtalan hasznos útmutatást adott.

Ennek a sokszor feleslegesnek gondolt, lekiesinyelt szövegkritikának
gyakorlati értékét az egyház kegyelmi életében igazolja az új hivatalos
zsoltárfordítás. amely a szentatya egyenes kivánságára készűlt és a
papi zsolozsmában egyelőre fakultativ módon használható.

E fordítás formai tökéletességének teljességéhez szó fér ugyan, az
azonban tagadhatatlan, hogya sugalmazott író gondolataihoz közelebb
visz minket és érthető mivoltánál fogva többet nyujt az imádkozó lé
leknek, mint a Szent Jeromos. átdolgozásában készült és eddig a nyugati
Egyházban használt úgynevezett Psalterium Gallicanum.

Elsietett, naivelgondolásnak kell azonban minősítenem azt a meg
állapítást - amely Daniélou fent idézett szavaiban is elénk mered 
hogy az előkészítő munka befejezést nyert, most már a lélek és az em
beri szellem közvetlen szolgálata lehet csak a szentírástudomány műve

lőjének feladata. Nem. A szentírástudomány ezentúl sem háríthatja el
magától a "fides quaerens íntellecturn" követelményét. Szemét ma is
állandóan rajta kell tartania az új felfedezések nyujtotta anyagon, s azt
fel kell használnia a Szeritírás tekintélyének megvédésére. szövegének
pontosabb megállapítására, körültekíntöbb megértésére és a Biblia esz
mevilágának elmélyítésére. Olyan alapvető irodalomkritikai problémák,
mint például a Pentateuchus- - kérdés, a Deuterojesaja", a színoptíkus"
kérdés, még koránt sincsenek oly megnyugtató módon megoldva, mint
ahogyan azt a kivülállók esetleg képzelik. A szentirástudomány tehát
célkitűzéséri és módszerén lényegében nem változtathat.

És bár a Szentirás közvetlen célját, a léleknevelést nem téveszti
szem elől, sőt ma inkább, mint bármikor fogja törekvéseinek középpont
jába állitani. míndazonáltal folytatnia kell a kéreqrnunkát, helyesebben
az alapvető munkát is. Nem pusztán feltűnési vagy hiú emberi tudás
váqyból, hanem azért, mert meg van győződve róla, hogy az Irás és
a lelkek űgyét is csak ezzel a tudományos módszerrel szolqálhatja
eredményesen. Ennek igazolására csupán egy-két példát említek a kö
zelmult munkássáqából,

Be nem avatottak talán nem egyszer abba a kisértésbe esnek, hogy
kritika tárgyává tegyék a teológusoknak a Bíblíától látszólag távolcső

területeken való fáradozását és merő filológiai mcsterkedésnek mínö xtő

áldozatos tevékenységüket. Közben nem is sejtik, micsoda nyereségeket

l Mózes üt könyve.

2 Második lzaiás.

3 A három első evang élturn .



könyvelhet el magának e tevékenykedésből a teológia: a bibliai apolo
getika, az exegesis.

Vegyük például arasz samraí vagy más szóval ugariti kultura le
leteit 1929 óta Északnyugat Szíríából.

ARasz Samra-kutatás ma már nemcsak olyan sikerekre mutat rá,
amelyek a felfedezett époszok, mitolóqiaí elbeszélések kíbetüzésében, ér
telmezésében állnak, hanem olyanokra isi, melyek a Biblia nem egy
pontját egészen új megvilágitásba helyezik.

Számomra például revelációként hatott az uqarítí-kultura EI-fogalma.
Egyedülálló valami ez a szomszéd és rokon népek vallási, szemléle
tében. A patrtarkák EI-eszméjét közeliti meg és ezt igazolja, mint egy
közös ősi sémi istenségről alkotott meg1ehetősen tiszta képet, melynek
tökéletesebb alakját a Biblia őrizte meg szátnunkra, mely bizonyos
elhomályosodást szenvedett Ugaritban és melynek vonásai teljesen el
mosódtak a többi sémi népek vallási szemleletében. EI a régi Iöísten,
az ősöreg, akinek nincsen kezdete, nincsen nemzője. A többi isten
azonban mínd tőle ered. A későbbi főísten, Baál is tőle kapja az ural
mat a természet világa felett. Ime, az ősi sémi monoteizmus nyomai
nemrég felfedezett s ma is feldolgozás alatt álló előázsiai szövegemlé
keken.

Van egy másik jelesebb példa a sok között,
Az exegéták keresztjeként szerepel a közismert 109 (110), a "Dixit

Domínus Domino meo" kezdetü messiási zsoltár 3. verse, melynek hé
ber szöveganyagát a forditások a legkülönbözőbb módon értelmezték. A
Vulgata (Psalt. Gall): szövege "Tecum Principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te." Az új
fordítás az eltérő szövegek egybevetése alapján igy fordit: "Tecum
est príncípatus die ortus tui, in spendore santitatís, ante lucíferum, tan
quam rorem genui te." A vers második felére vet némi világot az uga
riti mitológia.

Az új latin fordítás készítője kihagyta a héber szöveg egy szavát
(merehem = ex utero) és a "mishar helyett: míssahar-t olvasott és azt
"ante lucíferum"-mal fordította.

Aistleitner mutatott rá egy előadásban, hogy a héber rehem és
sahar szóban valószínűleg ősi sémi istenségek neve rejtőzik. Az ugariti
mithológiában mínd a kettő szerepel. Sahar a hajnal,' Rehem az anya
méh. Az egyiket egyes görög íordítók is tulajdonnévnek sejtették, mert
messaart Irnak, ahelyett, hogy minta latin fordítok, e két szót lefor
dit ották volna, A. szövegértelem tehát ez volna:

Veled van a fejedelmi méltóság a szent hegyen
szűletésed napján,

Sahar és Rehem előtt, mint a harmatot
nemzettelek Téged.

Az amorreus szerit hegy a Sion hegy, amelyet Dávid foglalt el,
és tett országa vallási és politikai életének központjává. Ott kenték
fel az amorreus királyokat. És ennek a királyi koronázásnak bizonyos
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amorreus terminusai belekerülhettek a Messíás királyt dícsöítő zsoltár
kifejezései közé. Dávid utánozta amorreus elődjeinek koronázási rí
tualéját. A vers értelme tehát az, hogy még ősi istenségek, Sahar és
Rehem szűletése előtt nemzette az Isten a Messíás királyt. Az isten
nevek természetesen csak szírnbolíkus jelentőségííek a monoteista zsol
tárban.

Mennyivel ízesebb, érthetőbb, kifejezőbb, konkrétabb a zsoltár szö
vege ebben az értelmezésben és mennyivel kevesebb változtatást kell
eszközölni a héber szövegállományon, hogy a zsoltárvers értelmét meg
nyissuk elménknek.

Ime, bibliai szempontból egy második érték, amelyet a rasz-samra
kutatás értékes eredményének kell elísmernünk.

Az irodalmi, történeti és szöveqkritíka művelése mellett megértette
a modem bibliakutatás az idők ama követelését is, hogya Biblia eszme
világát feltárja a modern ember előtt. A szisztematikus teológia műve

lőjének rendelkezésére áll ma már egy sereg monoqráfíán kivül a rend
szeres bibliai teológiák egész sorozata, mind az 6, mind az Újszövetség
tárgyköréből.4

A protestáns teológia is ráeszmélt arra, hogy a sivár racionalizmus
szellemében tömegével készült vizenyős vallástörténetek helyébe a kí
nyilatkoztatás eszmetartalmát kiaknázó teológiai munkáknak kell lép
niök. Ojabb időben nem egy ily fajta értékes mű látott napvíláqot,"

A katolikus köz tudat tehát ma már nem állhat elő jogosan azzal
a váddal. hogy a bibliai kutatás nem nyitotta meg a modern lélek szá
mára a kinyilatkoztatás írott forrását. Ezt különösen a spekulatív telo
lóqía szempontjából kell hangsúlyoznom, amelynek feladata az Irásban
és a Hagyományban lefektetett kinyilatkoztatás tartaimát fogalmi rend
szerbe foglalni. Abibliakutatás e1tüntette számára a szöveg bízonyta
lanságot. Ma már a szentírási szövegnek megbízható kritikai kiadásai
állnak a kutató rendelkezésére. E szöveg értelmét komoly értékű kom
mentárok viszik közelebb a gondolkodó lelkéhez.

Továbbá nemcsak egyes teológiai kérdések kerültek bibliai alapon
megvitatásra (a folyóíratok tele vannak velük), hanem mint már érin
tettem, nagyobbszabású összefoglalások is rendelkezésére állanak, a
dogmatika és a morálís művelőinek.

Meg van rakva tehát az alap egy nagy ívben lendülő fejlődés szá
mára, amely annál inkább kecsegtet gazdag terméssel, mert a XIX.
század vége óta -' igen nagy előnyére - a spekulativ teológia is
megujhódott. Csaknem másfél százados pangásból. vérszeqényséqböl,

4 Legyen eIéig rámutatnom Heinisch "Theolo,gie des Alten Testaments" (1940)
Csupens "Theologia Biblica" (4 kötet 1938-tól) és "Mariologia Biblica", Prat "La
Théologie de Saint Paul" (két kötet 1933-34) és Amiot "L'enseignement de Salnt
Paul" (két kötet 1933-35.) cirnű munkáira.

5 Ezek között elsősorban Ernst Se'lIin "Theologie des Alten Testamentes" c. mű
vét 1933-ból, és f őképen Eichro dt-n ak bár racionalista .tévedésektől nem ment, de
azért széles alapon mozgó problématikáj ával, mélységével és nagyjában pozitiv be
állito ttsáaáva l kiváló három kötetes "Theologie des Alten Testamentes" c. munkáját
(1933-35) k'ell emIltenem.
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hosszú vívódás után a mult század második felében átlendűlt a holt
ponton és leküzdötte a számára könnyen végzetessé válható válságot. A
XVIII. és XIX. század teológiai eltévelyedéseivel . (félracionalizmus.
fideizmus, tradiciónalizmus ) vívott harcban a teológia - azt lehet
mondaní ~ ujra önmagára talált. Sikerült formai elvét tisztáznia és a
szenttamásí "ens divinum revclabíle'i-t sajátos tárgykörének biztosita
nia, Ezzel - mint Schütz Antal megállapít ja -- (Theol. I. 102.) - "a
híttudomány módot talált sajátos. semmi más tudománnyal nem pótol
ható hivatásának és így a tudományok köztársaságában való egyenjo
gúságának érvényesítésére."

Ha a teológia ezt az eléggé nem értékelhető sikert állandósítani és
fejleszteni kívánja és nem akar ujból abba a veszedelembe sodródni.
hogy evilági elemek éktelenítsek el képét s vájják ki velejét, erős kéz
zel kell megmarkoIni és életelemévé kell tennie XIII. Leó pápa tanítá
sát: "Scriptura prope sit anima theologiae" (Prov. Deus 1893.) A
"Szentírás a teológia lelke". A lélek a test substanciás formája, ez az
Arisztqteles nyomában járó bölcselet antropológiájának alapvető tétele,
melyet a viennei zsinat hittétellé emelt. A lélek a testtel titokzatos
egységbe olvad és így jön létre az ember. Lélek nélkül a test holt
massza. Szeritírás nélkül a teológia kíszíkkadt széna, herbárium-tudomány.
A lélek adja meg továbbá az emberi természet mínöséqét. az ember
léttartalmának savát, velejét, az emberi természet érzékelhető képessé
gét. Igya teológiát teológiává a logos enbíblos, a betűbe rejtett isteni
ige teszi. Tartalmi elemeit épp úgy, mint tekintélyét. Színét. ízét épp
úgy, mint kenetességét a bibliás eszmélés, a bibliás zamat biztosítja.
Ne összefüggésükből kiragadott, izolált, csak a Vulgáta nyomán gyak
ran hibásan is értelmezett idézetek szolgáljanak támasztékul az Isten
fogalmi vonalon rendszerbe szedett tanításainak, hanem minél többet a
szentírás gondolataiból. amint azok nagy összefüggésekben, vannak a
szövegbe beleágyazva. Minél többet az Irás szímbólumaíból. képeiből.

istenes zamatjából és - last not least - az írás konkrét, lelket meg
ragadó kifejezés- es előadásmódjából.

Nem véletlen, hogy virágzó teológiai korszakok (és ilyet hármat
számol a teológia története: a szentatyák, a nagy skolasztíkusok, és a
XVII. századi teológusok korát) a szeritirás emlőin nőttek naggyá. A
szentatyák és a XII. és XIII. század skolasztikusai mínt szentírást
búvárló jeles egzegéták is ismeretesek. A XVII. század teológiai fel
lendülését pedig a XVI. és. XVII. századi kitűnő exegéták: Calmct.
Salmeron, stb. munkássága indította meg.

Egy további követelmény a ma teológusa számára: ne üljön meg
közelíthetetlen elefántcsont toronyban. a közönséges halandó által el
érhetetlen magasságban. Tanuljon a legnagyobb teolóqustól, a magát
kinyilatkoztató Istentől, aki a szeritírásban az élet ezernyi arcát vilá
gítja meg és emberekhez szólván az ember által jól ismert és jól ért
hető képekben, a természet nyujtotta szimbólumokban konkrét kifeje
zésekben nyit utat az emberi elméhez. és szívhez. Ez a bibliás módszer
attól is meg fogja óvni a teológust, hogy idegenné váljék az élet szá-

566



mára. A meqérdernelt joeaihoz juttatott Irás, mível csupa élet, moz
galmasság és örök aktualitás, az előadó ajkán kétélű kardként fog
belehasítani a hallgatók és az olvasók lelkébe. Az ember érezni fogja,
hogy saját ügyéről van szó, és a teológus ajkáról Isten szavát hallja,
nem emberi bölcsességen kell álmélkodnía. Készségesen ki fogja tárni
lelkét az Isten napja felé, amint azt a Biblia mozgalom világszerte ta
pasztalt tényezői igazolják. A herbárium tudománynak vajmi kevés
köze van az élö hittudomány pünkösdi tűzéhez. mely világit, gyujt,
indit és erősít.

Igy él lelkemben a ma teológusának hivatása. És úgy látom, a
teológia müvelésének jelen fázisa igazolja. ezt a meqállapításomat. Le
gyen szabad például rámutatnom arra a 'I'íllmann által elindított sike
res vállalkozásra, amely a keresztény erkölcstannak. a theológia mo
rálísnak a Nachfolge Christi, a "Krisztus követése" címet adja. Az első

kötet az "Idee der Nachfolge Christi" címet viseli. (1934.)
De nemcsak a bibliai és a spekulatív teológia jutott ily fázisba, új

útat kell járnia a történeti és a gyakorlati teológiának is, ha korszerű

akar lenni és a ma emberéhez akar szólani.
Le kell vetnie a historicizmusnak, a pusztán történetinek jellegét, a

történeteknek csupán mint eseménysorozatnak bemutatását. A d u c i n
a l t u m" buzdítása reá is áll. Az Egyház mult és jelen életének vázolá
sában a főhangsúlyt arra kell vetnie, hogy feltárja a belső szellemi
összefüggéseket, a tankialakulásnak, a tanfejlődésnek. a tanközlésnek,
a kegyelmi élet gondozásának, a lélekmentésnek, az emberiség Isten
felé való terelésének különbözö módozatait.

Örülnünk kell, hogy nemcsak külső orszáqokban, hanem hazánkban
és akadémiankon is felismerték tudósaink e gondolatok időszerűségét és
megvalósitásukon buzgón fáradoznak.

Befejezésül egy történeti példával szeretném igazolni, mit jelentett
az emberi lélek számára a multban, ha a Biblia nyelvén ismertetem
meg vele például a teológia központi eszméjének. az isteneszmének
velejét és erejét.

Igazuk van azoknak. akik vallják. mint például jeles teológusunk,
Schütz Antal is, hogy tévesen határolják el a teológia Ismeretköret azok,
akik azt állitják, hogy a bölcselet feladata bebizonyítani az Isten léte
zését, a teológia hivatása pedig meghatározni az Isten mivoltát, meg
rajzolni az Isten képét. Az Isten létéből ugyanis bizonyos fokig a lét
tartalmára is következtethetek. mert az Istenben a lét és aléttartalom
egy és ugyanaz. De még azok a gondolatmenetek is, amelyek az Isten
létének felismeréséhez vezetnek, bizonyos vonásokat közölnek az Isten
lényegéről és mívoltáról. Megjelölnek legalább is néhány olyan léttar
talmi mozzanatot, amelyekből az Isten tulajdonságainak főbb csoportjai
levezethetők.

Ez a klnyilatkoztatás hiányában létesült és csupán filozófiailag
megalkotott kép az abszolutumról. a legfőbb ídeáról, eltekintve attól,

G"Evezz a mélybe. "
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hogy tartalmileg korlátolt, tulságosan elvont is. Merő gondolatelmélet
és nem ragyogó nap, melynek 'tüzében az ember megmelegedhetik. Nem
tud arról az eleven, közvetlen személyí kapcsolatról, amely az Isten és
az ember között létesül és az utóbbi számára új élet forrásává válik.
Nélkülözi tehát: az élet elevenségét, dinamikáját, akaratindító erejét.
Voltak korok az emberiség történetében, amelyekben ennek a tétel
nek az igazsága világosan lép látókörükbe. Ilyen kor volt az úgyneve
zett hellénizmus kora, a Krisztus előtti közvetlen századokban és Krísz
tus Urunk korában.

A hellenista ember már elvesztette volt hitét a homéroszi naiv
isteneszmében. Arísztofanes-szel a színházban kinevette azt, aminek a
vallási szertartás még halovány ernléket idézte. A szkepszis és a pesz
szimizmus bilincseibe került a kor gondolkodó emberének lelke. Életé
nek megformálásában Platon idea-tanával nem tudott mit kezdeni.
Platon isteneszméjéből hiányzik a konkrétum, az életrevalóság. Az em
ber nem tudott személyí kapcsolatot létesiteni a legmagasabb ideával. A
filozófiai isteneszme bármily tiszta volt is Platon fogalmazásában, holt
eszme maradt a vallási élet számára.

es akkor a Gondviselés úgy akarta, hogya görög nyelven ke
resztül tágra nyíljék a kapu az Oszövetség kinyilatkoztatott vallásának
isteni sugalmazásból eredő irásai felé. Az Oszövetség istene, kinek
képét és alakját a szeritírásban maga a kinyilatkoztató Isten faragta,
csupa élet, személyiség, csupa érdeklődés. Ö a teremtő, a gondviselő,

ki figyelmének homlokterébe állítja az embert. Szeba áll vele, szivén
viseli sorsát, vezeti életútján, jóságos szemével kiséri tevékenykedését,
[utalmazza, ha az Isten akarata szerint él; bünteti, ha elfordul Tőle.

Lehet vele beszélni, lehet vele viaskodni. Ki lehet könyörögni tőle

életsorsunk meqváltoztatását. Ez az életerőtől duzzadó konkrét isten
eszme hatott a kor emberének lelkületére. Mint "prozeliták", ezrével
tódulnak a görög műveltségű emberek ennek az istennek a vallási kö
zösséqébe. Amit Szokrates, Platon és Arisztoteles nem ért el, azt magas
fokon elérte a gondolkodók és teológusok örök míntaképe, a kinyilat
koztató és sugalmazó Isten.
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Sík Sándor
, ,

HARaM NYAR I VERS
HAJ NALI K E R T É sz

Még a füvön csepereg a harmat.
A sok ember most fordul a falnak:
Legédesebb ilyenkor az álom.
Kertek alját csak egyedül járom.

Eqycdül-e? Nem egyedül mégsem:
Öreg bácsi jár a csemetésben,
Le-lehajlik, fiatal módjára,
Szinte földet seper a szakálla.

Kurta neki a nehéz nap gondja,
Hogy igy már az elején megtoldja?
Vagy hogy élni siet az öreg csont?
Becses a perc, ha kötel a f e j r o II t.

Becses a perc, igazad van bátya,
Annak, aki elperegni látja.
Hát még nekem, aki azt is érzem,
Hogy semmi sem múlík el egészen!

Jó igy, bátyám, éljünk a jelennek,
Ki a percnek. ki a végtelennek,
Te plántádnak, én is az enyémnek.
Aludjanak amazok· szegények.

SÉTÁL AZ ISTEN

Alszik a júliusi éjben
Az Isten szép világa mélyen.
Halk szellő álomittasan
Az alvó kerten elsuhan.
Piheg a kert termő reményben.
Az ágyások közt kék kötényben.
Allán hosszú fehér szakáll,
Sétál az Isten fel s alá.

A répák és a petrezselymek
Lábai elé térdepelnek.
A glédaálló tengerik
Bokrétájukat lengetik.
A vén akácfa lombja bókol.
Mint szentséges processziókor.
S a széqyenlöske rozmaring
Felé az Isten csóket int.
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És mintegy karmesteri szóra,
Kezdődik a tücsök triója.
A macska lágy ütemre lép,
Hozza házát a csíqanép,
És jönnek a kutyák s az Ürnak
Lábához dörgölödve bújnak.
S Ö mindnyájukra ránevet:
"Hát hOHY s mint vagytok, gyermekek?"

Igy ér a házig mosolyogva.
Benéz az apró ablakokba.
Zárt ablak, ajtó, fülleteg
Ágyakban alvó életek.
Az Úr megáll: egy pillanat ja
Arcukat véqíqsímoqatja,
Ráncokba vonja homlokát
És fejcsóválva megy tovább.

E S T I BALLAGÁS

Esteledik. Ballagok
Rövidülnek a napok,
Hűvösödnek az esték.
Aszilvafát megszedték.

Elvesztettem valamit?
Zörren a fű: itt, van itt!
Keresgélek a porban;
Zizzen a lomb: ahol van!

Szelet ígér piros ég.
Mi az, amit szeretnék?
Maradnék, vagy mehetnék?
Hátra van a szüret niég!

Fura nép az emberek:
Búcsúzkodni nem szeret,
Nyugton mégis meg nem ül;
Csak búcsúzik mindentűl.

Hamuhodik már az ég.
Még egy. kicsit ballagnék!
Csendesebben, holnapok,
Lábujjhegyen járjatok!



Balanyi György

ISTEN BÉKÉJE
EGY FEJEZET A KOZÉPKORI BÉKEMOZGALrvlAK
TORTÉNETÉBŐL

A tizedik század folyamán Európa középső és nyugati tájain pél
dátlan arányú anarchia uralkodott el. A bajok felidéző okai részben poli
tikai, részben társadalmi és erkölcsi természetűek voltak. A politikai ba
jok közt legsúlyosabb a királyi, illetve a központi hatalom teljes elha
nyatlasa volt. Mióta ugyanis Nagy Károly méltatlan utódai évtizedekig
tartó gyilkos testvérharcban szétporlasztották a nagy császár örökségét.
nemcsak a birodalom egysége enyészett el, hanem az érdekeinek meg~

óvására hivatott királyi hatalom is semmivé zsugorodott. Helyébe a
helyi urak: hercegek, grófok. bárók és tehetösebb vidéki birtokosok ha
talma lépett. A társadalmi fejlődés egyre szembetünöbben kíütközö hű

béres jellege még jobban előmozdította ezt az irányzatot. Hiszen a hű

bérurak fokozatosan kisajátitották mindazokat a jogokat. melyeket addig
kizáróraq a királyok és megbízottaik gyakoroltak: saját területükön ka
tonákat szedtek, adókat vetettek ki és igazságot szolgáltattak, sőt akár
hányan közülük még pénzt is verettek és vámhelyeket állítottak fel. Ez
'JY::lkorlatilag azt jelentette, hogy Nyugateurópa annyi apró államra esett
szét. ahány jelentékenyebb hűbérbirtok alakult.

A barbár betöresek gyakori;ága még siettette a megindult atomizá
lódasi folyamatot. Mert a szertc kalandozó magyar, normann és szaracén
csapatokkal rendszerint nem a hatalomtalan királyok, hanem a fenyege
tett vidékek nagyurai vették fel a harcot hűbéres embereik erejével, eset
leg a szomszédos nagyurak szövetségében. Ez a körülmény a törvényes
ség látszatával ruházta fel bitorolt hatalmukat és jelentékeny mérték
hen hozzájárult társadalmi állásuk és tekintélyük emeléséhez.

A legnagyobb baj azonban a szellemi és erkölcsi színvonal naqymér
vÍJ lehanyatlása volt. A Karoling-kori reneszánsz fényei sorra kihunytak
s helyettük a barbárság sötét éjszakája borult Európára. Ennek termé
szetszerű következménye a vallási fogalmak elhomályosulása és az er
kölest kötelékek meglazulása volt. A nagynehezen leküzdött pogány ba
bonák ujból felütötték fejüket és rendszeresen rontották a keresztény
tanok tisztaságát. Ezzel párhuzamosan az egyéní és kollektív lelki
ismeret hihetetlen mértékben eldurvult. A közösségi érzés egészen ki
veszett a lelkekből s helyébe a legönzőbb érdekhajhaszat lépett. Mín
denki csak a maga hasznát kereste és céljainak elérésében habozás
nélkül túltette magát minden lelkiismereti aggályon. Templomok és ko
lostorok felverese. fegyvertelen utasemberek kifosztása. békés szomszé
dok birtokainak felprédálása. a törvényes király elleni fegyverfogás
és más hasonló erőszakos tettek mind megengedett és napról-napra
igénybe vett eszközök lettek. A béke fogalma hovatovább egészen
kiveszett az emberek tudatából s helyén az állandósított hadi állapot
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szomorú valósága uralkodott el. A rakoncátlan nagyurak. mivel qva
korlatíiaq semkinek sem tartoztak felelösséqqel, szabadjára enqedték
szeszélyeiket és vad ösztöneiket. Nem csoda tehát, hogya háborúk
és nyomukban az emberi élet és javak ellen elkövetett mindennemű

kíháqasok annyira mecsokasodtak. mint talán eqvetlen más történelmi
korszakban sem. A XVIII. század állambölcselöítöl feltételezett bellum
omnium contra omnes (mindenki háborúja mindenki ellen] állapota a
X. században véres valósággá vált.

És ezekben a szűntelen háborúkban rendszerint nem államok ál
lottak szemben államokkal. hanem csupán különböző helyi hatalmak
fenekedtek egymás ellen, vagy legfeljebb összefogva egyesült erővel

igyekeztek még mélyebbre süllyeszteni a királyi hatalmat. Legtöbbször
egyes urak, illetve csoportok törtek egymásra. A háborúk általában
rövidle1ekzetüek voltak: ritkán tartottak tovább néhány hétnel. kivé
telesen néhány hónapnál. De viszont bármely pillanatban kiújulhat
tak. Meqíndításuknál és befejezésüknél nem politikai vagy gazdasági
meggondolások, hanem tisztán és kízárólaq az érdekelt nagyurak sze
szélyei, féktelen ösztönei avagy éppen buja vágyai játszották a fősze

repet. Észszerűségről csak egészen kivételes esetekben beszélhetünk.
Egy ferde tekintet, egy rosszul értett szó, egy jelentéktelen pletyka
már elegendő ok volt a másik úr birtokának megrohanására és tűzbe
vérbe borítására.

De akárhányszor a puszta űrüqy is eleqendö volt a háború fu
riáinak szabadon engedésére. Ha például a hűbérúr zarándokúton vagy
egy távolabbi hadjárat során elhalálozott, ez hűbéresének már jogcím
volt arra, hogy erőszakos módon rátörjön birtokára, lefoglalja föld
jeit és elrabolja kincseit. Talán méq közönségesebb volt a hálátlan
fiú esete, aki nem átallott hadba szállani atyja ellen csak azért, mert
az számításánál tovább élt és tovább váratta öt örökségére; úgyszin
tén a kisebb testvéré, aki azért lázadt bátyja ellen, mert az szűleté

sénél fogva nagyobb előnyökhöz jutott. De nem hiányzott a szomorú
sorozatból a rossz nagybátya sem, aki gyámságát arra használta, hogy
kiskorú unokaöccsét kiforgassa örökségéből és az elfajzott gyermek,
aki árva édesanyját elütötte jogszerü özvegyi tartásdíjától.

Sokszor még ürügyre sem volt szükség: elegendő volt a puszta
rablásvágy, esetleg unaloműzés. Akárhány nagyúr ugyanis egyszerűen

ídötöltésnek, ha úgy tetszik, sportnak tekintette a maqánháborút, Mí
helyt megenyhült a lég és a tavaszi színt öltött mezök fölött megcsen
dült a pacsirta éneke, sietett elhagyni vára szűk és kényelmetlen odúit
s hasonszőrű cimboráinak és szolgálatra kényszerített hübéreseinek és
jobbágyainak társaságában megkezdte kalandozasát. Nagy időnek kel
lett elmúlnia, mig az erkölcsök annyira megszelídültek, hogy a lovag
urak nagyobb örömüket találták a páros viadalban (tjoszt) és a cso
portos viaskodásban (buhurt) , mint a fosztogatásban és a céltalan
öldöklésben.

A harcok gyakoriságát míndennél jobban mutatja, hogy a X. szá
zad króníkásai és évkönyvírói jóformán nem is szólnak másról. mint
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a kísebb-naqyobb hűbéruraknak egymás, esetleg a király ellen intézett
támadásairól. Némi ízeltöül ime bemutatunk néhány esztendőt Lothar
francia király uralkodásának (954-986) elejéről. Lothárt 954. no
vember 12~én koronázták meg és ime még abban az évben fegyver;'
zaj verte fel országa nyugalmát: egyik nyugtalan vérű nagyhűbérese,

Roucy Renard haddal támadt nem kevésbbé rakoncátlan ellenfele,
Vermandeisi Herbert ellen. A következő évben változatosság kedvéért
a Capetingházi Nagy Hugó. tört rá Kócfejű Vilmos aquitániai gróf or
szágára, Renier hennegaui gróf pedig Ursionnak, a reimsi egyház lo
vagjának és Gerberga királynénak birtokaita tette rá a kezét. Erőszakos

fellépése nyomában 956-ban királyi megtorlás járt. A rákövetkező esz
tendőben Bourgogneba kényszerült Lothár hadat vezetni az ottani hű

béresek lázongásának lecsendesitésére. 958-ban viszont a reimsi ér
sekség hűbéresei és Thibaud chartresi gróf között támadt véres össze
tűzés Coucy vár birtokáért s a bourgognei lázonqások ismét ujabb
királyi beavatkozást tettek szükséqessé. Pedig itt csak a Ieqkíemelke
dőbb, hogy úgy mondjuk, országos jelentőségű eseményekről van szó.
Mellettükse szeri, se száma nem volt a kisebb urak jelentéktelen kocó
dásainak és surlódásainak, melyeknek emléket csak a helyszínhez közel
fekvö kolostorok évkönyveiből áshatjuk ki.

És ez nagyjából így ment egész Közép- és Nyugateurópában. Or
szágok és országok, vidékek és vidékek közt legfeljebb árnyalati kü
lönbségek voltak. Németországban és Angliában például koronkint és
vidékenkint lényegesen kisebb volt a veszedelem, mint Franciaország
ban vagy Északolaszországban. De azért a bajok gyökere sehol sem hí
ányzott. Ennek kiirtására elsősorban az államhatalom lett volna hí
vatva. Erről azonban annál kevésbbé lehetett szó, mivel az anarchia
felidézésében éppen az államhatalom lehanyatlásának volt Iörésze. Igy
az állam mellett a másik szervezett hatalomra, az Egyházra várt a fel
adat, hogy kezdeményező lépéseket tegyen. A békemozgalom Francia
országból és Burgundból indult ki; először nagyon szerény helyi jel
leggel, később egyre nagyobb átütö erővel.

A mozgalom kezdeteit nehéz felderíteni. Bizonyos, hogy az Egy~

ház már a verduni szerzödést (843) követő zavaros korszakban jelen
tős békéltető szerepet töltött be. III. Sergius pápa (904-911), hogy
megelőzze a háború kitörését, kánoni büntetésekkel fenyegette a szem
ben álló feleket. Nagy Szent Miklós pápa (858-867) pedig egyenesen
sátáni eredetűnek bélyegezte a háborút, melytöl tehát minden körülmé
nyek közt tartózkodni kell. A X. század folyamán azonban a római
pártok és nagyok vetélkedese következtében maga a pápaság is mélyen
lehanyatlott si ezért nem tudta teljesíteni békeszerző hivatását. Innét
magyarázható, hogy a kezdeményezés a központról míndínkább a peri
Ieríákra, a Szentszékről a háborús őrület pusztitásainak legjobban ki
tett vidékek püspökeire szállott át.

A középkori békemozgalmak törtenetét általában a 989. évi char
rouxi (Aquitánia) és 990. évi narbonnei (Septimania) zsinatoktól szo
kás számítani. Ez a számítás annyiban megfelel a valóságnak, hogy
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míndkét gyülekezetben nagyon éleshangú tiltakozások hangzottak el a
békebontok ellen. de magukban a zsinati végzésekben rnindössze egyet
len közvetett kárhoztatásával találkozunk a hűbéres háborúskodásnak.
És mégis nagy haladást jelentett a két zsinat a béke megóvása tekin
tetében, mert a papok és szerzctesek mellett a világi társadalomra is
kiterjesztette az Egyház védelmét s a parasztok és a szegény jobbá
gyok javainak fosztogatóit mínden meqkülönböztetés nélkül szigorú
egyházi fenyítésekkel sujtotta.

Új irányt jelölt e tekintetben a 990. évi puy-í zsinat, melyet Guidó
anjoui püspök hivott össze s melyen a legtöbb embruní, viennei és
narbonnei püspök megjelent. A zsinat Guídó püspök sürgetésére meg
szavazta az első békeokmányt (charta pacis) s ebben eqyfelöl ko
moly akadályokat görditett a magánharcok elé, másfelől az eddigiek
nél hatásosabb büntetésekkel igyekezett őket megtorolni. Igy többek
közt szigorúan tilalmazta a templomok feltörését, lovak és más házi
állatok elkötését, idegen személyek behelyezését adornány-, illetve
örökbirtokokba abból a célból. hogy ott várat építsenek, továbbá szer
zetesek és fegyvertelen kisérőik megtámadását s parasztok elfogását
csak azért, hogy válaszdíj fizetésére kényszerítsek őket. Hogy pedig
mindeme határozatoknak foganat juk is legyen, Guidó püspök nyomá
sára nemcsak a parasztoknak, hanem a lovagoknak is meg kellett es
kűdníök, hogy nundenben lelkiismeretesen alkalmazkodnak hozzájuk.

Még nagyobb lépésse! vitte előbbre az ügyet a bordeauxi érsek
elnöklete alatt tartott poítíersí zsinat, mely elvként kimondotta, hogy
ezentúl magánfelek közt felmerülő mindennemű vitát a jog szabályainak
megfelelően kell elíntézní és nagyobb nyomaték kedvéért még hozzá
tette, hogy a püspöknek és a grófnak bármikor jogában áll minden
erőszakos kisérlettel szemben a szerzödés aláíróinak támogatását iqény
be venni (1000 táján ) .

A XI. század elején már Franciaország nagy részére kihatott a
mozgalom. Mindenfelé békelíqák alakultak. 102l-ben például a pícar
diai Corbie és Amíens városok lakói jöttek össze ilyenértelmű békemű

létrehozására. 1023-ban Warin beauvaisi és Berold soissonsi püspö
kök szerkesztettek békeformulát a reimsi tartomány hűbérurai szá
mára, mely többek közt a következöket tartalmazta: "Semmi körül
mények közt nem török be templomokba. sem egyházi személyek élés
taraíba, kivéve azt az egy esetet, hogy az ott megbúvó békebontó em
berölő gonosztevőt elfogjam ... Nem fogok el sem parasztembert. sem
parasztasszonyt. sem kereskedőt abból a célból. hogy váltságdíjat csi
karjak ki tőlük. Nem akarom, hogy ura háborúskódása miatt bárki
vagyonát veszítse. . .. Házakat nem rombolok le és nem gyujtok fel.
Háború eimén nem forgatom fel és nem tarolom le a szőlőket... Ezt
a szerződést mindenkivel szemben meqtartom, aki esküt tett rá, és
velem szemben hasonlóan megtartja." Ugyanezen évben a burgundi
királyságban is alakultak békelíqák, V égre Airnon érsek kezdeménye
zésére az 1038-ban összeült bourgesi zsinat még precizebb szervezetet
dolgozott ki a béke megóvására: minden tizenötödik évét betöltött
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hívöt kötelezett, hogy esküt tegyen a békére és belepjen azon eqy
házmegyei szervezetek valamelyikébe. melyeknek kötelessége volt az
eskü letételét ellenőrizni.

Igy, Luchaíre francia történetíró szerenesés kifejezésével élve, idő

vel valóságos nemzeti gárda alakult a hűbéres társadalom fékentartá
sára. A mozgalom a fegyvertelen elemek lehető megkímélésén és a há
ború pusztító hatásainak kizárólag a hadviselő felekre és birtokaikra
való korlátozásán túl a keresztény társadalom sztlárdabb meqszerve
zését is célozta. Azt lehet mondaní, hogy az Egyház vezetésével szer
vezett ellenhatás indult meg a hűbéruralom ellen: nagyszabású és át~

fogó kísérlet, mely a háborús önkény helyébe a jog uralmát kívánta
ültetni.

Az uralkodók természetesen hamar felismerték a békemozgalom
jelentőségét és siettek csatlakozni hozzá. Hiszen lehetetlen volt nem
látníok, hogy királysáquk csak nyerhet vele. Jámbor Róbert francia
király (996-1031) 1010-1011 táján Orleansba külön qyülést hívott
össze a béke kihirdetésére. Ugyanö az 1021. évi ivoisi összejövetelen
II. Henrik német császárral megkisérelte az országaik közt fennforgó
összes ellentétek békés kíeqyenlítését és "a római szentegyház béké
jének uralomrasegíteset. .. Szerencsétlenségre azonban II. Henrik és
VIII. Benedek pápa egyazon évben. 1021~ben bekövetkezett halála meq
akadályozta, hogy a szép álom, a keresztény világ általános békéje,
valóra váljék. Másrészt bizonyos, előre nem látott körűlmények, mint
például az 1031--34. években dühöngő nagy éhinség. ismét tápot ad
tak az erőszak és utonállás elhatalmasodásának." De ugyanakkor' fo
kozták a püspökök és a közvélemény békekereső buzgalmát is. A béke'
utáni sóvarqás napról-napra általánosabb lett. Glaber Rodulf francia
kortörténetirónál olvassuk, hogy a zsinatok alkalmával összesereglett
népsokaság minduntalan a p a x, p a x, p a x (Béke. béke, békei)
kiáltással adott kifejezést szíve leqbensébb vágyának.

1040 körül ismét változott a békemozgalom arculata: a p a x
D e i-hez a t r e u g a D e i társul. Ezen azt a törekvest kell értenünk,
mely bizonyos, vallási emlékekkel meqszcntelt napok meqkírnélésének
eimén iparkodott szűkebb korlátok közé szorítaní a magánharcokat.
Ügy látszik, a roussílloní tulugesi (touloujei) zsinat volt az első, mely
vasárnapra mindennernű harcot eltiltott (1027). A példa hamarosan kö
vetésre talált. Hasonló megszorítás több bckeokmányba is belekerült.
Konkrét formát azonban csak abban a körlevélben öltött a gondolat,
melyet az arlesi érseki tartomány püspökei Szerit Odíló clunyi apát-.
tal közösen szerkesztettek, "Kérünk benneteket - olvassuk a méltán
hires levélben ..- és esennen esengünk hozzátok, akik félitek az Istent,
h;f,iztek benne és az ő szent véren meg vagytok váltva, tartsátok 'meg
a 'békét, hogy kiérdemeljétek a jó Istennel való békességet és az örök
nyugodalmat. Fogadjá'ok el és tartsátok meg Isten békéjét, míként mi
is elfogadtuk és az isteni irgalomnak az égből alászállott ajándékaként
megtartjuk. Ez pedig abban áJI, hogy mínden hivő, jóbarát vagy el
lenség. szerda estétől hétfőn reggel napköltéig tartson tökéletes fegyver-
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nyugvást". A továbbiak során aztán részletesen megmagyarázták a
levél írói, miért kell éppen a mondott napokat megszente1ni. "Négy
napot - írják - Istennek szentelünk: csütörtököt Krísztus mennybe
rnenetelének, pénteket keserves kínszenvedésének, szombatot sirbatéte
lének s végül a vasárnapot dicsőséges feltámadásának emlékére. Eze
ken a napokon tehát senki se indítson támadást és ne legyen ártalmára
ellenségének" (1041).

Az ötlet gyors követésre talált. A provencei püspökök a lausennei
Mortriondban tartott zsinatjukon hasonló tartalmú felszólítást bocsátot
tak ki, de a tilalmas napokat még megtoldották adventtel és a karácsonyi
ünnepkörrel egészen vízkereszt utání első vasárnapig és a nagyböjti
időszakkai hetvenedvasárnaptól fehérvasárnapig bezárólag. 1042-ben
Normandiában adtak ki hasonló rendelkezést, megtetézve a keresztjáró
napok és pünkösd nyolcada közé eső idöszakkal.

Végül az egész fejlődésre a Guilfred érsek elnöklete alatt 1054
ben tartott narbonneí zsinat tette rá a koronát. Az itt hozott határoza
tokat joggal tekinthetjük az összes korábbi próbálkozások véglegeSi
kodifikációjának. A bevezető kárionok világosan mutatják, mílyen
messzíre ment az egyházi közvélemény a hűbéres hadakozások kárhoz
tátásában. "Aki keresztény megöl egy másik keresztényt, - olvassuk
az egyikben - az ujból Krisztus vérét ontja." Egyébként a kihirdetett
treuga Dei a már emlitett tilalmas napokhoz és időszakokhoz még egész
hosszú lajstromát csatolta az újabb tilalmas napoknak: nevezetesen a
Boldoqsáqos Szüz, Keresztelő Szent János és az apostolok összes ünne
peit vigiliáikkal eqyetembcn, úgyszintén az összes kántorböjtöket. A ti
lalmas napoknak ez a naqymérvű megsokasitása gyakorlatilag már csak
nem .egyet jelentett a hadakozás teljes lehetetlenítésével. A békebontok
ra kiszabott egyházi büntetések súlyossága szintén meggyőzően mutatta
a zsinat résztvevőinek komoly szándékát a baj gyökeres kiirtására.

Franciaországon és Burgundián kivül másutt csak jóval később

és lassúbb ütemben honosodott meg a békemozgalom. Ennek okát.
legalább részben, abban kell keresnünk, hogy másutt távolról sem bur
jánoztek fel olyan mértékben a maqánharcok, mint Franciaországban.
A német birodalmon belül. úgy látszik. a lüttichi egyházmegyében ve
zették be először az Isten-békéjét. Toulí Henrik érsek hirdette ki 1081
ben. De, ha hihetünk a krónikások állításának, két évvel rá (1083)
már az egész birodalomra nézve kötelezővé tették. Olaszországban az
1089. évi melfi zsinat rendelte el az első treuga Deit. Négy évvel ké-

. söbb (1093) a troiaí zsinat bocsátott ki hasonló célú és tartalmú ren
delkezést. Spanyolorszaqban, amennyire meg tudjuk ítélni, az 1068. évi
geronai zsinat tette ebben az irányban az első lépéseket.

A XI. század végén, az invesztituraharc nyomán bekövetkezett n8]Y
változásoknak megfelelően, a békeügyet is a pápaság vette kezébe. és
mindenütt kötelezővé tette a francia és egyéb zsinatok ezírányú korábbi
rendelkezéseit. Chartresí Foucher francia történetíró állitása szerínt II.
Orbán pápa a clermonti zsinat idején nagy hévvel kelt ki a hűbéres

hadakozások és a nyomukban járó tömérdek pusztítás ellen. s a végén
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ezdcl<.ela szavakkal fordult a jelenlevő püspökökhöz: "Kérve kérlek
benneteket, tartsátok fenne:rős kézzel egyházmegyétekben az úgyne7
vezett Istenbékét. és ha valaki akár kapzsísáqböl, akár gőgből vét el
lene , ne habozzatok őt ezen szerit zsinat tekintélyének erejénél fogva
kíközösítení." Maga a kihirdetett Istenbéke szóról-szóra egyezett a
narbonnei zsinat határozatával. Egyetlen lényeges eltérés egy pótkánon
volt, mely a papokra. szerzetesekre és nökre egyszersmindenkorra, a
parasztokra és kereskedökre pedig az élelmiszerek rendkívüli drágasá
gára való hivatkozással három esztendőre abszolut fegyvernyugvást ren
delt el.

A clermonti zsinattal végleg lezárult a több mínt százesztendős

békemozgalom. Egyszerűen tárgytalanná vált. Mióta ugyanis a keresztes
hadjáratok százezerszámra vonták Keletre a becsvágyó lovagokat. a
magánharcok fokozatosan elvesztették létalapjukat. A dolog könnyen
érthető. Hiszen a kalandos, ezer veszéllyel összekötött útra elsősorban

azok az elemek vállalkoztak, melyeknek nyugtalan tettvágya eddig
legfőbb élesztője volt a magánharcoknak. Idehaza az idősebb és híq
gadtabb évjáratok maradtak, melyeknek a béke megóvása épp úgy
szívügye volt, mint az alsóbb társadalmi rétegeknek. És ez így ment
közel kétszáz esztendőn át. A Nyugatról Keletre és Keletről Nyu
gatra vezető szárazföldi és vízi útak állandóan keresztes vitézektől

nyüzsögtek. A különbség míndössze annyi volt, hogya szüntelenül
áradó csapatok időnkint több százezret számláló tömegekké sűrüsödtek.

De más oka is volt a békemozgalom tárgytalanná válásának; ne
vezetesen él főhatalom meqszílárdulása. És itt elsősorban a pápaság
tekintélyének példátlan arányú felemelkedésére kell gondolnunk. VII.
Gergely és utódai valóban korlátlan hatalmú urai lettek a keresztény
világnak. Még világi tekintetben is beleszólast . igényeltek mínden olyan
ügybe. mely csak távolról is vonatkozásban állott a keresztény. közös
ség érdekeivel. Míndenekelött a békét és a rendet igyekeztek fenntartani,
mínt a keresztes hadjáratok zavartalan folytatásának legfontosabb fel
tételét. Szemüket állandóan rajta pihentették a keresztény világon és a
legkisebb' békebontás láttára azonnal felemelték intő; feddő vagy éppen
büntető szavukat, s nem nyugodtak addig, mig a béke akadályát el nem
hárították. Gondoljunk csak a hatalmas IH., Incére. aki aszázszemű

A.rgos módjára figyelte kora társadalmának minden rezdülését és a
keresztény erkölcs érdekeinek megóvásáért bármely pillanatban kész
volt latba vetni a rendelkezésére álló világmozgató erőket.

De ha igy a treuga Dei a viszonyok változásával el is vesztette
eredeti jelentőségét, ez a körülmény mit sem változtat azon a tényen,
hogy benne a középkor legsikeresebb békemozqalmát kell látnunk. Je
lentőnégét csak fokozza, hogy igazi népi mozgalom volt. Meqíndítá
sához a döntő lökést a szenvedö néprétegek lelke mélyéröl feltörő szen
vedelyes békevágy adta meg s nagyranövelésében míndvéqíg a törne
~ek állandó érdeklődése játszotta a főszerepet. A zsinatok voltakép
pen nem tettek mást, mínt kanonokba foglalták az elnyomott néposz
toMyok olthatatlan békesóvárgasát. Túlzás nélkül rnondhatjuk, hogy a
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történelem során nem sok mozgalommal találkozunk. melynek népi ere
dete és jellege olyan krístálytíseta formában volna kimutatható. miat
a treuga Deié.

Az igazság érdekében azonban azt is meg kell jegyeznünk. hog~

békemozgalom átütő sikerét csak két kedvező körülmény szerenesés
belejátszása tette lehetövé: a lovagi eszmény fokozatos meqnemesedése
és a Cluny hathatós közreműködése. Ismeretes, hogy a lovagság a X.
és XI. század fordulóján nagy és mélyreható változáson ment át: az
Egyház nevelő hatására egyre inkább eszményi célok szolgálatába ál
lította tevékenyséqét. A korábbi céltalan kóborlás és fosztogatás helyébe
a keresztény hitért való bátor kiállás. a szegények. árvák. özvegyek
és sanyargatottak védelme s általában a keresztény erkölcs szerinti
élet parancsoló kötelessége lépett. Természetes. l:ogy mínél több lovag
szegődött e tisztultabb életforma szolqálatába, <lmál inkább csökkent
a régi szabású. maqánharcokból és magánharcokért élő kóborlovagak
száma. Hovatovább a többség maga is ellene fordult korábbi életbe
rendezésének. Talán ezzel magyarázható. hogy a fe1tűnóen szigorú
zsinati határozatok végrehajtása nem ütközött számottevő nehézségbe.

Nem kevésbbé jelentős kíhatású volt a clunyi mozqalom közre
müködése. Hiszen Cluny. melynek hatóköre akkor már az egész nyu
gati keresztény világra kiterjedt. már csak az állandóan sürgetett egy
házi reform érdekében is e1egedhetetlenü1 fontosnak tartotta a társa
dalmi .béke biztosítását. Nagy apátjai közül különösen Szent odiló
(994-1048) és Szent Hugó (1048-1109) fejtettek ki ezen a tét:en
nagy tevékenységet. Hogya különböző francia zsinatok olyan hatá
rozottan állottak ki a treuga DeimeUett, abban neltik volt döntő ré
szük.

De ha. e kedvező körülmények sokat meg is magyaráznak a treuga
Dei síkeréböl, a békemozgalom mégis egyik legszebb és legemberibb
fejezete marad a középkori történelemnek, mely egyaránt becsületése
válik az irányító egyházi köröknek és a mögöttük felzárkózó névtelen
tömegeknek.
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SZENT ÁGOSTON GONDOLATAIBÓL
MINDENSZENTEK NAPJARA

..Krísztus szenvedett értünk, példát hagyván nektek, hogy élIZ Ö
nyomdokait kövessétek." (Pét. L 2, 21.) Ebben a mondatban mintha azt
mondaná Szent Péter apostol, hogy Krisztus csak azokért halt meg,
akik az Ö nyomában járnak. A szent vértanúk vérük-ontásáig követték
öt, szenvedésének Iemásoltáíg. Igaz, a mártirok követték öt. de nem
csak ök követték. Mert az ő átkeltük után nem szakadtak le a hidak,
és szemjuk oltása után nem apadt el a forrás, Ugyan mi is volna
azoknak a derék hívőknek a reménye, akik megkötött frlgyükben .tísz
tán és egyetértően viselik a házasság igáját, vagy önmegtartóztató őz

vegységben féken tartják testük kívánságait, folyton magasabbra építik
az életszentség ormát. új szüzíesséqben virágzanak és így követik a
Bárányt. bárhova megyen is? Mi volna az ő reményük. és mi volna
reményünk, mindvalamennyiiinknek, ha csupán azok számítananak Krísz
tus követőinek, akik vérüket ontották Érte? Anyaszentegyházunknak ta
lán el kell vesztenie ama (nem-vértanú] fiait, kiket annál nagyobb
számban hozott világra, minél békésebbé vált az idő folyása? Talán
üldözésekért kell imádkoznunk. talán kísértésekért. hogy (mint nem
mártírok) el ne vesszenek? Nem, nem, testvéreim! Hiszen hogyan kö
nyöröghetne az a valaki üldözésért. aki nap-nap után. így kiált az
Urhoz: "Ne vigy minket a kisértésbe"?

Ott vannak. ott vannak, testvéreim, az Úrnak abban a kertjében
nemcsak a vértanúk rózzái, hanem a szüzek liliomai is, a házasultak
repkénye is, az özvegyek víoláí is. Semmi rendü-rangú ember ne kétel
kedjék meghivott voltában: Krisztus mindenkiért szenvedett. Igazság
szerínt van megírva Róla: "O azt akarja, hogy minden ember üdvö
züljön s az igazság ismeretére eljusson." (L Tim. 2, 4.) Próbáljuk meg
érteni, hogyan követheti Krísztust a keresztény, vére ontása nélkül is.
különleges szenvedések nélkül is: Az Úr Krísztusról szóltában azt mondja
Szent Pál: "Aki mídőn Isten alakjában volt, nem tartotta az Istennel
való egyenlŐSégét oly dolognak. melyhez erőszakosan ragaszkodjék."
Micsoda fenség! "Hanem kiüresítette önmagát, fölvette a szolga alak
ját. emberekhez hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent meg, mint
ember." (Filipp. 2, 6-7.) Milyen megalázkodás! Krísztus megalázta ma
gát: ime, keresztény. van Kihez igazodni tudsz... Miután azonban
Krisztus átesett ezen a meqalázódáson és a halált leterítette, a mennybe
ment föl: kövessük! Halljuk meg az Apostol szavát: ..Ha föltámad
tatok Krisztussal, keressétek az odafent-valókat, ahol az Isten jobbján
üló Krísztus vagyon. Az odafönt-való dolgokat keressétek, ne a föl
dieket." (Kol. 3, 1-2.) A mulandó dolgoknak bármilyen gyönyörű

ségét bűvölt is elénk a világ, utasitsuk el, Bárminő keserűség vagy
borzalom mered is elénk, vegyük semmibe. Aki így tesz, az ne kétel
kedjék benne, hogy Krísztus nyomdokaihoz tartozik. Vigasztalódva
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mondhatja Szent Pál apostollal: "A mi hazánk a mennyekben van."
(Filipp. 3, 20.) (Sermonum 304, capp. 2-3.)

*
~ .. Boldogok a békességesek, mert ök Isten fiaínak fognak hivatni.

A béke tusakodás nélküli tökéletességet rejt magában. Isten fiai épazért
. békességesek, rnert bennük senuni sem hadakozik Isten ellen. Igy van
ez rendjén: a fiak hadd hasonlítsanak Atyjukhoz (aki a teljes összhang).
Önmagukon belül azok a békességesek. akik lelküknek minden hábor
gását le tudják csillapítani és alá tudják vetni józan meqfontolásuknak.
átszellemíesített értelmüknek. és: így testi kivánságaiknak megzabolázása
árán Isten országa lesz belőlük. Ebben az országban úgy van mindcn
elrendezve, hogy itt az parancsol, ami az emberben különösen kiválik,
tudniillik a józan értelem, ellene pedig nem küzd emberi mívoltunkaak
állati arculata. De még ezt a kiváló képességünket is alá kell vetnünk
a nála előbbrevalónak, Isten egyszülött Fiának, aki maga az Igazúg.
Senki nem parancsolhat az alája-rendelteknek. ha jómagát nem veti
alá saját fölöttesének. Ez a béke adatik meg a földön a jóakaratit em
bereknek. Ez a béke a teljes-értékűséqre jutott tökéletes bölcsnek élete.

Ebböl a békés és jólrendezett istenországából vettetett ki e világ
fejedelme, aki a feslett és rendezetlen életűeken uralkodik. Ha ez a
béke belül megvan és meg is szflárdult, a kivetett fejedelem indíthat
bárminő támadást, Isten szemével nézve csak növeli dicsőségünket.

Mert semmit meg nem rendíthet Isten országának épületében, sőt for
télyainak meqhiusultával értésünkre adja, mekkora erő van fölhalmozva
odabent. (Ex libro r. de Sermone Domini in monte, cap. 2.)

HALOTTAK NAPJÁRA

A halotti szertartás, a temetés módja, Ll gyászmenet inkább az
élőket vigasztalja, mintsem a holtakon segít. De azért ne vessük mell
és ne vessük ki gondoskodásunkból halottaink testét, föleg az igaz kí
vőkét ne, hiszen lelkük a testet eszközként, tartóedényként. Istennek
tetsző rnódon használta minden jócselekedethez. Ha az édesapa ruhája,
gyűrűje vagy bármely más holmija annál kedvesebb a hátramaradot
taknak. minél nagyobb a szeretetük szüleík iránt, akkor magát a testet
sem szabad semmikép sem lebecsülnünk, hiszen sokkal közvetlenebbüí
és szerosabban magunkhoz kötve viseljük, mint akármelyik ruhánkat.
Testünk nem külsö díszül vagy támaszul szolqál, hanem hozzátarto-

. zik emberi természetünkhöz. Ezért gondoskodtak buzgó kegyelettel az
ószövetségi igazak temetéséről is, ezért kisérték őket végsö útjukon és.
készítették elő elhantolásukat. ök maguk pedig még életükben rendel
keztek fiaik elött, testüknek elföldeléséről vagy éppen átszállításáról.

Ha valami kényszerüséq nem engedi meg sem a holttestnek elföldelésér,
sem lehetőség híján a szent helyeken való elhelyezését, még akkor se ka
.yagoljuk el az elhunytak lelkéért a könyörgést. Ezért vállalta magára
az Egyház egyetemes megemlékezés formájában ennek a könyörgésnek
elvégzését míndazokért, akik a keresztény katolikus közösséqben 11)''..\-



godtak el, még ha nevüket hallgatás leplezi is. Ily módon az egy. közös.
kegyes Anya azokért is elvégzi a könyörgést, akiknek erre hiányoznak
szüleík, vagy gyermekeik, jó ismerőseik vagy barátaik. Ha elmaradná
nak ezek a holtakért igaz hitben és kegyeletben mondott könyörgések,
azt gondolom, semmit sem használna az lelküknek, hogy tetemüket szent
helyeken helyeztük el.

Legyünk róla meggyőződve. hogyagondjainkban lévő holtakhoz
c&ak. az a könyörgés fut el, amelyet értük akár az oltárnak, akár imád
!lágainknak. akár alamizsnálkodásunknak áldozatával ünnepélyesen fel
ajánlunk. De ez sem válik mindenegyes halottunknak javára. hanem
közülük csak azoknak, akik. ezt életükben kiérdemelték. Mivel azonban
nem tudjuk megkülönböztetni, hogy kik ilyenek, mínden újjászületettért
be kell mutatni áldozatunkat, hogy közülük e g y olyat se mellőzzünk

el, kihez ebbeli jótéteményeink eljuthatnak, el kell jutniok. Inkább le
gyen ezirányú buzgólkodásunk azoknak fölösleges, akik sem kárát. sem
.hesznát nem látják, mintsem azoknak hiányozzék, akik hasznát látják.
Bárki már csak azért is fokozott buzgósággal végezheti ezt övéiért. hogy
majd őérette is ugyanilyen buzgóan végezzék hozzátartozói. Amit te
metéskor a testre fordítunk, az nem az üdvösség biztosítéka, hanem
csak emberi kötelesség. Tehetségünkhöz képest gondot kell tehát fordí
tani felebarátunk testére, míkor viselője eltávozott belőle. Ha ezt a
test föltámadásának tagadói is megteszik, mennyivel inkább meg
kell tenniök a hivőknek, hogy az elholt, de majdan feltámadó s az
örökkévalóságban megmaradó test gondozása egyúttal valamikép a hit
ről való tanúságtétel is legyen. (Ex libro de cura pro mortuis gerenda,
capp. 2-4. et. 18.)

Halála napjának közeledtekor anyám nem arra gondolt. hogy
tesrét költségesen temessük el vagy balzsamoztassuk be. nem kívánt m
lönleges síremléket, hazai földben sem óhajtott nyugodni. Nem e féléket
kért tőlünk. hanem csak arra vágyott, hogy emlékezzünk meg róla 01
tárodnál. Uram. hiszen napról-napra szakadatlanuloltárodnak szolgált.
Tudta, hogy az oltárról részesedik abban a szent áldozatban, mely
"mtgszüntette az ellenünk szóló okmányt" (kol. 2. 11.) és legyőzte
ellenségünket, aki számontartja bűneinket és azt vizsgálja, mit vethesserr
szemükre. Ámde nem talál semmit Abban, akiben mí gyözünk. Ártat
lan vérét ki ömlesztí Beléje vissza? Ki térítheti meg Neki váltságunknak
árát, mellyel kiragadott bennünket az ellenségnek hatalmából? Váltsá
gunknak ehhez a szent áldozatához kötötte oda lelkét a hit bilincsével
a Te szolgálölányod, Uram. Ne ékelödhessék Közéd és anyám közé
sem erőszakosan. sem tőrvetés útján az oroszlán meg a sárkány! Anyám
úgysem fogja azt vallani. hogy nincs semmi tartozása. mert így a ra
vasz vádló rábízonyíthatná és hatalmába keríthetné, hanem azt mondja
majd, hogy tartozását az a Valaki engedte el. akinek senki meg nem
térítheti azt az árat, amelyet Ö - bár nem volt adósa senkinek 
~ünk fizetett. (Conf. IX. D, 36.)
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Thornton Wilder

TŰZ TESTVeR
Háromperces játék három személyre.

(Kunyhó az olasz hegyekben. Annunaiata, parasat
asszony. tűzön a vacsorát készíti. Lánya. a nyol.'C
éves Isola rnellette [átszík.]

ANNUNZIATA: Vigyázz magadra. Ne men] olyan közel a tűzhöz.

Egy szép napon beleesel. és nem marad egyéb belőled, mint a cípöd:
abból tudjuk csak meg. mi lett veled. Vedd le szepen és készítsd
ki az edényt a vacsorához.

ISOLA: Pedig én szívesen játszom a tűzzel.

ANNUNZIATA: Már hogy is mondhatsz ilyet!
ISOLA: Szerétném megmenteni benne a hajamát. Csöndesen, lassan, las

san, lassan.
ANNU~-lZIATA: Nem megmondtam neked, hogy a tűz gonosz dolog?
ISOLA: Ferenc testvér azt mondja, hogy a testvérünk és a legjobb dol

gok közé tartozik a földön.
ANNUNZIATA: Na, éppen... Mí ütött abba a mátyásmadárba, hogy

egyszerre fütyillni kezd akalitkában?
ISOLA: Itt van Ferenc testvér! Bekukucskál az ablakon.
ANNUNZIATA: Mondd neki, hogy jöjjön be és vacsorazzék velünk.
ISOLA: Ferenc testvér, anya azt üzeni, gyere be és vacsorázzál velünk.
FERENC (megjelenik az ajtóban; megáldja a házat): - Odébb is áll-

hatok ám, majd csak találok vacsorát magamnak. Igazán nem fon
tos, hogy éppen a ti fazekatokat könnyebhítsem meg.

ANNUNZIATA: Gyere csak be, Ferenc testvér. Attól, amit te eszel,
nem igelfl, csappan meg a tálban az étel. Hanem úgy látom, megint
odafönt jártál a hegyekben. Atfáztál, csupa viz vagy. Gyere be,
ülj oda a tűzhöz.

FERENC: Igen, fönt voltam, egészen fönt a csúcson, tegnap óta. A
szíklak közt, meg a szíklák madarai közt, Szél testvér is ott volt és
Eső húgom is, de Tűz testvérnek nyomát se láttam.

ANNUNZIATA: Maradj mellette, Isola. hozok még egy kis fát. de
ne zaklasd ám a kérdezösködéseddel! Úgy, testvér, tedd esek a
térdedre ezt az írhát. - (Kimegy.)

ISOLA: Mít csináltál odafönt, Ferenc testvér?
FERENC: Virrasztottam és vártam. Egy ideig semmi nem történt;

aztán egymásra bólintottak és ez azt jelentette, hogy megkaptam az
engedélyt. Egész pontosan láttam hét csillagot. Hirtelen megfordul
tak és besiettek és én láttam az ég Kírálynöjét, amint elővezette



seregét. Legeíöl jött a világ valamennyí vizbeveszett tengerésze.
Hanem egy szót se szól] úro erről édesanyádnak. mert ő csak a
saját csodáíbanbísz, senki máséban.

ISOLA: Édesanya azt rnond]a, a tűz gonosz dolog.
FERENC (hátrafordul): - Uuya!!. Anmunzíata húgom, hogy is mond

hatsz ilyesmit! Gondold meg, Isola, mi Iözné meg a Ievesedet? Mí
tartana nielegen? Ha lejössz a hegyről, mí ragyog feléd a víláq -mín
den barátságos ablakából? Figyeld csak a lángokat, ahogy felénk
hajladoznak.

ISOLA: Azt mondja: adj valamit ennem! Adj valamit ennem!
FERENC (fölindulva): Igetr.l. igen. Az ő szeretete valamiféle éhség.

Míndcn bundás, tollas, pikkelyes teremtményt szeretek. de a me
lengető tüzet is épp úgy szeretcm, mínt őket. -- (A tűzhöz tartja
az irhapokróc szélét.] -- Nézd csak. hogy kap utána! Ez gonosz?
Schal

JSC'LA: De Ferc-r:c testvér, mcgb.:; ... megfog ... - U\. láng hirtelen
hdekB;J a pokrócba. Perenc föláll, lánqokba burkolózva.] - Fe
FDc testvér, hiszern égsz! Anyám! Anyám! - (Kiszalad a kuny
hóból és anyjával tér vissza. Annunziata lerántja Ferencről az irha
pokrócot és a tűzbe dobja.]

PBRENC (még mindig elraqadtatottan áll, íölcmelt karral.] -- Egyél.
j'tiz testvér. Tudom, váqyakoztál utána. Tudom. hogy engem is
szeretsz. - !Körülpíllcnt: sajnálkozva mondja Annunziatának.] 
HÚQom, tönkretettétek Tűz testvér vacsoráját.

ANNUNZI.l\TA (félrefordulva, mogorva arccal): Nem tudom, mít
kcpzelcz. Itt a tányér leves, ülj le és egyél.

FERENG: Húgom, ne zsémbeskedjell
ANNUNZIATA (kitör): Nézd csak! Megöljük az állatokat a meleq

bundájukért: dc aztán egy szép napon öljük meg saját magunkat
is, csak azért, hogy a tűznek is legyen mi; enni? Nem elég, hoqy
sorra fölfalja a ícnyöíáínkat az út mcntéröl? Hol itt a logika, Fe
renc testvér?

FERENC: Csak a logikával ne hozakodjál elő nekem, húgom. A Sze
tetet valamennyi lánya közt ö a le~lkisebb. Sok gondot okoz nekem,
ha meqszólal.

ANNUNZlf\.TA: Adjuk oda. ami állandóan meleg;;, azért. ami csak
egy percig ád meleqct?

FERENC (vidáman hadonászva il Iakunalával}: Ma este egészen kü
lönlcqcscn jókedvű a lelkem, akár él lánqok, melyek Szent [akab
sírja körül játszadoznak. Akár egesz éjszakát vándorolni tudnék.

ANNUNZIAT A: Hol az édesanyád? Nincs ki vigyáz rád? Ha nem
voln", olyan sok dolgom itt, míndent Iélretcnnék, rnindecs abba
.!.1cigyni:k és virrasztanék fölötted.
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FERENC: A paradicsomban van. arany pásztorbot a kezében, avval
tereli a lángokat. melyek éhenhaltak ezen a világon. Arrafelé le
gelteti őket, ahol a szél a száraz leveleket egybefújta. Tudom, Isola.
most már tudom, hogya kárhozottak mocsarában lángok lobog
nak és mínden gonoszságot elégetnek. De most nem ez a fontos:
mert látod. azt is tudom. hogya nagy szeriteknek a tűz m.ltldig
hasznukra válík. Körülveszi öket. és ök benne lakoznak. Mint ahogy
most is ...
(Es így tovább.)

Koncz Lajos

A TANUSAGTÉTEL KÖTELESSÉGE
ÉS MÓDJA

..Tanúim les3tek
(Ap. Csel t. 'I)

Mai katolikus életünket -~ inkább rilég csak intellektuális felisme
rés formájában. mint szélesebb gyakorlati programmként - mind gyak
rabban és mélyebben foglalkoztatják annak az új korszeru keresztény
magatartásnak kérdései. melyeket a tanúságtétel szó foglal össze. Az
eszmét. amelyet az őskereszténység oly jól ismert, újabban a francia
katolicizmus dolgozta ki s alkalmazta a modern életre. mint vallási
életünk közösséqí vonatkozású feladatának programmját. Nálunk még
csak pár évvel ezelőtt is hiába kerestük volna fogalmát. Bizonyos in
dividuális jellegű hitvallás programmról esett ugyCJ'1 szó, de ami itt a
végső lényeg: a keresztény mcqqyőzés objektív ~,:.;,Jgálata -- hiányzott
ebből. De igen jellemző és örvendetes, hogy éppen pár hónap óta mínd
többet lehet hallani róla s bizonyosra vesszük, hogy a jövőben. mint
korszerü katolíkus magatartás méD szélesebben hódít teret maqának a
tanúságtétel felismerése és gyakorlata.

Teolóqiaílaq vonzó és sciries feladat is volna :;;e~pl1etatni hozzánk
való vonatkozásában mennyirc ez volt a ml Llru.z.k Jézus Krísztus is:
"tanu" (görögösen mártir, Ilct(ITVSI) tanúbizonyság (:oc: IW(nV(líl(;t) -tévö
Ö a második isteni személy. az Atya tökéletes, képmása. meqmutató]a.
tanúja. megtestesülésében is ez akart lenni cs ez is volt; mint az Apo
kalypszis látnoka tömören jellemzi: ..Hűséges és igaz tanú" (Jet 3,
l1;cf 1. 5) ..Bizony mondom neked -- szól Nikodémushoz --, amit
tudunk. azt beszéljük és amit láttunk, arról tanúskodunk' (Ján 3, l!). S
földi élete legdöntőbb órájában királyi öntudattal tárja fe! küldetése tit
kát a világ ítélőszéke előtt:,.Én arra szülcttem és azért jöttem c vi
lágra, hogy bizonyságot tegyek az igazsá:]l'ól" (Ján 18. 3í). é., hogy e
bizonyságtétel az igazság ügy~nek nemcsak intellektuális képviseletére
vonatkozik, hanem az akarat és élet teljes átadását követeli. bizonyít-
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ják. az olyan mélységből fakadó szavai, mint: "Az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem, ki engem küldött, hogy elvégezzem az Ö
művét" (Ján 4, 34). Az ilyen igazi tanú valóbars alteregója a Küld6
nek s a szentháromsáqos vonatkozástól eltekintve is mondhatja. magIÍr"
ról: "Fülöp. aki engem látott, látta az Atyát ís!" (Ján: 14, 9.)

Ha ennyire Krisztus személyí lényegéhez tartozik a tanújelleq, a
tanúságtétel pedig az Ö müvéhez, nem csoda, hogy az Egyházat lDÍtLt
történelmileg továbbfolytatódó titokzatos testét és tanétványaít ugyanez
zei a küldetéssel állítja bele a világba. "Elmenvén tanítsatok (Mt 28.
19: ... Ö majd bizonyságot tesz énfelőlem és ti is bizonyságot tesztek!"
(Jf.:1 15, 27). S a nagy pillanatban, mennybe távozása előtti legutolsó
mondatával, Szent Lukács (Apcs l, 8) szerint, a kifejezés ünnepélyes
és roppant súlyával igy küldi őket: "Veszitek majd a reátok lejövő

Szentléleknek erejét és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész [udeábea,
Szamariában és a föld határáig!"

Csoda-c, ha ez a kifejezés megragadja és igézetében tartja a ta
nítványokat. főkép az olyan kitárult lelküt, mínt Szent János volt. Ö
lesz él tanúságtétel evanqélistája s nagyon jellemző, hogy vannak mon
dataí, melyekbcn háromszor négyszer fordul elő a szó és hogy evaa
géliumának első lapján épúgy olvasható, mint ahogyan a Jelenések
Könyve végén. Keresztelő János nála az első tanúságtevő s ők az apos
tolok és tanítványok isszerényen, de ellenállhatatlanul csak ezt tehetik
"Tanúskodni a világosságról. hogy míndcnkí higgyen éj általa" (Ján l,
7) . .,Ami kezdettől fogva volt. amit hallottunk, amit szemünkkel láttWlk,
amit néztünk és kezünk tapintott az éldnek Igéjéről. mert az élet meg
jelent és rni láttuk és blzonyossáqot teszünk róla... azt hirdetjük nék
tek" (I.' Ján 1). Az Apostolok cselekedeteiben is igen gyakran előfor

dul a "tanú" és "tanúságtétel" kifejezés és ez is nagyon érthető, &l
nek a könyvnek első fejezetében hangzik el az ünnepélyes tanúságtétel
parancs s erre visszhang és alázatos válasz a Szent Péternek (s részben
Pálnak) színte mínden beszédében felhangzó utalás: Jézus, akinek mi
..tanúi vagyunk" (Apcs 2, 32,; 3, 15; é, 32; ef 4, 20; 26, 22; 28, 23).

Mélyen szimbóllkus és megszívlelcndö tény. hogya pünkösdkor
meoszületö Egyház első főpásztorának első szentbeszédében a tanúbt
ZÜE}3ág programmjával indul el. S ennek a proqrammnak igézete és
elraqadtatása jellemzi az egész első három századot, él tanúsáqtételé, és
pedig egészen a halálíq, a vér tanúbizonysáqáíq. De hogy itt nemcsak
erről volt szó, hanem az élet bízonysáqtevéséröl is, és hogy nem csu
pán a 'Krísztushoz való vonatkozás, Benne való hit tanúságúról. hanem
ebből fakadólag a keresztényi élet általános magasabbrendű emberi
és közösséqi értékéről is, bizonyítja az a kétségtelen és elismert törté
l:-e!r:·i tény. 110g;' az őskeresztények a vértanúságlx-li hódításnál is szé
lesebben és életszerűbben hatottak meqvalósított egyetemes embersze
retctűkkel. J ... hivők sokasáqának egy szive és egy lelke volt" (Apcs
4, 32\ és "mind összetartottak s míndenük közös volt... kinek,.1daek
sziik~géhez mérten" (a, 44) A kivülállók is ezen indulnak meg leg""~

ban: Ime, hogy szeretík egymást! Hozzá még ez a szerétet nemcsak
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egy belső körre, a hittestvérekre korlátozedott. hanem mindenkit át
ölelő. határtalan emberszeretet volt; tanúsítja ezt a szentíratok utáni
legősibb írásbeli dokumentum, a "Didaché", mely első mondataíval
megismétli az Úr legnehezebb követelését az ellenség imádságos és
alázatos szeretéséről.

Az őskeresztény kor után - mint említettük --- 2 tanúségtétel
gondolata mínteqy másfél évezredre háttérbe szorult a kereszténység
tudatában. A közvetlen környezetben nem volt kinek "tanúskodni"
Krísztusröl: sem csodáiról, Ieltámadásárói. egy-igaz-isten:;égsről --- (ez
a szentlrási és őskeresztény tanúságtétel elsődleges, teológiai tartalma);
- sem a Benne való hit és élet egyéni és közösséqí vonatkozásban
kielégitő, megoldó és boldogító erejéről (ez a máscdlcqos, 31ÜropO

Jógiai tartalom). Mindez a középkorban "inttzményesen" általánosan
elismert és vallott, nagyjából megélt keresztény valóság lett.

Igy a tanúságtétel \igye a kereszténység "szervezett" teriiletein
kívülre tolódott. Hogy azonban ez a részleges tanúskcdás ma már az
úgynevezett mísszíós területekre nézve is elégtelen, mutatja a keletiek
vádló ránkolvasása a keresztény elvek L-S det kíábrándító és ko:~,?ro~

mittáló kettősségéről az európai társadalomban!
Mert közben Európa először többféle keresztény lett, majd "elke

reszténytelenedett", megszünt Intézményesen kcresztéuy lenni. Az új,
vallásilag közömbös, sőt helyenként-időnkint elleneéges keretekben a
kereszténység hosszú ideig nem találta meg dinamizmusát, hosszú ideig
a ..megőrzés" ..megtartás" programmja a sztatíkus magatartás jellemezte.
Mig végre vissza talál a tanúságtétel evanqélíumához, ts ma már tud
juk. hogya Krísztus misztikus teste, az Isten Országa iránti általános,
minden hívőre kiterjedő felelősséget kötelezően most ebben a :or
mában kell vállalnunk és hordoznunk.

De a mai keresztény előtt - a tanúságtétel kötelességének ilyen
dogmatikus jellegű felismerése után és különleges korszerüséqének tu
datában - komoly problémaként jelenik meg EI módszcr és lehctöséq
kérdése, Hogyari kell a tanúságtételt szolgáltatnia? Történhet és törten
jek-e a bizonyságtevés mínden kautéla nélkül, -.aüy épen burkolja be
mag{Ít és fokozatos kibontakozásra. maqa-meqmutatására rendezkedjek
be?

A feletet erre is ott kell keresnünk, ahol az egyedül "iga= tunú'
magatartása és példája tanit: Jézus Krísztusnál. Mít rnutat az Ö tanú
bizonysága? Hozta-e Ö üzenetet egyszerre, teljes fényességben és mín
den tartalmával együtt? Odavetette-e cqyctlen vakitó formulában "jt
hitét" saját személyí titkáról és üdvözítő küldetéséről az értetlen. és
ellenséges környezetnek? Egyáltalán nem. Sőt él legmélyebb emberi
~ógiával és okossággal járt el. Isteni szcmelyiséqének titkát olya"
tapintattal revelálja, hogy a doqmatíkánek a maga helyén külön kell
foglalkoznia ezzel az ellenvetéssel: Ha Ő Is.cn. miért nera mondotta
ki ezt annak rendje és módja szerínt: míért tért ki annyiszor az egyenes
felelet elöl és miért érte be célzásokkal. sejtelmés utalásokkal? Azért,
mert az istení bölcsesség ökonómiája nem engedhette, hogya mcqreste-



lldIts szent titka kompromittálódjék és veröfényével csak elvakítsoe,
megfélemlitsen. hanem lassan szűrt világossággal szoktatta és fokoza
tosan nevelte a lelkeket a titok egész tartalmának befogadására {Schetz
Antal}.

Világos ez az okos pedagógiai tapintat a példabeszédekben szóló.
parabolizáló Krisztus magatartásában - formailag. S ugyanez az attitüd
tekint ránk. ha nyilvános müködésének tartalmát. annak kibontását
vesszük szemügyre.

Eleinte még nyiltabb...istenibb" az Úr magatartása: kiűzi az érú
sokat a templomból. Nikodémusnak és a szamariai asszonynak világo
san megmondja. hogy az egyedül lehetséges üdvözítő út Ö maga. a
Benne való hit. az ujjászületés vízből és Szeritlélekből. A názáreti zsi
nagógában Izaiásnak a Messiásra vonatkozó jövendölését olvasván fel,"
..összehajtá a könyvet. visszaadá a szolgának és leüle ... es kezdé nekik
mondaní, hogy ma beteljesedett az írás" (Lk 4) Aztán jelentkezik és
mind ádázabbul támad a krítíka V ele szemben. S akkor egyrészt mínd
jobban csak a csodákra szorítkozík, gyógyit, segít, életet oszt és meg
mutatja, hogy a föld. evilág számára is van örömhíre, orvossága, prog
rammja: másrészt pedig mindinkább beburkolózik a parabolák képle
tes nyelvébe...l\kinek fülei vannak a hallásra, hallja meg!" - figyel
meztet nem egyszer és Szent Márk (4. 34) meg is mondja: "Példabe
szédek nélkül pedig nem szóla nekik. de tanítványainak külön meg
fejté míndeqyíket.' es erre csak részben ösztönzi pedagógiai (a keleti
gondoIkodáshoz való alkalmazkodás), hiszen már megfejtésre van szűk

ség. sokkal inkább vezeti az ellenséges környezetben tanúsított okosság.
Amennyire indokolt azonban eszközként az okosság, annyira nem

lehet céllá tenni. Nem lehet mindvégig ennél maradni, a revelációnak
egészben ki kell bontakoznia, s a tanúbizonyságnak teljessé kell lennle,
a1logyan a megrázó erejű jelenet mutatja Kaifás előtt: "Megesketlek té
sed az élő Istenre,. hogy valld meg nekünk, te vagy-e Krísztus, az
Isten fia? Felelé neki Jézus: Te mondád: Mondom pedig nektek: Majd
egykor látni fogjátok az Emberfiát az Isten hatalmának jobbján ülni és
eljönni az ég felhőiben. Akkor a főpap megszaggatá ruháit, mondván:
Káromkodott: mi szükségünk még tanúkra? Ime rnost hallottátok a
káromkodást. Mit gondoltok? Azok pedig felelvén, mondák: Méltö a
halálra!" (Mt 26).

S az apostolok. az őskeresztények és a hittérítés jól megértették a
dolgot és követték az Urat, mind az okosságban és pedagógiában,
mind pedig a tanúságtétel kockázatainak vállalásában.

Napjaink .kereszténysége a tanúságtételt ujra korszerü feiadatának
ismerte fel. Részben azért. mert a régi keresztény területeken nincs
többé· "intézményes" kereszténység. hanem vannak keresztények és nem
keresztények, evangélium szerint élők és közömbösek: részben azért is.
mert a földrajzilag lassan eggyé váló világban többé nem elég a: mísz
szíöhoz néhány "igaz és hűséges" önfeláldozó tanú. hanem az egésr;
kereszténységnek kell bizonyságot tennie arról, ami benne mindenek
felett való vallási érték.



Ezt a vallási. teológiai érték-többletet kell ."megmutatnia" a világ
felt. Van azonban ennél a mai tanúságtételnek egy "korszerűbb" tar
&alma is. Tárgyilag ugyan másodlagos a kereszténység evíláqot építő

és nemesítő ereje (az antiszociális ösztönök, szenvedélyek megfékezése. a
felebaráti szeretet szolídarízmusa, a hívatástudattal áthatott. kőzC>ssiget

szolgáló alkotó munka stb.}: de a kereszténységnek a közömbös világ'
felé most erről a tartalmáról és értékességéről kell bizonyságot ten
llie. Meg kell mutatnia, hogy aktiv és hasznos; hogy mit ér az ember.
Aa keresztény. A cél és elsődleges tartalom :természetesen az örök
fidvösség (enélkül a kereszténység csak evilági rendszer volna) de az
idvösségre vivő útnál az Úr Krisztus is ujjászü1etésről beszélt: az em
ber egisz belső és külsö, következőleg szocíálís és evilági életének
átalakulásáról és átalakításáról.

Hogy konkrét történelmi helyzetekben melyík a helyes keresztényi
llliailatartás': az okosság-e, vagy a teljes tanúságtétel, az nehéz és wn
dig egyéni felelősséget és lelkiismeretet is érintő kérdés. De az ember
ezen a. téren sincs egészen önmagára hagyatva. Részben azért, mert
ami a tanúságtétel kötelességében és módjára nézve általános, közős

5égi felelősség, az EgyháZ krísztusi szervezete szerint megoszlik a laiku
sok és a klérus közt s ez- utóbbin belül a hierarchikus tagozódás ará
nyában részben és főkép pedig azért, mert ahogya.n isteni a parancs
a tanúságtétel kötelességére, úgy isteni a segítség is a bizonyságtevés
helyes vállalására. A bérmálás szentsége erre szolgál: kegyelem- bizto
sírás, hogy "hitünket állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk".
Mi ez, ha nem a tanúságtételre képesítö krisztusí gondoskodás? csak
legyen készséges és érzékeny a lélek a kegyelem sugallatai iránt. foc~

d\1}jonvalóban befelé tájékozódás végett a tanács, okosság és bölcses
iég Szeritlelkéhez s akkor megkapja a szükséqes kegyelmi erőt is. a
:korszerű keresztény magatartásra.



TAVASZELŐ
Irta F e k e t e I s t v á II

A szebában nem volt sötét. de világos sem. Az ablakkeret kere..ztj~c
~~n csak. hogy látszott. de túl s innét rajta semmi sem volt bízonyos,
}1ltg az asztal se. amely pedig ott állt az ablak mellett s máskor valami
kis fényes gyalogút látszott rajta. ha besütött a hold. MOJt "em.

Gáspár -- Pele Gáspár. a fíatalabbík. felesége Andok Tercz --több·
.~zöc felébredt ezen az éjszakán - ami nem volt szokása _. és soase
tudta, hogy áll a feje. azaz balról van az ablak. vagy jobbról, mi van,
lábtól, vagy fejtől és az óra fáradt kettyenése is hol itt hallatszott. hol
meg ott.

Gáspár ilyenkor ingerülten dobott egyet a fején. mire helyre zök
kent a világ. ég egyszerre eszmélni kezdett ködösen és mérqesen. E.me
aztán ujra elaludt. Hoqy meddig. azt nem lehet tudni. de ezen idő alatt
míndeníéle érthetetlen álmok kavarogtak körülötte, melyek Ielínqereí
ték. píszkálták, ellenkeztek. amig csak közéjük nem csapott. Hol ostor
raI. hol gyeplószárral, de néha lóccsel is. És ilyenkor ujra felébredt
és ujra nem tudta. rnerre van a világ. azaz az ajtó. az asztal és mínden
egyéb. Valamí tanácstalan düh jött-ment körülötte és ha arra gondol.t.
hogy hány óra lehet. úgy érezte. hogy most azonnal felkel, és az órát
azonnal leveri a falról.

Máskor nem voltak Gáspárnak ilyen kétségel és ilyen süket éjtsza
káí se. Egyszer volt ugyan ilyesféle. de akkor többet ivott a kelléte
nél. sokkal többet. De most? A lakodalom óta ...

Erre a gondolatra egyszerre a helyere került mínden. A hely. az
idő. a tegnap és' a ma. Lakodalom...

A lakodalomról eszébe jutott. hogy ő házasember immár. eszébe
jutott Treszka és egyetlen lendülettel - míntha közben semmi se tör
tént volna' - egy öreg ló. a Rigó.

Helyben vagyunk. gondolta Gáspár és arra gondolt ujra. hogy hány
óra lehet és arra gondolt. hogy 'Treszkát most ki kellene húzni az ágy
ból es alaposan elnadráqolní, ámbár nem volt egészen tisztában. hogy
míért és arra se gondolt. hogy felesége az éjtszakának ebben a tanács
talan órájában aligha visel nadráqot.

Elkezdett tehát ujra gondolkozni; kapkodva és sietve hányta össze
az esti összeveszés lényegét, mert arra gondolt. hogy elkésik. arra 901.\

dolt, hogy megereszkedett talán a Balaton jege s akkor kerülni kell
Akarattyának. és azzal se volt egészen tisztában. hogy hát Rigót most
már elvigye-e a vásárra. vagy ne vigye el.

- Mi a fene lett ezzel az asszonnyal -- kérdezte Gáspár a sö
tétséget. de a sötétség éppen azért sötétség. hogy ne legyen benne
semmi. No, nem is volt.

Pedig mílyen szepen kezdödött az este. fu a nap is szerenesés.
AJiG ült ki a jégre a lékhez. a csukák úgy vitték a horgot. míntha
megbolondultak volna és azon felül, amit eladott; még a tepsibe is ke-

5B9



riUt egy. A csaka sercegett a zsírban és kínjában olyan hatalmas illa
tokat felhőzött. amilyen egy csukától csak kitelik. Az asszony tett-vett
a tepsi körül. a tűzhelyajtó kedvesen zörrent. ha Tresaka venyigét du
gott be. vagy nádat.s ilyenkor a láng aranyon lobbanása megvi1ági
toUa szép kis arcát. Gáspár csendes megelégedéssel nézte az asseoayt
és csak hogy mondjon valamit. azt mondta:

- Hát akkor megveszem a kukoricát ...
Az asszony nem szólt, csak a halat nézte, kissé szígorúan, mintha

a pirulásában valami hiba lenne.
- ... mert ugye - folytatta Gáspár - zabot is vehetnék. de Ri

góoa.k először husra kell kapni.
- Nem tudom, mi van ezzel a tűzzel - mondta Treszka kedvet-

leniiJ. - náddal meg ilyen szeméttel az öreganyám se hallotta halat slitDi.
- Szóljál Terus - kelt fel Gáspár -- hozok...
- Most már ne menj, majd csak megleszek valahogy...
-- Szerszám, kocsi minden rendben van - tünődött tovább GM.-

pál. - ha szerenesenk lesz ...
- Az már igaz, ha lesz; hát ha nem lesz?
- Mért ne lenne? Nem olyan nagy lutri ez. A fuvar. az bi~.

Hallal meqyek, visszafelé meg hozok ezt azt ... takarmányt. vagy bort.
- Persze..; bort.
Csodálatos. hogy Gáspár a halász. míndenféle időjárás tudója éli

megérzője nem vette észre. hogya Rigó körül nehéz fellegek tolják fel
tacajukat, sőt - ha egy kicsit jobban figye! - mintha távoli villámlá.
is mutatkozott volna a konyha és az asszonyi lélek végtelen. kiismerhe
tetlen messzeséqében. De mért figyelt volna? Ezt a dolgot már hús..
szor megbeszélték. először míndjárt a temetés után. Rigót ugyanis vár
ratlanul örökölték szerszámostól, kocsistól s amikor Gáspár azt mondta.
hogy a lónak most jó ára van. Treszka ~lég szeliden csak annyit mOlll
dott, hogy - azt már nem.

- Hát?
- Majd fuvarozol rajta. Halászat után ráérsz ...
A hang ugyan nem nagyon tetszett Gáspárnak. de aztán gondol

kodni kezdett - férfiaknál ez sűrűbben fordul elő - és a gyeplóvd
Rigó farát meglegyintve (az ostort valamelyik rokon gyerek elemeltel
igazat adott feleségének.

- Nono, nem is bolondság!
Es beleringatta magát a fuvarozásba. Abban van most is. Szima

tol. mert a csukának ordító jó szaga van, és kicsit éhes.
- Bort, meg ami kell a kocsmába. A trafikot is elhozhatom, meg

mindent, ami kell ... Okosan kitaláltad te ezt.
- f',n?
Gáspár barnbán felnézett, de az asszony éppen háttal volt.
- Mi?
- Hát, hogy én találtam ki a kocsmát, meg a bort. meg az egilE

k.jtorgást...
Hallod-e Treszka!?
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- Hallom, hát. &1 csak íppen, hogy szóltam valamit, maga tII.eQ
szepen hozzákanyarította a traííkot, meg a kocsmát, meg... szóval
tudom. amit tudok.

Gáspár csak most neszelt fel és mint a halász. aki felett megdördöl
a v\'lratlan vihar, ijedten és dühösen kapott az evezőhöz.

- T eruskám...
-- Teruskám, vagy nem Teruskám, engem ne teqyél Tövá,
-- De Tera!
-- Csak kiabáljon. akkor majd én is kíabálok.
-- Mi a ménkű van veled?
Az asssony akkorát rántott a tepsín, hogy a néhai csuka. majd

nem olyan bukfencet vetett. míntha élö korában valami könnyelmű

békét kapna el. de ezzel a mozdulattal meg is mutatta hasát, amdy
letaqadhatatlanul meg volt égve.

Gáspár egyet szíppantott a levegőbe, egyet fujt a méregtől. Az
eddigi kellemes szaqba az égés keserü szurokszaga tolakodott, és Gás
pár felkelt.

- A halat raost már megeheted magad.
Azzal bement a szobába, ahol sötét volt és elgondolkodott. hogy

mi is van hát Terával s ezzel az egész házassággal, amely csupa méz
volt eddig, s n-ost - cgy idő óta - keserű, ecetes epe lett belőle,

ba nem is tartósan, de időnként. Az asszony akarta a fuvarozást. hát
legyen, egyezett ő bele. s most? Dühösen beleköpött a sötétségbe. mert
éhes volt, fogcsattogtatóan éhes és savanyú nyál szaladt össze a szá
jában. Hát nem fuvaroz! Jó. adják el a Rígót, de legyen vége ennek
a mérges kelésnek. mert mínden keserűség azóta van. amióta Rigó oc
tette az istállóba négy, pókos lábát. Cigarettáját undorral dobta a sötét
ségbe, arra, amerre köpött, hátha beletalál. de nem talált bele. ezért
elfordult és kinézett az ablakon. A hold már két arasznyira volt a SG

mogyi partok felett. és aranyos utat rakott majd az ablakig a Balaton
jegén.

Ha marad az idő. át lehet majd menni a jégen. ámbár a jég nem
szíkrázctt, a csillagok nem villogtak és. annak a holdfényből rakott
útnak a két széle, míntha megkásásodott volna. De ezek a tények
nem voltak kíalkudva, mert Gáspár szeme ugyan kint kalandozott. de
füle közben a konyhában járt. ahol csend volt, A csuka egyébként se
zajos állac, de mít csinál ez a bolond asszony? Még mcqteszí, hDgy
kidobja a halat. de akkor - és Gáspárt ujra elöntötte a méreg
akkor mejverí. A hal annyira azért nem volt megégve ...

Később edény zörrent odakint. aztán halkan kinyilt az ajtó.
- Lehet enni - susogta Tera sári hangon, amiből nem érzett ki

poetcsan, hogya méreg fullasztja, vagy a könnyek folytak a torkára.
Gáspár nem kelt fel azonnal és késöbb is mereven ült oda az asz-

tal1to:, ahol a helyrehozett csuka tartózkodott.
- Levakartam azt a kis égést ...
- Látom.
Az asszony jött-ment és nem ült az asztalhoz.
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- Mért nem eszel?
- Nem kell ... teli vagyok aszagával.
Gáspár böködte a halat, közben megenyhült és szeretett volna

vísszakanyarodní Rlgóhoz. Olyan volt ez az egész ügy, mint egy
~kadozott összekúszált háló, amit csak néz az ember és nem tudja,
lioI lehet elkezdeni. Gáspár halász volt, mínt ahogy mínden őse az volt,
és világosan tudta, hogy az összezavart szalak kiigazításához türelern
kell. Nem, nem szabad dühösen meqrántaní, mert akkor aztán kihoq ;,z
aatatlan gubanc lesz az egér.;z, amin már csak a kés segít.

- Nincsen ennek semmiféle szaga -- és a tál fölé hajolt erősen
sZlil{Jlálódva --- semmi a világon. Ha én mondom ...

- Valahogy nem kell. Igaz, ettem is nem régen, mert nem gon
doltam, hogy olyan hamar itthon leszel.

- Hova mentern volna, míkor itthon is lehetek?
Az asszony erre sóhajtott és egy ilyen sóhajtásba sok mínden

belefér, ami szinte választ kér, de Gáspár nem válaszolt. Vigyázni kell
ilyenkor.

--- Eddig - sóhajtott újra Tera - eddig úgy volt ... hajaj!
Gáspár erősen evett és halat evett, amikor minden beszéd feledle

ges és szálkát nyelhet az ember. De egyébként is kellemesebb, ha fe
lesége maga közeledik a félbemaradt Rigó ügyhöz.

- De ezután már másként lesz -- tejezte be a sóhajtast.
--- Nem lesz. Holnap Siofokon vásár. A jég jó, eladom a Rigót

kocsistól. míndenestöl, aztán legyen békesség. Veszek két süldöt, marad
métJ pénzünk is és tavasszal veszünk egy szép tehenet... Tej lese,
zsír tesz, mínden lesz. Halász volt az öregapám is, mit húzzam-vonjam
magam. Igaz?

Csend lett. Meghökkent, tanácstalan csend. Tera gyorsabban P-lOZ

gott és céltalanul rakosgatott lábost, miegymást.
- Ezt ís elviheted. ha nem eszel. ámbár igen jó - tolta odébb

Gáspár a tálat.
- Azért ne ugráltas.s, majd elviszem, ha arra is sor kerül.
Gáspár nyelt egyet és nézte a tálat a félbemaradt csukával. Az asz

szony jött-ment, mosoqatott, de a tálhoz nem nyúlt hozzá. A tűzhety
ajtaját kinyitotta és betette, de nem rakott rá. Aztán megállt és n1atJ3
elé nézett.

- Tehenet! -- mondta - meg süldőket. A tehenet aztán legeltes
scm én. A disznóólban hasig ér a hó... annak a tetéjit is meg lehetett
volna már csinálni. -

- A tehén kijárhat a falusiakkal. az ólat pedig ...
- Falusiakkal? Hova, arra a kccskeleqelöre, arra a kutyatejes

kőtenqerre, törje el a lábát, aztán akkor mit adnak érte, nem is lehet
kirnémi. engedély kell, meg állatorvos, az állatorvosnak kocsi. amilyen
drága a fuvar, amilyen ...

-- Hát akkor n.em veszünk tehenet -- mondta Gáspár keményea.
hogy megállitsa az áradatot -- a disznóólat egy nap alatt rendbete
szem, addig ellesznek a süldök az istállóban.
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-- ... hogya ló agyonrugja valamelyiket...
- A ló?
- Az hát. Arra is nekem kell gondolnom. Az ilyen süldőféle mász-

kál, jön, megy, turkál, odamegy a ló alá és vége. Meg van a nagy
kár...

Gáspárban már kétszer megfordult a csuka, de erre keserűen el
nevette magát.

- Mit nevetsz?! - csattant fel az asszony.
- A lovat, aminek az árán veszem a süldőket. a ló nincs és mégis

mg ... észnél vagy? - És ujra nevetett kissé Ielsöbbséqesen és nagyon
komiszul, de aztán meggondolta magát.

-- Nem tudom, rni a bajod. de vagy kukoricát veszünk, mert a
Rigó éhen döglik. vagy eladjuk. Tudod mit? Gyere el te is a vásárba,
aztán majd meglátjuk. a jég még jól tart.

- En a jégen nem megyek.
- Hát akkor körül meqyünk. Nagy kerülö, az igaz. de mért ne

meanénk körül. Elbeszélget jük az időt.

- Beszélgetni itthon is lehet.
Gáspárban erre elbödült a csuka, és olyant vágott az asztalra.

hogy az ablak is összerezzent. Treszka pedig elfehéredett.
-- Hát akkor - üvöltött Gáspár első ízben a holtomiglan óta 

hát akkor az a durrogó tüzes ménkű csapjon bele ebbe az egész
rohadt világba.

Indulatosan és ökölbeszorított kézzel felkelt. bement a szebába és
ú.gy bevágta az ajtót. hogy majd elaludt a lámpa, széfhányta a vetetlen
ágyat és lefeküdt.

Es most hajnal van, vagy éjtszaka, vagy az ördög tudja, mi, mert
ez a ködös félsötét rosszabb a sötétségnél L'>. Az óra végre meggondolta
magát:

- Cink - cink - cink - cink - selypítette.
- Négy - gondolta Gáspár és megtalálta helyét a világban. -

Négy. Ötre összeszedem magam. nyolcra odaát vagyok. -- Lecsúszott
az ágyáról, ruhát a hóna alá, csizmát a kézbe és: kiment a konyhába.
A lámpa fellobbant s a lámpavilág megint elkeserítette, mert a tál 8;
hallal még mindig ott volt az asztalon.

- Na megállj. feleség! - és kiment a házból.
Hideg volt, az igaz - zúzmarás, ködös hideg és Gáspár beleszagolt

a levegőbe, de a hideg möqött, az idő mögött volt valami. Csillagok
nem látszottak, szél nincs és a hold sárgasága valahol nyugaton erőt

lenkedík.
- Délutánig kibirja - gondolta Gáspár és a kásás jégre nézett.

- Délutánig biztosan. hanem aztán...
Gyorsan felszerszámolta a nevezetes Rigót, kirántotta a kocsit a

nédfélszer alól és befogta a lovat. Pokrócot dobott rá és bement a
konyhába. Dühösen nézett a maradék csukára. aztán megette. Mi taqa
dás, jól esett. Most már sietett. mert ősi ösztön sürgette. az idő sür-
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gette. a levegő. a jég alatt feszülő víz roppant nyomása miatha a
mellén feküdt volna.

Éppen bele akart fújni a lámpába. amikor lassan nyíkkanva ki
nyilt a szebaajtó. Az asszony szeme álmos és csak. áll. míntha most
szedne össze az eseményeket. S a szeme kezd elruélyűlni, a szája ki
egyenesedik és összefoqja keblén a hálóréklít.

- Hová mégy? - sziszcqi.
-- Bálba! Phü! - fujt bele a lámpába és kilépett az ajtón. &Je-

rencsere azt már nem látta, hogy felesége, mint a furia lépett utána és
talán meqütí, ha eléri, esztelen haragjában. Az asszonyt. rázta a gyil
kos düh. a tehetetlenség és, hogy nem rohant ura után, az csak egy
székláb okszerü elhelyezkedésén múlott. Tera ugyanis már az első Ié
pesnél úgy belevágta kisújját a széklábba. hogy majd lerogyott. Köz
ben már zördült odakint a kocsi, zökkent is, ráfordulva az útra és
Tera mind a két kezével belemarkolt a hajába.

A kocsi békésen és távolodóari zörgött, az asszony pedig nézte a
konyhaablak két kis világos szemct. A száján keserű nyál szivárgott,
amint suttogva kinyitotta:

-- Hát sülyedj el, sűlyesszen el az Isten. te, te gazember!

Amikor raereszkedtek a jégre, Rigó megállt és megszagolta.
Csak eredj Rigó bátran, kibír ez n'ég egy templomot Í9.

Gáspár összehúzta magán a bekecset. jól beleült a szén ába és gondo
latai visszakanyarodtak a konyhába. ámbár nem teljesen, mert közbe.
~igyelte az útat, a jeget és a ködöt is. Az út alig látszott, a jég a teg
napi olvadástól morzsalékos volt, de mozdulatlan, a köd azonban ké
sőbb mintha nyugtalankodni kezdett volna. Helyenként ritkult. helyen
ként meg olyan sűrű lett, mint az éjtszaka, de keletről már érezni lehe
tett a derengést.

- Hát majd meglátjuk - gondolt,,_ Gáspár a vásárra célozva 
az eladás nem sürgős, körülnézek legalább, nem kerül semmibe. Jobb
is, hogy otthon maradt az a tüzesqyík.. . ámbár ... -- és Gáspárban
mind jobban elmélyült az elhatározás. hogy az asszonyt megveri. Úgy
látszik, igaza van az öreqeknck, hogy az asszonyt egyszer - de csak
egyszer! - irgalmatlanul le kell t:::rni, mert másként kezébe kerül a
gyeplő - amí nyilván nem az ő kezél-e való - és akkor az egész
házasság az asszonyi indulatok hullámain hánykolódik.

- Na, mi az, Rigó?
Az öreg ló lassitott és Gáspár is figyelni kezdett. Lágy suhogás

indult el, a köd emelkedett, kavarqott és a jég teteje vizes lett.
- Iparkodj. Rigó!
Keleten - éppen szemben - sárgásvörös lett cl viláqossáq s az

álmos köd alatt valami míntha égni kezdett volna. Sárgán füstölgött
a köd, kavargott és eayszer r:;,ak mcclódult észak felé. De ekkor már
szíszeqve nyargalt a j~gen a [;;:éL u

Gáspár meq-mcqrántotta a gyeplőt, de már nem gondolt haza.
Most mínden idege hallgatódvott. A somogyi part már tisztán látszott,
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de a szél erős nyomasara nyugtalankodni kezdett a jég. Egy-egy mor
ranás hallatszott, tócsák keletkeztek néhol és a kerekek belevágtak Il

jég kásás út jába.
- Iparkodjunk. Rigó.
Hátranézett Gáspár, de mögötte nem jött senki, pedig más is tudja,

hogy vásár van ídeát ... A levegő nagyon megenyhült. s a szél langyos
erős hullámai színte megtolták a kocsit. De a part már erősen köze
ledett.

- Nem csapsz be kutya, - fészkelődött Gáspár a jégre és az
időre gondolva és elővette az ostort. amit Rigó megértéssel fogadott.
es az ostort meghaladó ügetéssel jelezte, hogy ezt már előbb is meg
kezdhették volna. de hát a kocsis dolga, hogy gondolkodjon. Vágtat
tak, ameddig birta az öreg ló, de Gáspár azt sem bánta már. amikor
lépésre lassitott. Egész közel volt a part és olyan igennagy baj már
nem lehetett. A kis fenyves mellett egy ember állt és integetett. hogy
jobbra. .. jobbra...

- Aha - eszmélt Gáspár, - ott még tart a jég. mert ekkor lát
ta meg. hogy a turzás jege lecsúszott és - bizony - azt már a viz
emelgeti ...

Az utolsó száz métert vizben tették meg és Rigó nagyot fujt, amikor
itikapaszkodtak a jégtörmelékes. homokos partra. Gáspár megsimogatta
az öreg ló nyakát és pokrócot dobott rá. Aztán az emberhez fordult.
aki valami halászféle vénember lehetett és csak nézte öket elgondol
kozva.

- Köszönöm, hogy intett, bátyám.
- Nincs mít, de jól imádkoztak érted, az szentigaz.

Tera ült egy darabig a széken, borzasan. álmosan és sötéfen. A
gerendákat emelgető düh csendes haraggá apadt. s ahogy múlt az idő,

ebből aharagtengerből kiemelkedtek az elhagyatottság, meggyötörtség.
kisemmizettség tanácstalan zátonyaí. Elment - gondolta - elment csak
úgy ez a ... ez a ... a bálba!! Ezen aztán csodálatosan elkeseredett és
hangos feljajdulással elsírta magát. Először a széken sírdoqált, aztán
az ágyban. Aztán elaludt, de hamarosan felébredt s amikor Gáspár
ágyára nézett. ujra sirdoqálni kezdett, belehüppögve apámába. - Igy
elmenni; - suttogta és a szckrényrc nézett és nér látta magát, amin:
összeszedi ruháját. összeszed mindent - a menyasszonyi koszorút is ...
erre megint megindultak könnyei, mert eszébe jutott az esküvő, az a
lebegő szép3ég és jóság és gyertyák ... és ez lett belőle.

- Bálba! - sirta és ujra elaludt és álmában minden össze-vissza
kavarodott. Sötétség volt és nagy vizek, sárga. nehéz hullámok, melyek
ben hol ő fuldokolt, hol Gáspár. vőlegényi ruhában.

- Jézus! - ébredt fel, mert kinyilt az ajtó és anyja állt meg az
ágy mellett. Ijedten felült.

- Ne menyecske, még ágyban? ... Hoztam egy kis tejfölt. - Az
zal leült az ágy szélére. Tera pedig átölelte és ujra megrázta a sírás.
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- Mi bajod van? - ijedt meg az öregasszony és csak most ué<:~tt

szét a szebában - hol az urad?
- Bálba... azt mondta, elmegy a bálba...
Az öregasszony szerétettel és mérqesen ölelte vissza lányát.
- Na megállj csak, Gáspár! Mennyí pénz volt nála?
- Nem tudom... a Rigót akarja elpotyázní. Majdnem meqvert.
- Rigót .. , a bálba?
- Azt csak úgy mondta, Iviintha az ördög kötözött volna bele. most

JOindenáron fuvarozni akar... a fejibe vette ...
- Akkor mér' adja el a lovat?
- Nem akarta, én akartam.
- Hát akkor?
Tera nem válaszolt, anyja pedig felkelt és kílökte a zsalugátert
- A' fenének ülünk ebbe a sötétbe! .
A szeba egyszerre tele lett nappali világossággal. Az ablaküveg

csillogott s a nyárfát suhogva tekergette a szél az ablak előtt. Az öreg-
asszony visszaült az ágyra.

- Olyan vagy, míntha megnyúztak volna, hát most mondd el,
mert nem értem.

Tem úgy érezte, jó lenne. ha megint sírhatna. de a sírás ebben
a világosságban már nem ment sehogy se. Ez egy kicsit felingerelte.

- Szóval már a halon kezdte, hogy egy kicsit megégett ... aztán
meg. hogy kukorícát vesz, mert a ló éhendöglik ...

- Hát aztán?
- Hát aztán megmondtam, hogy rendes halász ne kujtorog,on.

aztán szóra-szó...
Az öregasszony figyelme&n nézte lányát.
- Csak mondd ...
- Mit mondjak? -- pattant fel Tera _-' ezen összevesztünk. rnert

mérges lett, hogy én nem akarom. Akkor káromkodott, hogy üsse meg
a ménkü, hát adjuk el a Rigót, de én is menjek el a vásárba, majd
az úton elbeszélgetünk. Hát beszélgetni itthon is lehet. azt mondtam,
erre bevágta az ajtót, mert mérges volt, hogy én nem ettem a halból. de
igazán nem kellett, majd a gyomrom fordult fel, ha csak ránéztem...
még most is szédelqek.

Az öregasszony nem szólt, de megint lánya válla alá csúsztatta
kezét, arca szelíd lett.. anyás, de majdnem mosolyqó,

- Szóval nem bálba ment, hanem vásárba, Nem vert meg?
-r-r- Engem? - villámlott Tera szeme - engem? Jó, hogy kiment.
- Más ember talán megvert volna. Apád biztosan; de Gáspár j6

ember és talán észrevette ...
- Mit?
- Hogy kettötöket vert volna meg ...
Tera felült hirtelen s a bizonyosság nagy dobbanásában egyszerre

megváltozott körülötte a világ. Ijedtség, boldogság, félelem, szeretet, ki
villanó tervek. az anyaság mélyséqe és magassága omlott szét benne
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ée ebben a megdöbbent, szorongó boldogságban anyja. mellére hajtotta
fejét.

- Persze. - suttogta - persze; gondolhattam volna.
:Bs csak ültek. A szoba tele lett, míntha a nemzedékek lánca moz

dult volna meg benne. s az öregasszony ujján számolgatott.
- Szegény Gáspár - mondta Tera, csak hogy mondjon valamit,

- körül akart vinni a parton ... mert a jégen nem akartam...
- Jóságos Isten! - sápadt el az öregasszony és felállt - a jégen

lne.at? Mikor indult.
- Még sötéttel. Mért?
- Nézz ki ... nézz ki... nem hallod?
De Tera nem hallott már semmit, csak a Balatont látta, a torlódó

jég villogó hánykolödását, a hideg, kék viz csapkodását, az egész nagy
tó darabokra tört roppant vergődését.

- ... és én megátkoztam... hogy sülyedjen el - motyogta sárgán,
aztán elfordult előtte a világ, rníntha sötét fátylat rántottak volna az
ablak elé.

A vásár pedig nem volt semilyen. Se eladó, se vevő. A zalaiak
nem jöttek, mert a jégre spekuláltak. a somogyiak meg nem jöttek. mert
tudták ezt, hiszen az innenső part már tegnap megrokkant.

Gáspár csak álldogált Rigóval, de azért nem volt rossz kedve és
valahányszor a Balatonra nézett. megcsóválta a fejét.

- Majdnem kifogtál rajtam...
Délfelé, ahelyett. hogy sűrűsödött volna a sokadalom, inkább rit

kult és mivel Gáspártól azt se kérdezték hány óra, nem hogy a lóra
lett volna valaki kiváncsi. szénát vetett a ló elé és belépett a lacíkony
hábe, honnét az idő múlásával egyre sürgetöbb illatok szállongtak. A
csökaszemü szakácsné csaknem ölbe vette Gáspárt, ámbár nem volt jó
kedvében:

-- A jó Isten hozta magát is, iszen már ingyen adom, de a kutya
se fordul erre...

- Hát akkor az ingyenböl egy kis porciót, meg három decit.
A ponyva mellé odasütött a nap. s a szél is csak a tulsó oldalon

békétlenkedett. ezért a kényelmes érzületeknek nem volt semmi akadálya.
Már majdnem elbóbískolt, amikor a ponyván túl megállt két ember,
mert árnyékuk ott hadonászott a vásznon. Az egyik különösen emel
~ette kezét:

- Hát most mit csináljak, azt mondja meg nekem Csiszár úr, mit
c9áljak? Az a gazember... hát ilyenek a mai fuvarosok!

- Lebaházott a felesége és doktorért ment.
- De mí közöm nekem ehhez Csiszár úr. azt mondja meg nekem...
Csiszár úr nem mondott .semmít, csak a karját tárta szét a ponyván,

jelezve tehetetlenséqét.
- Pedig kétszázat igértem neki, kétszázat, érti kedves Csiszár

úr... Hát nem szép pénz ez innen Almádiig? De gyűjjön, igyunk vala
mit. mert megüt a guta...
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Gáspár láthatólag arra ébredt fel, amikor a két ember lezökkent
a padra. A kisebbik gyanakodva nézte Gáspárt, aki erre jónak vélte
ásitani. ..

- Elszundítottunk, földi, elszundítottunk?
- Hát - legyintett Gáspár - anélkül nincs az ember. Jól tdesüt

a aap..; - és kinézett a ponyva mellöl Rigó felé, jelezve az t)sau
tartozandóságot.

- A magáé?
- P.z.
- Maga idevalósi?
- A környékre - intett Gáspár bizonytalanul.
- Fuvaros?
- Mikor - ahogy...
- Idehallgasson barátom: jó keresetet ajánlok és megfizetem a vhz-

szafuvart is ...
- Azt úgy is szokás - bólintott Gáspár, akinek nem volt kö

telessége megmagyarázni. hogy visszafuvarról szó sincs, hiszen 6 még
túl megy Almádin...

Szép nap volt ez míndenképpen és szerenesés. Gáspár gyalog ment
a kocsi mellett, mert Rigónak volt mít húzni: egy egész cirkuszponyvát.
A cirkuszos fenn kuporgott a ponyva ringó tetején és remélhető volt,
hogy nem esik le, de Gáspár szivesen is ment gyalog, mert hatalma!
áldomást nyeltek el hirtelen, és Gáspár így is úgy érezte. hogy ha most
elindulna úgy toronyirányt, egy óra alatt ott lehetne Teránál és azt
mondaná:

- Ide hallgass Teruskám... -- és szepen megmagyarázna míndent,
szóval míndent, mert erre most különös erőt érzett ...

T era ezenközben valami rettenetes ecetszagra ébredt.
- Jaj! - mondta és eszébe jutott minden.
- Ne bolondozz lányom, Gáspár régen túl volt már, amikor meg-o

indult a jég. Háromszor is túl lehetett.
- Azt mondtam... Istennel mondtam az átkot.
- Akkor is átért! Bolondokra amúgy se hallgat az Isten, meg ál-

lapotos is vagy... A Szüzanya vigyáz-ilyenkor az asszonyokra. és
Jmádkozík értük, ha valami rosszat mondanának ...

- Azt hiszi, édesanyám?
Az öregasszony csak legyintett, de olyan hittel, hogy az l"fj'ész

dologról kár is beszélni. Ha van valami a világon, ami biztos, hát ez
az!

Tera kicsit gondolkodott, arca kíszínesedett és sietve lecsúszott
az ágyról:

- Akkor én most elmegyek a templomba.
- Na látod, ~n meg kitakaritok addig, de nem várlak meg, mert

tudod. milyen ember az apád Én csak egyszer csattogtam vissza neki,
na ... de az aztán elég is volt hát csak eredj lányom.

A templom hűvös volt, emlékek nőttek benne és eltüntek a bolt-



ívek magasán. üres volt a templom. ámbár ez az üresséq csak gyatra
szó, s falura vonatkozott. A menyecske kétszer is megszédült az úton.
Mi lesz vele. ha ott rosszul lesz? De nem lett rosszul, mert elfelejtette
önmagát. Az ima suttoqása, mint a futó jóság vize elhordta ami rossz
volt, és ringatta. ami áldó volt. ringatta a bölcsőt. amit Gáspár csinál
meg. mert - ezt meg kell hagyni. - Gáspár nagyon ügyes...

Akkor talált ujra magára, arnikor a Szűzanya oltára előtt már na
!}'Oft fájt a térde. Nagyon fájt és észre se vette. hogy mégis könnyű

és lehetséges lett minden! Az utcán tavaszi hangon szóltak a verebek
és csodálatos. hogya gyalogjáró reggel óta mennyit száradt.

Ez a merengő könnyűség alkonyattal azonban rmhtha kezdte volna
elhagyni. Ha az ablakra nézett. elszorult a szíve, mcrt apró négyszögé
ben ujra hánytorogni kezdett a nagy viz és a jégtábiák úgy forogtak.
mint a tél öreg könyvének szakadozott lapjai.

Leült a konyhában és már majdnem beenqedte az önvád és két
ségbeesés alkonyi koldúsait. antikor megköszörüite valaki a torkát
odakint.

- Édesapám! -- és egy kis ijcdtséqet érzett. Az öreg halász ugyan
jó ember volt. amig jó volt ... de ha nem tetszett neki valami, meredek
és hideg lett. mint télen a hegy bazaltsztkláí. A kezében szák s a szák
ban két hal mosolyqott.

-- Üljön le. édesapám.
- Nem ülök. Ezekből halászlét csinálj, ahogy tanultad, aztán tedd

rendbe magad. mert olyan vagy. mínt egy avctt söprű...
- De .. _
- Jól van. Az Isten gyereket <ld. hála legyen neki, de a világ

azért nem fordul ki a sarkábú, aztán te S~ fordulj ki. rnert ha az urad
nem. hát én helyre igazít!ak.

Tem vörös lett. mint a pipacs.
- Az úgy volt ...
-- Papríkát meg az erősbül tegyél bele, mcrt ,~Z~ urad úgy sze-

retí, Bort is hozz... na Isten áldjon.
Az öreg elment, Nem csapta be az ajtót, de nagyon nyomatékosan

tette be. és lánya úgy érezte, hogy aza bizonyos erős paprika az
ereiben szaledqál. Tenni kellett valamit,

- Avétt sőprű?... csak ezt ne mondta volna!
MJVcl il halak méq míndíq csaptak egyet-egyet, kiborította öket

az asztalra .::s rnérqccen kupánváqta egyiket a másik után.
- Hogyne. még bort is!
Azzal fcgta a boroskorsót és IIH.:n;'Ozta a bort... Lámpát gyuj

tott, közben a tükörből ránézett önmagára. Megmosakodott, folöltözött.
- rv'iajd megmondom én, hogy a magam asszonya vagyok. csak

IIlégegys7.er jőjjön ide. Van aki engem helyreigazít ...
Bs a tükörbül a Mária képre húzta valami a szernét.
- Gáspár ... Szűzanyám!

Csendesen kiment a szebéból és főzni kezdett. Nyugodtan, nem
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kapkodva. de minden mozdulata möqött az ura volt és mínden rezda
lesre maga elé nézett, de a szive kint volt a ház előtt.

Aztán egyszer csak zörögni kezdett valami és dobogni a ló. B g y
ló ...

Pár óra múlva Gáspár étellel, itallal. csókkal. könnyel kielégítve
úgy ült az asztal mellett, mínt egy császár, akinél a trónöröklés rendje
immár bíztosírva van. Felesége kedves. békés szemében csodálat. amint
urára néz és kezében a pénz. amit Gáspár kirakott az asztalra.

- öledbe ülök, Gáspár.
- Gyere angyalom,
Teta elhelyezkedik kényelmesen és biztosan. Gáspár kicsit á~,

de nagyon boldog. mert császár. ámbár tudja, hogy vannak rab CSászá
rok is.

- Aztán majd ha megint mégy Gazsikám -- suttoq Tera 
én is veled megyek és az úton szepen elbeszélcetünk.

A GONDOLATAiM MA REGGEL

1\ gondolataim ma reggel
úgy szállnak. mint a madarak, ha
a mozgó ág feldob ja öket
a kékerr álmodó magasba.
az ágYUlll pedig csupa hársszag
a viráqoktól, levelektől.

mík észrevétlenül lehulltak
az éjszaka. Nem h kelek föl:

csak heverek tovább a naptól
felduzzadt párnákon a kertben.
hogy az árnyat, a fényt. a zsonqást
a levegővel beleheljem.
Mcrt ezt kívánom, ezt a nvári
tengervizízü, tiszta békét. .
falaknak és álmoknak ezt a
nagy ragyogását. ami még szép ...

Ilyenkor mínden óríásí:
a szítakötök és a hanqyók.
Ugy hallore. ll:,int a llClQ/ haranqot.
zúgni a lombek !dei hangját.
4.~Z orrornat a sZ8H be.ölt.,
TIlÍl1t a fület az áradó dal
és mínt gyermekkcromban rég ZE.

ügy tele V211 a ezívem jóval.
Toldalagi Pál
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SZEN\LE
ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBETEK

Az Arpádhézban használt női nevek
közt Erzsébet volt a leggyakoribb. Er
zsébet nevű leá iyal találkozunk II.
Géza (1141-1162>. II. Endre (1205
1235>, IV. Béla (1235-1270), V.
István (1270--1272> és III. Endre
(1290---1301) királyunk családjában.
Ugyancsak Erzsébet nevet viselt II.
Endre lcqldscbb fiának, Utószülött Ist
vánnak és unokájának. V. Istvánnak
felesége. Sőt még egy nyolcadik Er
zsébetet is i~;llleriink: II. Endre déd
unokáját, Portugáliai Szent Erzsébetet,
akit azonban kortársai inkább Izabella
néven emlegettek. Az Erzsébet-név Itt
honos csengését mutatja az is, hogy
Kun László (1272-1290) felesége,
Izabella népolyi királylány. mint ma
gyar királyné következetesen Erzsé
betnek írta magát.

Arpádház! Erzsébeteink őszinte járn
borsaqukkal és szent életükkel maga
san k;cmclkedtek kortársaik közül, An
nak a körülbelül harminc Erzsébet
nek, akiket a szentek, illetve boldogok
közt tart számon a hívő kegyelet, meq
közelítölcq egyhetede belőlük tellett ki.
Jámbor eleink ugyanis nem kevesebb,
mínt négy maqyar Szent, Illetve Bol
(bIJ Erzsébetet tiszteltek. Ezek közül
kettőt: Thüringia fejedelemasszonyát és
Pcrtuqálíaí Szerit Erzsébetet hivatalo
san is szentté nyilvánította az Eqyház.
M;:g'ii:rc.rszá~iBoldog Erzsébet, az Ár
pácl:<í:: "orar.yágacskájának" utolsó
bl:nbóla eddig m('g nem részesült ugyan
ebben a kitüntetésben. dc erényekben"5 szenvedésckbcn egyaránt gazdag
életével már kortársaitól kiérdemelte a
ezentet megillető tiszteletet. Komolyabb
nehézség csak idősebb Boldog Erzsé
bet. Kun László testvére esetében fo
rog fenn. akinek életpályája csakugyan
nem úgy indult és nagy időn át nem
olyan mederben folyt, aminőt egy
szcntnél meqszőktunk,

It négy magyarországi Szent, illetve
:Boldog Erzsébet közül. mint tudjuk.

II. Endre királyunk lánya, késöbb TIMi
ringia fejedelemasszonya a leqísmer
tebb és legtiszteltebb. A teljes vlrdO
zásba borult középkor női eszménye
nek volt ű utolérhetetlen tökéletesaégt
kiteljesedése. S p e c u I u m III u nd o
e t a n g e l i s. Alig huszonnégy éVf'!;
terjedő életében mintegy összesűrítve

látjuk mindazokat az erényeket és em
beri értékeket. melyeket a hivő egy ke
resztény nőtől, mint hajadontól,hi...
vestől és özveqytöl megkivánt Vde
azonban e helyen nem kell bővebbee

foglalkoznunk. Hiszen szép életének és
lenyüqözöan kedves egyéniségének em
léke sokkal elevenebben él a köztudat
ban. és a nevét viselö tömérdek val
lásos közület tiszteletében, semhoqy
szükséq volna részletes ismertetésére
kitérnünk.

Már Portugáliai Szent Erzsébetrd
nem mondhatjuk ugyanezt. Róla édes
keveset tud a magyar közönséq, Pe
dig ö is az Arpádok törzsének hajtása
volt. Dédszülei II. Endre királyunk éli
második felesége, Courtenayi Jalánál
konstantinápolyi császárlány voltak, s
nevét dédnagynénjéröl, Thüringia feje~

delemasszonyáröl nyerte. A kis her
cegnő már születésével örömet és ál
dást árasztott a földre: atyja, Péter
aragonia! trónörökös és nagyapja, I.
Jakab király (1213-1276), akik ép
pen akkor ádáz testvérharcl-an állottak
egymással. annyira megörültek az ÖI'
vendetes eseménynek, hogy összebékél
tek és azontúl a legjobb egyetértés
ben éltek. Különösen az öreg király
nem tudott betelni az unokája születése
fölött érzett örömmel. Udvarába ho
zatta és a Ieqszeraélyesebben irányi
totta nevelését. Nem gyqzte eleget haa
goztatni. hogya kis Erzsébet, ha mev
nő. mcssze túltesz az aragonIaI ház VIi

Iamennyi asszonván. ~s jövendölése
bevált: Erzsébet míntaképe lett a hi
séges hitvesnek. a szeretö édesanvá
nak és a gondos királynénak.
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Még csak tizenkét esztendős volt,
mikor szülei akaratáb6ljegyesének.
Délies portugál királynak (1279-1325)
liszaboni udvarába került. Itt mint asz
szonynak eleinte nagyon sokat kellett
szenvedníe. Kicsapongó férje ugyanis
minduotalan vétett a házastársi hűséq

ellen és amellett nem szünt meg öt
~Itékenységével gyötörni. Erzsébet pá
ratlan türelemmel és megadással vi
selte a kemény megpróbáltatást. Mint
egykoron Szent Monika, hiábavaló szö
fecsérlés helyett inkább szelidséggel és
gyöngédséggel iparkodott jobb belátás
ra birni férjét. Önmegtagadásában any
.nyíra ment, hogy férjének házasságon
kivűl született gyermekeit is magához
fogadta s ugyanolyan szeretettcl gon
dozta és nevelte öket. mint tulajdon
fiát él lányát. Ez a nagyvonalú krtsz
tusi pedagógia idővel meghozta gyü
mölcsét: Dénes fokozatosan kiemelke
dett bűneiből és uralkodása második
felében mintaképe lett a keresztény
fejedelemnek. Mutatja ezt az i g a z
s á g o s jelző, mellyel alattvalói már
életében felruházták. Sőt szcnt hitvese
érdeméért azt a kegyelmet is megkap
ta, hogy élete végén a szentek boldog
hálával mult ki (1325. január 6).

Nem kisebb goudot Iordított Erzsé
het népe boldoq.tására scm. Ezen a té
ren távolról sem ér't<: be a klrálví
fényben való tetszelqésscl s az 'ldva-ri
fogad<'lsokon és lakomákon valő u'ész
vétellel. hanem cselekvőleg is íqyckc
zett kivenni részét alattvalói javának
előmozdításából. Igy Coimbrában és
Torres Novasban saját költségén kor
házat és lelencházat állított és kór:ü
zában sajátkezűleq ápolta a betegeket.
Szocíálís érzésének finomságát mutatja
többek közt az is. hogy intézményesen
gondoskodott a szegény lányok kíhá
zasitásáról, és ha az ország valamely
részében éhinség fenyegetett. elsőnek

mindig ő sietett a szükölködök meg
segítésére.

A legnagyobb jótéteményt azonban
páratlan arányú békeszerző tevékeny
ségéveI gyakorolta a szent királyné.
Ebben a tekintetben különös tehetség
gel ruházta fel öt a Gondviselés.

Amit hatalmas fejedelmek, nagy=ti
államférfiak és körmönfont diplomaták
nem tudtak elérni. azt Ő. a politikában
járatlan gyenge asszony szinte játszva
keresztülvitte s okosságával és egyé
niségének ellenállhatatlan varázsával
egész sereg készülö háború kitörését
akadályozta meg. 1397-ben és 1304
ben Portugália és Kasztilia közt köz
vetített: 13üS-ben Aragonia és Kasz
tilia víszályát segitett elsimítani: í31í
ben XXII. János pápa kérésére több
évi fegyverszünetet közvetitett bátyja.
Frigyes sziciliai és Robert nápolyi ki
rály közt: 1299-ben férjét és lázadó
öccsét. Alfonz herceget. 1321-ben és
1323-ban pedig férjét ég fiát békítette
össze. Egy ilyen békeszerzésen lelte
halálát is. Mikor ugyanis fia. IV. Al
fonz (1325--1357) háboruha kcvere
dett XI. Alfonz kasztíliai klrállyal. "
jámbor királyné a rekkenő nvárt hő

ség ellenére azonnal útra kelt. he-gy
véget vecsen az áldatlan testvérharc
nak. Pedi\] akkor m;'·,· hatvanötéves
törődött ör~aasszony volt. tizenegy <'\
óta a coimbrai klarissza kolostor lakó
ja. A közvetítés sikerrel járt. de rt

végleges békét már 1':'1'" érte !l1f"(J L'

fáradhatatlan békeszerző.

Ilyen gazdag tevékenység melletr
nem csoda. hogy alattvalói már de
tében szivűkbe zárták a szent király
né alakját s emléket holta után is 5Ze
rétettel ápolták. Míkor VIII. Orbán
pápa hárornscáz évvel halála ut~i!l. az
1625. évi jubileumi búcs II keretében
hivatalosan is szcntté nyilvánitotta. "
spanyolok és portugálok cizezerszámra
özönlöttek az Örökvárosba. hogy Ily
mödon is leróját keqyelctük adóját né
hai nagy királynéjuk iránt.

A két Szent Erzsébethez hasonlóan
ifjabb Boldog Erzsébet is ídeqen föl
dön és idegen környezetben élte le élete
nagy részét. rl,~-g azonban szerit r0'ko
naít, özvcqyséqük idejét leszámttva, fe
jedelmi. illetv", királyi udvar fénye ra
gyogta körül, ö egész Iíatalon egy
igénytelen ~;vjjcí kolostor csendes ma
gány{,ba nienekült. hogy ott mlnden
qondolatával Istennek szdgájjon. Pá
lyaválasztásában része volt azoknak "



sil1J'Ol5 megpróbáltatásoknak is, melyek
gyermekkorában nehezedtek rája. Mert
az élet ugyancsak nem kényeztette a
kis hercegnőt. Még alig mult kétéves,
mikor elveszttette anyját. a jó Fennéna
királynét s legfeljebb ha nyolcadik esz
lIendejében járt. mikor atyja. III. Endre
király sirj án meqfordították az Arpá
dok ősi elmerét. Erzsébetnek se közeli
rokona. se bizalmas tanácsadója nem
maradt. Négy évvel rá jegyese. III.
Vencel cseh király is felbontotta \lyer~

mekíövel kötött eljegyzésüket s he
lyette a teschení herceg lányával kelt
egybe.

Erzsébet ekkor már nem Budán, ha
nem Bécsben élt. Az atyja halálát kö
vető politikai zavarok kényszerítették
rá, hogy elhagyja szülöhazáját és
mostohaanyjának, Agnes királynénak
német rokonsága körében keressen me
nedéket. Sok öröm itt sem fakadt szá
mára. Nehezen tudta beleélni magát az
idegen környezetbe. Rídeqszívü mosto
hája pedig ahelyett. hogy meqköny
nyitette volna számára az átmenetet.
csak újabb gyötrelmeket okozott neki:
önző politikai számltásból mindenáron
rá akarta beszélni, hogy Vencel he
Iyett az ő Henrik öccsének nyujtsa
kezét. Bár Erzsébet lélekben már rég
óta Knsztus jegyesének érezte és tar
totta magát. az erőszakos és elszánt
asszony éveken át eröltette önző ter
vét. Mindenképpen tető alá akarta haz
ai a dinasztikus szempontból nagyon
előnyösnek kínálkozó házasságot. Szá
mításában arra is volt gondja. hogy
öccse időről-időre alkalmat találjon a
szépen fejlődő kírálvlánnyal való be
szélgetésre; de mindig saját Ielüqyele
te alatt. Attól tartott ugyanis, hogy a
Iovaqías herceg önként visszalép, ha
megismeri a való helyzetet.

Ennek a kínos és megaiázó álla
potnak csak akkor szakadt vége, mi
kor Agnes 1308-ban meggyilkolt atyja.
Albert császár gyilkosainak kinyomo
zására és megbüntetésére a sváb her
ceqséq területére távozott. Ekkor. hogy
szabadabban mozoqhasson, megenged
te mostohalárryának. hogy egy időre

valamelyik svájci kolostorba vonuljon.

Erzsébet sietett megragadni a kinál
kazó alkalmat. Választása a míntasze
rű fegyelméről messze földön híres
tössi domonkosrendi kolostorra esett.
mely a züríchí kanton területén. WIDter
tur közelében épült (l23~ban).

A tizenhétéves kirá\ylányaak oem
esett nehezére a szerzetesi élet. A cav
lödások és kemény meqpröbáltatások,
melyeken átesett. kitűnő iskolául S:Z:OI~

gáltak számára. Saját példájából ta
nulta meg. mennyit ér a világ igézete.
Csak annál nagyobb bu:z:gósággal ve
tette magát az örökkévaló kínesek
gyüjtésére. Mostohaanyjának egy. talán
nem rosszhiszemű, de mindenesetre el
hibázott belenyúlása életébe lényegesen
megkönnyitette számára a földiektől

való teljes elszakadást. Ágnes király
né ugyanis rosszul értelmezett anyai
gondoskodásában a freiburgi Szent Ka
talin-kolostorból egyik közeli rokonát.
egy komor kedélyű apácát, rendelte
mellé]e vezetőnek. Ez a balkezes szent
azután olyan keményen és lenézően

bánt a szeqény királyi árvával. hogy
társnőinek megesett a szive rajta.

Ez a kemény iskola rövidesen il
tökéletesség magas fokára emelte u fi
atal apácát. Különösen az alázatossáq
ban vitte jgen sokra. Másik nagy am
bíciója a szent szeqényséq szellemének
elsajátítása volt. Királyi származása el
lenére semmiféle megkülönböztetést nem
tűrt. M<1s ételt. mint a többiek. még
betegségében sem fogadott el. ruházat
dolgában mindig a legszegényesebb da
rabokat választotta. Míkor mostohája
egy látogatása alkalmával szernrehá
nyást tett neki ócska köntöse míatt,
ö sugárzó arccal azt' felelte. hogy a
szent szeqényséq legnagyobb öröme és
büszkesége.

Kolostori életének nyugodt folyását
csak két súlyos megpróbáltatás zavar
ta meg. Egyszer néhány magyar úr
jött hozzá látogatóba és mindenképpen
rá akarta beszélni. hogy térjen vissza
szülöhazájába, ahol még nagyon solcan
atyja trónjának jogszerii örökösét lát
ják benne. Máskor pedig Henrik her
eeg, aki még mindiq Jogot formált ke
zéhez, erőszakkal ki akarta ragadni ko-



Qui maqányáböl.. Erzsébet azonban
aa imádság erejével diadalmaskodott
JJdndkét kísértésen; továbbra is meg
maradt a tössi zárda lakójának; szer
~resi erényei. mint kortársának és lel
ke!o tisztelőjének. Stagel Erzsébetnek
fcljegyzeseiböl látjuk, napról-napra gaz
c\ll1abban bontakoztak ki.

Utolsó éveiben sokat heteqeskedett.
Utoijára annyira megbénult, hogy moz
dulni sem tudott, Végre. mikor halá
IH közelední érezte. példaadó buzgó
sággal meggyónt. megáldozott és ápo
16inak megköszönte a vele való baj
lódá!t. Azután kérte környezetet. nyis
.!ék ki a betegszobának keletre néző

ablakát 8 emeljék föl fejét, hadd; te
kintsen kl még egyszer a derűs, nap
sugaras májusba. Bs amint körülhor
hta tekintetél a napfényben úszó tá
fon, gondolatai a magas hegyeken át
az elhagyott édes haza felé szállottak.
Utolsó szaval ezek voltak: ..Uram. Is
tenem. tekints le ma Véghetetlen irgal
massáqoddal és fogadj be mennyor
8Zágodba ebből a nyomorúságos vi
lágból. Ügy búcsúzem e világtól. hogy
nem emlékszem, láttam-e egyet is ro
konaírn közül. mióta elhagytam atyám
orszáqát." 1338 május 8-án mult ki,
oo1minchét évvel atyja után. Romlatlan
testét később díszesinívű kőkoporsóba

zárták. melyet kettös kereszt és az
Arpádok családi címere ékesített.
&:.enttéavat.'1sára, sajnos. mindezideig
nem történt komoly kísérlet,

l'iint említettük, a magyal' haqíolo
\}iwnok a thüringia! fejedelemasszony.
PortugáHai Szerit Erzsébet és Boldoq
Erzsébet mcllett még egy negyedik Er
z..<rkbetet is említenek. V. István király
é.!I fele~ge, Kun Erzsébet harrnadszü
1ött lányát. Ennek az idősebb Boldog
Erzsébetnek esete azonban távolról sem
olyan egyszeru. mínt szent rokonaié.
lu életzzentséq magaslatára csak sok
kltérés és hosszas tévelygés után ju
tott el, - ha ugyan egyáltalában el
jutott Pedig úgy indult, mint akiböl
rövidesen nagy szent és szigorú asz
kéta lesz. Négy esztendös volt, míkor
szűlel nagynénjének. Szent Marqít asz
saooynak nyulakszrqetí kolostorába ad-

ták nevelöbe, Kitűnő iskolába keriilt
és egyideig szorgalmasan utánozta is
szent nénijének életér - külsőségek

ben. Alapjában azonban fegyelmezetlen
és csintalan gyermek volt. akinek a
szerzetesi életből inkább csak a kül
söséqek tetszettek. Bár a szerzetesi hí
vatásnak halvány nyoma sem mutat
kezott nála. szüleí nyolcéves korában
mégis ráadattak az apácaruhát. Gon
dolták, hogy Szent Margit oldalán
elóbb vagy utóbb ö is rákap az is
tenes életre.

Számításuk azonban nem vált be.
Erzsébetből egyre jobban klütközött
kun vérének féktelensége. Attól az Idő
töl kezdve pedig. hogy társnői ki
rályi származására és öccsére. Kun
Lászlóra való tekintettel fejedelernasz
szonnyá választották (1277) valösáq
gal kiskirály médjára kezdett viselked
nj. A kolostor javaival és alkalmazott
jaival. mint sajátjával rendelkezett. An,.
nál könnyebben tehette ezt. mível ló
rályi öccse dúsan elhalmozta adomá
nyokkal és kiváltságokkal. Egyáltalá
ban a két testvér túlságosan is meg
értette egymást. Híres kortársuk. to
dornér esztergomi érsek egyenesen a
király rossz szellemeként tünteti fel a
fejedelernasszonyt. Egy újabban el6
került levelében többek közt ezt írja:

. "Erzsébet, nem annyira s a n c t i-, mint
inkább a n t i m o n i a l i s '(nem apá
ca). királyi testvérének istentelen dol
gokra amúgy is nagyon hajlamos és
kész lelkét gyakori siirgctéseivel felin
gerelte."

);:rthetö. hogy a hevesvéru fejede
lemasszony egyre nehezebben tűrte a
kolostori élet feqyclraét. Kivágyott a
világba. és Iérjhezmenetelre gondolt.
Lodomér érsek levele szerínt kész lett
volna akár egy tatár fejedelemhez is
hozzámenni. Szándéka kivitelére akkor
nyilt alkalom. mikor egy hatalmas és
dúsqazdaq cseh főúr, Rosenberg Zavili
személyében végre mejfclelö kér6 Je
lentkezett. Rosenberg nem származott
ugyan királyi vérből, de mint II. Ven,.
cel király mcstohaapja és gyámja. va
lösáqos királyi hatalmat gyakorolt.
Amellett jó megjelellésü erős eIllber



volt és életkora is körülbelül meqfe
lelt az immár 3'4. évében járó Erzsébet
korának.

A dolog azonban távolról sem ment
olyan könnyen, mint az érdekelt felek
gondolták. A házassáqkötésnek, mín
den mástól eltekintve, két akadálya
volt; Erzsébet szüzesséqí fogadalma és
másodfokú sógorsága Rosenberggel. A
nagyhatalmú úr elsö Ieleséqe, Kuní
gunda, Ottokár cseh király özvegye
ugyanis IV. Béla királyunk unokája
volt. Kun László azonban nem volt
az az ember, akit lelkiismereti aggá
lyok visszariasztottak volna. Mivel Iát
ta, hogy csak erőszakkal érheti cl cél
ját, az 1288. év egyik derűs tavaszi
napján katonáival és mindenféle S~

dett-vetett néppel rátört a kolostorra, a
szerzetestestvérek ellenállását mcqtörte
és nénjét magával ragadta, Lodomér
érsek tiltakozását pedig ezzel hárította
d magától: "Ha tizenöt vagy még
több nővérem volna, mind kihúznám a
kolostorokból és megengedett vagy ti
los házasságra adnám őket, hogy aka
ratom teljesitésére minden erejükből se
gitő atyafiakat szerezhessek, hogy min
dent meqtehessek, amit lelkem indulata
suqall, . . Mert én magam vagyok
magam törvénye és nem tűröm, hogy
holmi- papi törvények korlátozzanak."

Erzsébet sietett élni a kierőszakolt

szabadsáqqal: már 1288 május 4-0n
egybekelt Zavis úrral. De a világbot
ránnyal indult házassága már két évre
rá tragikus véget ért. Vencel király
ugyanis közben meghasonlott mostoha
atyjával. elfogatta és kétévi fogság
után 1290 augusztus 24-én lefejeztette.
Maradt-e a szerencsétlen házassáqbó]
gyermek, nem tudjuk.

Erzsébet férje tragikus halála után
még vagy tíz esztendeig Magyarorszá
gon maradt. de elhagyott kolostorába
ft jelek szerínt nem tért vissza. Közben
rokonai sorra elhaltak. öccse és bűn

társa. László király 1290 július IO-én
orgyiH:ossálJnak esett áldozatul. Erzsé
bet egészen magára maradt, és ekkor
az a gondolata támadt, hogy itthagyja
Magyarorszigot és nénje, Márla ná
polyi királyné oldalán keres oltalmat.

Itt nagyon szíves fogadtatásra taiált.
Sógora, II. Károly király eqészen I\.JL-m
fredoniáig megbizható, embereket kOl
dött eléje, tartására évi harminc untill.
aranyat rendelt, söt még adössáqaínak
kífízetésérc is vállalkozott.
Ezekből az adatokból kivehctöh.~

Erzsébet egyideig Nápolyban is világi,
söt nagyvilági életet folytatott. De 8l!;

évek múlásával lelkéhen egyre gyak
rabban révültek fel apácakorának ein
lékel, Talán nagynénjének, az akkoe
már Európaszerte, de főleg Nápolyban
szentként tisztelt Margit asszonynak
mennyei közbenjárása is ,;eg:tette ffiC\j

találni réQi maga. Elég a= hozzá, hog",'
a hevcsvcrü hcrcecnö a ti t i tn o n i 
á l i s b ó l ismét s ~ n c t i tn o n i ci. I ~ cs
lett és ujból niaqára vette Szer.t Do
monkos ruháját. 1308 július 9-én. mar
mint a nápolyi Szent Péter kolostoe
szcrzctesnöjével találkozunk vele. Ké
sőbb, özveqyséqre jutása után, Mária
nénje is idehúzódott s azontúl fl két
nővér együtt dicsérte az Lírat es egyUtt
igyekezett kiérdernelni alamizsnával és
önsanyargatással a mcnnyel boldoqsa
got. További életükről azonban, eia/
nos, nincsenek megbizható adataink.
Igy nem tudjuk megítélni, hogy Ee"
zsébet az önmegtagadásnak milyen hő

sies gyakorlataival törölte ki kortáe
sainak emlékéből korábbi életének '!'t
láqraszóló botrányait és érdernelte ki t'I

boldog melléknevet. Mert az taqadha
tatlan. hogya magyar haqíoloqiumok [I

középkor második felélől mint boldo
got tartották őt számon. Jogg?-I-e vagy
jogtalanul, nem tudjuk eldönteni.

Befejezésül még egy Arpádházi Er~

zsébet hercegnőt kell megemlítenünk ki
ugyan sem szcnt, sem boldog nem
volt. dc példás életével, jóságával éli
szelidségével mégis díszt árasztott arra
az áldott törzsre, melyből kisarjadt. Ez
IV. Béla leánya, Henrik bajor herceg
felesége s ezen a réven Bajor Ottó
királyunk (1305-1307) anyja. A nie
deraltaichi évkönyvek erényes é,
minden jósággal ékes asszonynak rnond
ják, aki halálával (1271 október 24)
mélységes szomorúságba borította egész
Bajorországot. B. Gy.
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SZOKÁS ÉS ÉLETFORMA

(Goudolatok a falusi pasztoráció új problémáiról)

A Vigilia néhány számában foqlal
kozott a falusi pasztoráció problémái
val. Úgy gondoljuk, a felmerül t kér
-désekre nem lehet máröl-holnapra ;:>on~

tos és részletes feleletet adni, hiszen a
falusi élet alakulása sem történik má
ról holnapra. legalább is bensöleg nem.
Megvitatni azonban szükséges öket.
már csak azért is, mert a lelkipász
tornak tudnia kell, hogy rninél inkább
elhanyagolja. vagy elnagyolja felada
tainak számhavevését és a lehetősé

gekhez képest történő meqvalósírását.
annál nehezebb lesz a megoldás az
Idők multával,

Ez a hozzászólás nem akar telles
megoldást adni. csak néhány gondo
latot. A falusi vallásos szokásoknak és
a vallásosság megszokottságának prob
lémájára tér vissza; véleményünk sze
not ugyanis itt találhatjuk meg a
minket érdeklő kérdésekre az egyik leg
fontosabb feleletet.

A falusi vallásos népszokások nagy
része középkorí eredetű: ezt ma mar
világosan látjuk a vallásos néprajz ku
tatöínak - nálunk elsősorban Bálint
Sándornak. Radó Polikárpnak - mun
kája nyomán. A középkorban a val
laeos élet sokkal gazdagabb volt kül
sőleg is megnyilvánuló ténykedések
ben, mint ma; a szentelmények száma
is sokkal nagyobb volt. A középicort
ember a mindennapi életet átszötte
külsö vallásos mozzanatokkal is. Tem
plomi szertartások, liturgikus cselek
mények. szentelmények utánzásaként
kialakult a falun bizonyos profán li
turgia. meggyőződések és hiedelmek
terjedtek el erkölcsi téren éppúgy. mínt
a hit vonalán s a szokás erejével gyö
keret vertek az egyszerű nép között.
Természetesen előfordultak tévedések
és babonák s tévhitek is beférköztck
a falukbar a jó szokások többsége
azonban nem volt más, mínt a totális
vallásosság középkori megnyilatkozása:
a profán. hétköznapi életet át akar-
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ták itatni szembeötlő. jellegzetesea vai~

lásos vonásokkaI. És ezek a vallásos
szokások belső meggyőződésüknek ld
vetítéseí vagy támaszai voltak. Rövi
den igy is mondhatnök: értették. amit
tettek.

A török megszállás alatt. mikor li

hivatalos, nyilvános egyházi élet sok
helyen meqszünt, egyebek között ezek
a szokások táplálták tovább sok fala
siban a vallásosságot; a maguk mod
ján alakitották a meglevőket és újabb
szokásokat terjesztettek. Úgy gondol
juk. leginkább ebben az időszakban

vált több szokás profánná: durva vo
násokkal festették át némelyiket. il '.'01

lásos színezet és célzat sokszor le
kopott. amint hogy a belső vallásos
hit is gyöngült sokakban. Az egészsé-
ges szokások egy része elvesztette hi
telét, nem volt kapcsolatban többé a
vallásos lelkiséggel, puszta külsöségnek
tekintették. Része volt ebben bizonyá
ra a protestantizmusnak is. mely szür
kébb és hidegebb formákat követelt,
A jó szokások közül egyre kevesebb
maradt meg vallásos élményként. A
benső tartalom és a külső meqnyilat
kozás közötti összefüggés mind horná
lyosabbá vált. végül a szokások több...
ségét nem értették meg. elhagyták. Ma
már alig találunk egészséges. vallá
sos népszokásokat a falvakban.

Igaz. később - igya barokk kor
ban - is alakultak kl vallásos nép
szokások, eléggé nagy számban, de
ezeknek a mult századi liberális és
racionalista gondolkodás terjedése ide
jén általában az iméntiekhez hasonló lett
a sorsa' először talán a nemesség so
raiban. azután pedig a szegényebb
néprétegekben is.

Történt azonban ennél sokkal na
gyobb változás is a falu vallásos éle
tében. Nemcsak a vallásos népszoká
sok. új ájtatosságok és az új lelki
utak váltak meqszokottakká, hanem az
EgyháZ el nem hagyható és lényegében



át IKm alakitható hagyományai. lítur
gíkus cselekményei is, mint például a
szentmísc, keresztelés. házasságkötés.
<:gyáJtalán maga a vallásos élet.

Mi történt itt? Sokan a gyakorlatban
egy elbírálásban részeaitették a szent
mísét és a szcntséqekct a vallásos
népszokásokkal: nem értették immár ér
telmüket cs céljukat sem értették; egye
seket épp úgy elhagytak. mint egy
egy elkopott szokást, eqyeseket pedig
belső meggyőződés nélkül mcqtartot
tak. Egyes helyeken kialakultak a val
lásos élettel ellenkező rneqszokottsá
gok: II templom elhanyaqolasa, a vad
házassáq például. Először általában a
falu "gyökértelenebb" rétegei váltak
közömbössé, azután a fényűző hírto
kos paraszti rétcq több tunja. aki ha
templomba esetleg el is prt. gyakorla
tilag taqadta a szellem fC'1~0bbségét s
életében vajmi kevéssé valóeitotta meg
a katolikus elveket.

Vallási szempontból sok mai falut
jellemez, hosszú alakulás eredménye
ként. a míndenféle érdektől rnentes
vallásos lelkesedés és lendület meg
csappanása az új és jó vallásos szo
kás kialakítár.áhan való lanyhasáq s a
iényeqesnek é:> lényeqtclcnnck gyakori
összekevcrésc, Nem íqazáu elő vallá
sossáqra vall, ha I'gv.,q·1c hónapokiq
együtt éln-le a templomi esküvő előtt. s
ha megkülik a hazassáqct, sokszor in
kabb csak azért tesz:k. hogy .,a falu
vénaszorryaínak sz;íj[tt bckössék" • s
meqlehctösen Ionák vallásossártra mu
tat p{>icidul az a délvidéki szckás is,
hogy a kg0ny előbb mcqszöktctí a
tánytf tiC h~sz;':o:;::sizza" (bunyevác S3Ó)

s C';)', kcv:"s idővel utána mermcl:
temr.lomba csküdní, "hc~1Y ne kelljen
gazd::g bkr.cblmat tartani."

Nera akarjuk túlzóan sötétre festeni
a kéi-:'2t: Természetcsen SZ2P számban
vannak L\11ln i..-;; vallásos. öntudatos.
j9a7~ katol.kusok, csak éppen arra a
cömeqcs kr·;::ö~yösség! aporzt.ixiára sze
rctnök fclb: ..'ni a figyelmet. ú:ndy no-n
Illa. kezdödön. Az a g:lZdas~lgi. é,; d,.'
Jormab~H át~~.~·:t1:ulás, mely napjaink
ban ld.~~bi-..::;\8yobb ütemben \ il-íg-

szerte végbemegy. ft vallási képet eco
sebb színekkel húzta meg. Az<llk közül.
akik számára vallásuk pusztán csak sa
játos életformajuk tartozéka vagy tá
masza volt. akár tudatosan. akár <-
tudatlanul sokan önként kiválnak a
vallási közösséqböl s felhagynak a val
lásos élettel. miután addigi életformá
juk anyagi és társadalmi keretei öse
szeomlottak.

M'g az egészséges vallasos szoká
sok éltek a falvakban. a lelkipásztori
munka bizonyos korszerűsítését a pap
ság egy része nem látta sürgősen szük
séqesnck, hiszen a külsö kép ft leg
több lelkipásztor számára megnyugta
tónak látszott még akkor is. mídön
gondolkodásban és érzésben már meg
indult az átalakulás s rnidön ft több
ség már nem élte a hitet. amelyet
külsöleq, szokasböl még mcqvallott,

Ez az átalakulás azonban az idők

folyamán úgy meqqyorsult, hogy im
már lenetctlen nem szembenézni prob
lémáival. A lelkipásztor személyének
értékelésében is változás történt. Aki
előtt a lelkipásztor ma tekintély, ab
ban a tekintél vtísztelct erősebben lelki
alapokon nyugszik. mint a multban.
Hiszen annakidején faluhelyen a pap
ban -- nyilván anyagi életformája míatt
- sokan az úri társadalom képviselő

jét látták, ami azután az iránta ta
núsított érzelmekre és a hozzá való
viszonyra sem maradt hatás nélkül.
főképp a szegényebbek körében.

Az átalakulás ezen a téren is új
helyzetet teremtett s fokozatosan fel
számolta egy bizonyos "úri" életfor
ma <111Yé.lgi alapjait s ezze! Ll pap s a
hívók egy része közötti idegenség vagy
egyenesen bizalmatlanság forrását.
Llqyanakkor viszont az új lelkipásztori
rnunka nem számíthat olyan mérték
ben a falu vallacos népszokásaíra, mínt
azelőtt. a falu egész vonalán. A ha
qyomanyos közösséqi szokások álta
Id1an annyira elvesztették régi ere
[ültet. hogy immár nemcsak vallási•
de prof;lll és kulturália téren sem igen
volt komoly irányitó hatásuk. Pedig
az ('g;""Z:;<!-g('5 népszokásoknak nagy
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jellemrormaJó erejük volt. Egy szép
betlehemes járás például az egész fa
lut át tudta hanqolní a karácsonyi
tlonepkörre; a nagyböjti lila fejkendő

pedig arra szolqált, hogy a bűnbá

Illat szelleme feledésbe nem meajen.
Azt, ami az egészséges népszokások

ból megmaradt, meg kell tartanunk,
lI6t ápolnunk is kell. de tudatosítva:
rávezetve a híveket a szokás valódi
értelmére, jelentőségére, paraliturgikus
szerepére és hivatására.

Egyáltalán erősitenünk kell a vallá
sossáq értelmi meqalapozasát. mert
egyes vidékeken vallási téren cléq sú
lyos tudatlanhág tapasztalható. Ennek
az "értelmi meqalapozásnak" legkézen
fekvőbb mödja a prédikáció. Ebben
krmészetesen nem arra kell töreked
• ünk, hogy a dogmatika egész területét
ielöleljük, de meg kell magyaráznunk
s meg kell tanítanunk hiveinknek a leg
fontosabb, leggyakrabban fölvetődő

hittételeket, azokat. amelyeknek isme
rete nélkülözhetetlen a doqoiákböl táp
lálkozó vallásos élet kíalakításához.
Ugyanakkor arra is gondolnunk kell,
ilogy beszédeinkben életformáló. po
zitiv tanítást is adjunk. Sokat hallják
például Ll hívek, hogy nem szabad ká
JJO;.nkodni; mondjuk el nekik azt is.
ml a helyes istendicséret mödja. Sokat
beszéljünk arról, míért élünk a földön,
életünk célszerű irányításáról. a helyes
llOITendröl a szerctetbcn, miért hísz
IlZfik azt. amit [ézus mond, stb. A
mennyorsz áqot általában mínt a halál
után következő boldog állapotot szok
tuk emlegetni, de beszéljünk arról is,
hogy a kegyelmi élet ..megkezdett
örök élet." Mert ne feledjük el, hogy
ezen a téren valóban "n3gykorú" lett
a falusi hivő: jobban és többet akar
iUcIni és érteni vallásából.

Közösséqí élmény és személyí él
mény. mindkettöre szükséq van. Az
Egyház rnínden tagjának külön halha
tatlan lelke van, külön erkölcsi szemé
lyisége, és az Eqyház mégis egy test.
Krisztus titokzatos teste. A ..Corpus

Crystí mystícum" tényének tudatosíta
sában és követelményeinek nagyobb
életreváltásában is komoly feladatok
állnak a lelkipásztor elött. Lehet-e hat
hatósabb módja a közöny s elfásulás
elleni küzdelemnek, mint e Krísztes
testben való közösséq tudatosítása. a
hívek élő élményévé tétele? Nem rnond
hatna-e a Ielkípasztor szabad napjain
szentmísét hiveiért kisebb falukban
családok. nagyobb falvakban utcák,
életkörülmények szerintí beosztásban?
Esetleg előre értesítve az érdekelteket
s figyelmeztetve őket, hogy ez a nap
különleges lelki nap legyen számukra,
akik csak tehetik, járuljanak a szent
séqekhcz? Olyan terület ez, amelyen
a lelkipásztori leleményesség és szcre
tet szarnos alkalmat találhat a keqyel
mi élet elmélyítésére.

A falu átalakulása helyenként más
más ütemű. Az általános problémák
mellett látjuk-e a mi szükebb környe
zetünk lelkipásztori problémáit, a tájak,
falvak és társadalmi jelleg szerint vál
tozó részletíeladatokat? Beláttuk-e.
hogy az eddigí papi életfonna egye,!;
vonásain változtatni kell? Gondolkoz
tunk-e azon, hogy az egyre realístább
felfogású új nemzedékek lelki gondo
zásában milyen szerepe van a
mondjuk igy - realista stílusnak? S
egyáltalán beszélhetünk-e realista és
romantikus ..stílusú" pasztorációról?
Olyan kérdések ezek, amelyek mind
sürqetöbben merülnek föl a mai lelki
pásztor előtt. s melyekre csak úgy
találhatja meg a feleletet, ha illúziók
nélkül. józan tárgyilagossággal figyeli
és értékeli hivei átalakuló életét s eu
a mai embert, ezt a mai falusi hívöt
igyekszik odavezetni az élő vizek íor
rásához. Kétségkívül nehéz kérdések.
de hisszük, hogy a hitből fakadó sze
retet szellemében épp úgy meqoldha
tök, mint ahogy eddig is azok vol
tak a nagy történelmi korfordulók ke
resztény életet érintő kérdései.

Alföldi A. Béla
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ESZMEK ES TENYEK
Vallásilag művelt katolikusok közt

is találkozunk olyanokkal, akik tisz
tában vannak a hittudomány felada
taival, de zavarba jönnének, ha va
laki megkérdezné tőlük, hogy miként
is képzelik az egyes hittételek· körül
folyó tudományos kutató munkát, ar
ról pedig, hogy a dogmák értelmezé
sében is történik haladás, alighanem
még kevesebbet tudnának mondani.
Nagyon figyelemreméltó igy az a ta
nulmány, amelyet a hitetlenek űdvözü

léséről tett közzé P i e t r o P a r e n t e
professzor az E u II t e s D o c e t e
folyóiratban, Fejtegetésci ugyanis nem
csak a tárgy rniatt tanulságosak, ha
nem mert a fentiek tekintetében is sok
eligazítást nyujtanak. Maga a kérdés,
a hitetlenek üdvözülése. mindig foglal
koztatta a katolíkus teológusokat, köz
tük a legkiválóbbakat is, föleg az új
világrészek felfedezése óta, körülötte
azonban tömérdek vitában igen kü
lönbözö felfogások ütköztek. Parenie
most kifejezetten abban a meggyő

ződésben lépett elő tanulmányaval.
hogy sikerült általánosan elfogadható
új megoldást találnia. Ami taunkat pe
dig végzett, annak lényege, mint lát
ni fO\Jjuk, az, hoqy a teológia szamar»
is hasznositunt próbálta a vdll;l::szo
ciológia leqújabb eredményeit.

A tridenti és a vatikáni zsinat ha
tározatainak taglalása után, amelyek
tudvalevően kimondották, hoqy a hít
elengedhetetlen az üdvözűléshez. Pa
rente az egesz probléma CSÚCSI1103Za

natát ekként jelöli rneq: "Nem gon
delhatjuk. hogya neqativ hitetlenek -
azok tehát, "kik hibájukon kivül nem
ismerik a ktnyílatkoztatást -- elve <z
tek volna a multban és elvesznének a
jelenben, mert hiszen tekintetbe kell
vennünk Isten üdvözitő akaratát c'.'. ,I
Jézus által végrehajtott meqváltást. Vi
szont a hittétel hallatára elvcszésük
végzetszerűnek látszik. A tétel értel
me ugyanis az, hogy az üdvözüléshez
elengedhetetlen a meqszentelö kegye-

lern. amely feltételezi mind tárqyilaq,
mind alanyilag a természetfölötti hit
aktusát. Már most ha az alanyi ter
mészetfölöttiség nehézség nélkül meg
lehet a hitetleneknél is, miután Isten
nekik is nyujtja a kegyelmet. amely a
lelket a hitre készteti, a tárgyi termé
szetfölöttiség már semmikép sem fo
roghat fenn isteni kinyilatkoztatás
nélkül, amely egyedüI adhat természet
fölötti rendbe tartozó tartalmat, tár
gyat, azaz igazságot a hit aktusának.
Minthogy tehát hiányzik a kinyilat
koztatás ismerete, a hitetlenek lelke
még a kegyelem ösztönzésére sem vé
gezheti a hitnek olyan aktusát, amely
teljesen természetfölötti lehetne, követ
kezésképen nem is üdvözüíhet."

Hogy megoldják ezt az ijesztő ne
hézséqet, a teológusok két irányban
kísérleteztek. Egyesek. mint Veqa,
Sota, Rípalda, Gutberlet és Strarnb,
az üdvözüléshez szükséges hit-aktust
próbálták megkönnyiteni azzal, hogy
egy tágabb értelemben vett --,- "late
dicta" , "in voto", vagy "virtualis" -
hitről beszéltek. Mások viszont a for
mális kinyilatkoztatás szükségét igye
keztek tágabban magyarázni. Esetleg
eIegendönek kellene vélnünk azt is -
írta Pinard de le Boul1aye -r-', ha a
hitetlen egy olyan tételhez kapcsoló
dik, amelyet ugyan nem az Isten nyi
latkoztatott ki, de ő, a hitetlen, ki
nyilatkoztatott igazságként vall. Mínd
ezek a nézetek azonban -- állapítja
meg Parcnte ---- nem felelnek, meg a
dogma követelményeinek, amely "ne
cossitatc medii", eszközszcrü szüksé
gcss"ggel követeli meg az alanyilag
természetfölötti hitet, mint amelyet a
kegyelem határoz meg, és a tárgyilag
tcrmészctlölöttí hitet, vagyis azt a hi
tet, amelynek Isten által kinyilatkoz
tatott és az isteni tekintély okából el
fogadott igazságra kell vonatkoznia.
Lehet-e akkor más úton eljutnunk egy
olyan meqoldáshoz, amely tiszteletben
tartja a dogma szilárd határozottságát,
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de meqszűntetí az értelem és az érze
lem háborgását is?

Különbözö kísérletek történtek eb
ben az irányban. Az elindulás min
denekelőtt az volt, hogy egyes hit
tudósok a szükséqes mlnímumra íqye
keztek csökkenteni az üdvözülést biz
tositó hit tartalmát. Ma már a teoló
gusok nagy része egyet is ért abban,
hogy elegendő kifejezetten hinni azt,
hogy Isten van s ez az Isten jutal
mazó Isten (ki nem fejezetten. benn
foglaltan pedig hinni kell a Szenthá
romsáqban és Krisztusban). Iparkedtak
továbbá mérsékelni a hires kifejezés:
"Extra Ecclesiam nulla salus" - az
egyházon kivül nincs üdvösség - ér
telmét. Vísszanyulva az egyház tes
tének és lelkének megkülönböztetésére,
előtérbe állitották azt a tanítást, hogy
az egyházhoz lehet tartozni "in re", a
valóságban. de lehet hozzátartozni "in
voto", csupán vágyban és szándék
ban is. Igy tehát a protestánsok és a
szkízrnatikusok számára. akik előtt jól
ismeretes a keresztény kinyilatkoztatás,
ha jóhiszernűek, az isteni kegyelem se
gítségével nagyon is lehetséqcs a ter
mészetfölötti hit aktusa. A muzulmá
noknál is megvannak a keresztény ki
nyilatkoztatás elemei. amelyeket Mo
hanred a maga igehirdetésébe beledol
gozott: itt sem lehetetlen tehát a hit
nek olyan aktusa. amely megnyitja az
üdvösség kapuját. De mi lesz a többi
hítetlennel?

Parente most azt feleli, hogy erre
is megvan a biztos meqoldás, csak fel
kell ismernünk azt. A megoldást az
öskinyilatkoztatás elterjedtsége és ma
radványokban való visszhangzása adja
meg. Parente két rnódon bizonyit ja
nézetét. Az egyik, rnondhatni, "a pri
ori" érvelés, olyan érvelés tehát,
amelyben egy nyilvánvaló iqazsáqból
indul ki, a másik "a posterior!' ér
velés. vagyis olyan, amelyet a köz
vetlen tapasztalásból merit.

"Gondoljunk - úgymond - azok
ra az iqazsáqokra, amelyeket Isten az
első szülöknek kinyilatkoztatott. Ök
ezeket hallották és látták és bizonyára
közölték is gyermekeikkel és unoka-
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ikkal. akik a földön minden irányban
szétszóródva magukkal is vitték azo
kat, minj családi örökséget." Isten ké
sőbb pontosan is megfogalmazta ki
nyilatkoztatását a zsidó nép számára.
Ez a nép pedig nem valami elzárt
klastromban élt. Háborúk, elhurcolá
sok, szétszóratások sok más néppel
hozták érintkezésbe. Képzelni sem le
het, hogy az általuk birtokolt igaz
ságok nyom nélkül hagyták volna az
idegenek elméjét és szivét. Nem erről

szól-e kifejezetten Tóbiás a maga éne
kében: "Azért szórt titeket a pogányok
közé, kiknek nincsen tudásuk róla,
hogy mondjátok el nékik csodálatos
rnűveit, és kioktassátok arra is őket,

hogy kivüle nincsen más isten, ki
mindenható."

Ezt az "a priori" elgondolást erö
sítik meg tapasztalati érvként a pri
mitiv népek vallásaira vonatkozó leg
újabb kutatások. Két megállapitás je
lenik meg immár általánosan elfogad
ható bizonyosság gyanánt. Az egyik
az, hogy minden primi tiv vallásban
akadnak elemek, amelyek rokonsáqot
mutatnak a keresztény kinyilatkozta
tással, a másik az, hogy mindenütt
megvan a kifejezett tudata annak,
hogy az Istenség kinyilatkoztatást adott
hajdan az ösöknek. Ezeket illetően Pa
rente bőségesen hivatkozik olyan szak
tudósok illetékesséqére, mint W.
Schmidt, Boccassíno és Grotanelli. Az
ő müveikben és beszámolóikban köz
zetett. mindeddig nem is sejtett ada
tok világosan tükrözik Isten tiszta esz
méjét, tartalmazzák a semmiből való
teremtés fogalmát, az emlékezést egy
utóbb elvesztett eredeti boldogságra,
és sok más töredékét egy olyan ös
kinyilatkoztatásnak, amilyet Isten ad
hatott az első emberpárnak. S ez 
vélí Parente - elegendö is lehet a
hit természetfölötti "tárgyaként" . Más
felől azonban, mint rnondottuk, megvan
a primitiveknél az a meggyöződés is,
hogy ezek az igazságok - bár ké
sőbb fantasztikus és téves hiedelmek
kel is keveredtek - Isten szavát je
lentik s ennek megfelelő azok helye is
a népi hagyományban. A ke\7yelrm im-



pulzusa így - folytatja Parcnte - ter
mészetfölöttivé emelheti ezeknek a lel
keknek azt a készséqét, hogy eze
ket az igazságokat a kinyilatkoztató
Isten tekintélye okából fogadják el. S
ilyen módon lehetségessé válik a mind
tárqyílaq, mind alanyilag természet
fölötti hit aktusa. "Ezeknek az i~la::-'

sáqckna'c és tényeknek fényénél te
hát -~- vonja Ie Parentc a végső kö
vetkeztetést - - az összes emberek üd
vözülcsénck kérdése elveszti azt a ko
mor sz ínét, amelybe a hittudósok ak
kor öltöztették. amikor még nem ju
tottak el az emberi történet integrális
szernléletéhcz."

Önkéntelenül felmerülhet ezekután a
kétség, hogy nem fölösleges-e akkor
a karoiíkus hittérítő tevékenység? Nem,
egyáltalán nem - válaszolja Parcntc.
Nem pedig azért, mert a most kifej
tett megoldás csupán a "lehetőségre"

utal, amely egy maximum és egy mini
mum közt inog s minden esetben ne
hézségekkel van teli. "Ha az egyház
kebelén belül sem könnyü üdvözülni,
sokkal nehezebb az üdvözülés annak,
aki kivül áll rajta, még ha számolunk
is a rendkivüli utakkal. amelyekhez
Isten bármikor nyúlhat." A hithirde
tés feladata megmarad továbbra is
nunden eddigi súlyával és a hívő ka
tolikusok ezrrányú roppant felelőssége

sem csökken.

*

A magyar irodalomban is megtalál
juk Barlaam és [csaphat törtenetét.
amelyre ma már úgy tekintünk, rnint il

középkor leghíresebb keresztény rcqé
nyérc. Egy indiai pogány király,
Abenner, elzárja fiát, [osaphatot, a
külvíláqtól, mert a csillagjósok rneqré
mitették, hogy fia keresztény lesz. [o
saphat pompás palotában él, ahol mín
den földi gyönyörűség körülveszi, de
mégis meglát sorjában egy beteget,
egy -vakot, egy aggastyánt, majd egy
halottat, és gondolkodóba esik. Ekkor
téved be hozzá Barlaam, a remete, s
meg is teríti őt. A király átadja meg
keresztelkedett fiának az ország felét.
de Josaphat csakhamar lemond a ko-

ronáról és a magányba vonul, Ké
sőbb apját is meqtéríti és szent re
meteként hal meg,

Ennek az elbeszélésnek, amelyet
minden valószínűséq szerint apalesz.
tinai Saba-kolostor egy János nevü
görög szerzetese írt a VII. század
első felében, hosszú időn át az ígaz
történet hitelesséqét tulajdonitották.
úgyannyira, hogy két hőséről novem
ber 27-i dátummal a római mártiroló
qiurn is megemlékezett. Kétségek csak
a XV. században rnerültek fel, amikor
Marco Polo egyik kisérője Ceylonban
egy Buddha-életrajzra akadt. amely
meqlcpöen egyezett Barlaam és [osap
hat történetével. Azóta tudományosan
is meqállapították a, két elbeszélés
azonosságát s ma már bizonyos, hogy
[osaphat regénye nem más, mint
Buddha történetének keresztény vál
tozata. Maga a [csaphat név is a
"Boddhisatva" szó átírása.

Míndez világosan kitűnik abból a
hatalmas forráskutatásból is, amelynek
eredményeit vaskos könyvben mínap
tette közzé Louvaínben J e a n S o n e t.
A regényes Buddha-történet eszerint
eredetíleq "pehIvi" nyelven íródott. Eb
böl ültette át görög nyelvre, immár
keresztény történetként. az eqykorí
szerző, Később latinra fordították s
innen vették át a középkorban az egyes
nemzeti irodalmak, elsősorban a fran
cia. Az elbeszélés részleteit tartalma
zó .Lcsanconí töredékek" a francia
nyelv legrégibb emlékei közé tartoz
nak. Sonet könyvének legnagyobb ér
téke, hogy e töredékek ujrakiadásán
kivül a fellelhető összes francia for
dításokat és átdolgozásokat is közli.

*
Liszt Ferenc ama sztmfóníkus szer

zemenyei sorában, amelyeket a nagy
közönség kevésbbé ismer, van egy.
amelynek a maí Liszt-irodalom egészen
különös jelentőséget tulajdonít. Címe:
"Le triomphe Iunebre du Tasse" , amit
nehéz magyarra Iordítanunk. Lehet ez
"A halott Tasso diadala" éppúgy, mint
"Tasso dicsőséges temetése". A darab
utóhangként kapcsolódik a "Tasso"
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szímfóníkus költeményhez. Ezt 1849
ben. az utóhangot 1868-ban írta Liszt.
Mi lehetett vajjon az oka annak. hogy
Liszt Ferencet. aki egyszer már any
nyi munkát és lelkesedést szcntelt
Torquato Tassónak. húsz évvel ké
sőbb másodszor is megragadta a XVI.
század na.gy olasz epikusának alakja
és müvészete? Mert hiszen Liszt külsö
élete. amelyet annyi átütő zenei és
világi siker kisért. és a "Megszaba
ditott Jeruzsálem" költőjének meqpró
baltatásokkal teli élete kozött látszó
lag nincs semmi hasonlóság. Ám a
látszatokon túl mégis van köztük egy
nagy .közösséq. amelyre valójában csak
most derült világosság.

Liszt jóval több volt. mint nagy
előadó. s hogy ezt ő maqa is tudta.
megmutatta már' ifjúkorában, amikor
váratlanul abbahagyta hanqverscnyter
mi szereplcsei t és a zeneszerzesre ve
tette magát. Csakhamar tapasztalnia
kellett azonban, hogy uqyanazok il cso
dálói. akik elragadtatásba estex a leg
könnyebb fajsúlyú darab hallatara is.
ha az ő ujjai játszották a billentyűn,

nem értik mcq eszményeit ('S rosszul
titkolt közömbösséqqcl foqadiak alko
tásait. ellenfelei tömött soraihan pe
dig fanyar, nem ritkán tamadó bírá
latokat kelt a muzsika]a. Liszt sokat
és mélyen szr-nvedett emiatt. de szilár
dan meg volt győződve arról. hogy
neki mint zeneköltőnek is fontos hi
vatása van. Remelte azt is. houy ze
néjét. ha nem is értik meg a kortár
sak. az utókor majd kellőképen ér
tékelni fogja. Igy támadt rel előtte

ujból Torquato Tasso nemes alakja,
akinek szomorú sorsából bíztatast és a
maga számára is előlegezett elégtételt
merí tett. Tassót. mint tudjuk a kor
társak meqnemcrtésc, rosszakarata és
ellenségessége a legsötétebb kétségbe
esésbe kergette. ma viszont a mű

veIt vilá q a kcreszténv epika egYLk
legnagyóbb lantosat ünnepli benne. A
halott Tasso "diadala" igy [elképes
jelentőséget kapott Liszt előtt. Minden
valószínűsége megvan annak a Icltc
vésnek. hogy Liszt a saját zenéjére
gondolt. amelyet a későbbi idők majd
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szinténalapvetően át fognak értékelni.
Bevalt-c már most, vagy sem ez a

reménykedés? - veti fel a kérdést M.
G l i n s k i. akinek figyelemreméltó
Schönberq-cíkkeít a multkoriban fog
laltuk össze. Bekapcsolja fejtegetéseibe
H u rn p h r e y S e a r l, a neves an
gol zeneszerző tanulmányát is, amely
nemrégiben jelent meg a "Music 1951"
elnevezésü Pelican-kíadványban. Glin
skí válasza az, hogya Liszt várta
átértékelés még nem történt meg tel
jesen, de Liszt ujrafelfedezésének ta
gadhatatlanul tanúi vagyunk. S hozzá
fűzi, hogy ez már így is gyönyörű

elégtétel a nagy magyar müvésznek,
mert a zenei világban erős gyökeret
vert az a nézet. hogy Lisztnek voltak
egyes szcrzeményei. amelyek "tartal
matlan virtuozitásukkal visszavonhatat
lanul komprornittálták" őt. S ez az
éles fogalmazás tartani tudta magát
annak ellenére, hogy Liszt nagyságát
már a mult században olyan kivételes
müvészck ismerték el, mint Wagner.
Rimski-Korsakoff. Strauss, Buseni.
vagy Skrjabín. Alapjában azonban
nem is cscdó lkozhatunk a dolgon.
inert Liszt zenéjének értéke nem is Ie
hetett világos míndaddiq, amig ez a
zene a fejlődés nyomán időszerűséqet

nem kapott. Liszten is szükséqszerűen

be kellett teljesednie mindazok tragé
diajának. akik meglátásaikkal vagy fel
fogásukkal mcssze megelőzték korukat.

Searl éppen azt mutatja ki. hogy
Lisztnek bőven vannak művei, köz
tük a nagyközönség előtt alig is
mertek vagy teljesen ismeretlenek is,
ainelvek utat nyitottak napjaink leg
merészebb újítóinak. Ez magyarázza,
hogy Liszt ma egyszeriben azzá a
klasszikus óriássá magasodott. akit
tanulás és tanulmányozás céljából a
legnagyobb érdcklödésscl öveznek.
Egész sereg monoqráfiát írtak és ad
tak ki róla a lequtóbbi években, sőt

Londonban róla elnevezett társaság lé
tesült, a "Liszt Society". amelynek az
a Célja, hogya nyilvánosság elé vi
gye és megmagyarázza Liszt vala
mennyi elfelejtett alkotását. A társa
ságnak Edward Dent professzor az el-



nöke, aki 30 év óta vezető szelleme
"a modern zene nemzetközi társasága
nak", főtitkára pedig éppen Humphre y
Searl, aki az angol zene legradikálisabb
irányát képviseli s egyik lcqmeqqyözö
désesebb híve a tizenkéthangúság d
méletének. A Searl említett tanulmá
nyában példaként közölt Liszt-részle
tek -. írja Glinski - annyira beszé
elesek és gyakran oly csodálatosan me
részek, hogy az ismere tlen Liszt-rnü
vek beigért kiadása. amelyen már ja
vában dolgoznak. valószínűleg döntő

jelentőségű lesz Liszt zenéjének átér
tekelésére. Mi, magyarok persze két
szeresen és sokszorosan örülnénk an
nak, ha a tassói "diadalmenet", amely
röl annyit álmodott, Liszt Ferencnek
valóban végleges ~sztályrészül jutna.

Csak a XVII. században hangzott el
elöszőr az az állítás, hogy időszámí

tásunk 1000-ik évére a Föld elmúlását
és az utolsó ítéletet várta a keresztény
világ. Vitatkozó irók találták ki azt.
hogy az első ezredforduló kinejedtére
21 jámborabb hívek, akiket papjaik tu
datosan mcqfélemlítettck, az ima és a
lelki felkészülés kedvéért abbahagyták
il rnunkát, s ami még színesebb és szí
nczhetöbb: túlvilági érdemek okából
naqysictve elajándékozták javaikat,
amelyek így az egyháziak kezére ke
rültek. Mindebböl egy szó sem ígaz
- állapítja meg F r a n c e s c o O I g i
a t i professzor a milanói katolikus
egyetem folyóíratában. A nagy izga
lomnak. rémületnek és önkifosztásnak,
másfelől az alantas számításnak é,s mér
hetetlen kapzsiságnak ezeket a képeit
mind a képzelet szűlte, nem célzatos
ság nélkül.

A valóság az - írja Olqiatí -,
hogy nincs egyetlen adat sem az 1000
ik év tájáról, akár írás, akár más for
rás formájában, amely csak hozzávető

leg is hasonlókról értesítene. Sppen
ellenkezően: a pápai bullák éppúgy,
mint a legparányibb kröníka-feljcqyzé
sek a népek és emberek legteljesebb
nyugalmát tanúsítják, már amennyiben
eltekintünk a kisebb-nagyobb háborúk
tól. Sem a világí tevékenységben, sem

az egyházi intézkedésekben nem merül
fel olyan nyom vagy utalás, amely
il legkisebb mértékbcn is valószínűsi

tené a szóbanforgó állításokat. Az em
beri lélek ismeretében nem tarthatjuk
természetesen kizártnak. hogy akadtak
egzaltált egyének, akik a hamis le
genda szellemében jártak el, de ha vol
tak is ilyenek, kétségtelen, hogy a ta
nitóegyház oldaláról semmiféle báto.t
tásban vagy támogatásban sem része
sültek. Már pedig a kérdés megítélé
sében ez, a döntő mozzanat. Mert hi
szen bizonyosra vehetjük, hogy az
újabb ezredváltás. a 20üO-ik év küszö
ben is lépnek majd fel kelekótya fan
tasztak, de az is bizonyos, hogy az
egyháznak megint nem lesz velük sem
mi kőzősséqe.. Az egyház akkor is. mi
ként az első alkalommal és fennállása
óta mindig, változatlan hanqsúllyal hir
deti az evanqélíumot. amelyben Máté
az Úr szavát idézi: "Sem az órát, sem
<1 napot nem tudja senki, egyedül az
Atya."

*
A tudomány teremtő korszakai min

dig azok. amikor az iskelássá vált is"
mcretektöl törésszerűen függetleníti ma
gát az emberi értelem. Módja ennek,
rendszerint az. hogya tudós a más
tudományágakban igazolt eszméket
megpróbálja átvinní 'a maga területére
is. Ilyen teremtő korszakba lépett leg
utóbb a sebészet, amely az első viláq
háború hatalmas eredményei után közel
30 éven át egyhelyben topogott. Mű

velői belemerül tek az "esetek" tanul
mányozásába, az addig megjelent mun
kák bíráló ellenőrzésébe és kommentá
lasába. Nem kevesen gondolkodtak
úgy. hogya sebészet elérte fejlődésé

nek csúcspontját, holott a "tovább i.em
mehet" hiedclmo már egymagában is
a hanyatlás tényével ér fel mínden
tudományban. S egészen különös, de
igaz, hogy ellentétben az első világ
háború megújitó hatásával. a második
világháború mítsem változtatott a hely
zeten. Csupán "keserű összehasonlítá
sokra" adhatott alkalmat - állapítja
meg az É t u d e s terjedelmes értekezése,
amelynek értékét - rítka kivételként
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- ezuttal csak emelheti szemünkben
a szerzö névtelenséqe. A szakember
író így. főleg a francia vonatkozások
ban, teljes őszinteséggel vonhatta meg
az intézmények és tudósok felé a mér
leqet.

Annál örvendetesebb ezekután az a
nagy haladás, amelyet a sebészet az
utolsó őt esztendő alatt tett meg.
Akadtak ugyanis szellemek, akik me
részen hozzáláttak. hogy az élettan, a
vegytan és a fizika legutóbbi hatal
mas felfedezéseit a sebészet számára is
hasznosítsák. Hogya tanulmány sor
rendjében maradjunk, szólhatunk min
denekelőtt a "kék gyermekek" qyóqyi
tásáról. Ezt a betegséget a sz ív vele
született torzulása és a tiidöűtöér meg
szűkülésc okozza, ami miatt a vér nem
bir elég oxigént vinni a sziv balkarn
rajába. Magának a műtéti lehetőségnek

a gondolata már régebben felbukkant.
Blalock es Taussíq javasolta, hogy rö
videbb utat nyissanak az aorta es a
tüdő között, s Carrel is kísérletezett
a véredények müvi áthidalásával. Nem
volt meg azonban a kellő szilárdsá
gú és finomságú müanyaq s nem tud
ták előre megállapitani sem amellkasi
szervek torzulásait. sem a ver nyomá
sát és oxigéntartalmát a sz iv jobb
kamrájában. Rá kellett jönni arra is,
hogya mellkas felnyitása után iniként
tarthatják elégséges fokon a szivmű
ködést és a léqzést, s hogy szükséq
esetén miként indíthatják meg ujból a
sz.ív működését, Hogy mindezekkel a
nehézségekkel most már sikerült meg
birkózni, egyebek mellctt az anyaoku
tatás Iejlödésének, az új méröeszkö
zöknek. élénkítő és erősitő szcreknck
és az új érzéstelenítesi eljárásnak kö
szönhető. Lényeges mozzanat, hogy at
nem látszó folyadékot tudnak juttatni
a szivbe. ami lehetövé teszi az előze

tes vizsgálatokat. Vannak továbbá
szondák, amelyek a felső vénakba is
bevezethetök. csövek, amelyeknek se
gítségével feltölthetik abesüppedt tü
döt, és gépi berendezések. amelyek el,
nyelik a műtöbcn a kilehelt szénsavat
és a kivánt hőmérsékleten és páratarta
lomban tartják a levegőt.

6H

Mindezek il vivmányok persze nem
csak a "kék gyermekek" operativ qvó
qy.tását tették lehetövé, hanem módot
adtak sok más torzulás és hibás kép
zödmény mütcti kinelésére ís a unell
kasban. Közéjük tartozik az előbbi
eset Iordítottja, amikor tehát a gyer
mek tüdöütöere és az aorta közőrt

közvetlen összeköttetés áll fenn, ami
csak a magzat fejlődése alatt normá
lis. de meet ke llcnc szünnic a születés
után. A Crafoord-cljárás rnost kirriet
szi az aorta egy darabját, meqszűkíti

az aortát és utána közvetlen vagy köz
vetett áthidalással helyreállítja a nor
má] is vérkeringést. Hasonló beavatko
záson alapul a magas vérnyomás rnü
téti gyógyitása, amikor is mesterséqes
járatot létesítenek a vénák között, Al
talában a vér és a véredények kezeléc
sénck technikája. amely igen nagy
biztosságot ért el. eqyre fontosabb sze
repe t visz a legújabb sebészetben. Mínd
gyakoribb, hogy normális vérkeringést
operálnak össze az olyan szervezetben,
amelyet nagyobb mérvű amputálásnak
kellett alávetni.

A rnellkas megnyithatása Iényeqes-m
megújitotta a tüdö és a nyelőcső sebé
szetét is. Egy megsérült tüdőlebeny

vagy akár egész tüdőszárny eltávo
litása ma már nem kivételes és nem is
vakmerő vállalkozás. A nyelőcsövön

hosszúsága és mélyséqc ellenére, sőt

annak ellenére, hogy szoros kapcso
latban áll olyan lényeges szervekkcl,
aminö a sz ív, a hörgők és az aorta,
ma már szintén tudnak vágni. varrni,
áthidalást és pótlásokat kész iteni. Hel
gondolunk 'arra, hogy a hasüreg rni
lyen jelentős; részét foglalja el a mell
kasnak a törzsben. könnyen megértjük.
hogy amellkasi beavatkozások meny
nyire megkönnyítették és veszélytelen
né tettek a gyomor felső tájainak vagy
a lépnek sebeszetét. A mellkason át
ugyani" kényelmesen hozzá lehet férni
a mellkasi és a hasi szervek találkozó
tér séqéhez. Az emésztő berendezés más
részeinek sebészi kezelése főleg biztos
ságban nyert sokat. annak következ
tében, hogy a vastagbél és végbél
szintjén oly gyakran előforduló és



annyira veszedelmes fertőzések ellen
egész csomó új gyógyszerhez jutott az
orvosi tudomány. Köztük a különbözö
szulfamídok, a penicillin. a sztrcptomí
cin és az aureomicin állnak az első

helyen.
A míkrobák leküzdésének és a nedv.

hiányok kezelésenek nagy eredményei
a közvetlen. gyökeres és teljes mü
tétre adták meg a lehetöséget sek
olyan esetben, ahol nemrégen még in
kább a többször ismételt beavatkozust
választották a sebészele Az epeutak, a
máj és a hasnyálmirigy sebészete is
jóval gazdagabb és változatosabb ma.
mint tiz évvel ezelőtt. A májból m;11'

jelentős darabokat is sikerrel tá veli
tottak el. Lehetöve vált a hasnyálmi
rigy részbeni. sőt teljes kimetszése.
Megjegyzi itt a szerzö, hogy ennek
eddig sem technikai akadályai voltak.
noha a hasnyálmirigy mélyen fekszik
és szorosan összefügg lényeges szcr
vekkel, de ahhoz, hogy a mütétet el
is merj ék végezni. ki kellett előbb ki
sérletezní a hasnyálmirigy tevékenysé
gének pótlási Iehetöscqét, az inzulin
ellenőrző hatását. a sárgaság követ
kezményeit, fel kellett fedezni a szin
tétikus K vitamint. amely a vérzést
állitja el, tisztázni kellett a véralva
dási zavarok lefolyását és meg kel
lett pontosan állapítani a máj Iunk
cionális értékét. Egészen új ismerete
ket kellett gyüjteni az összes belső
kiválasztású mirigyek működéséröl és
egymásközti kapcsolatairól is. Kide
rült például, hogy bármilyen sebészi
beavatkozás kihat a mellékvese kivá
lasztó tevékenységére, és hogy ennek
a mirigynek állapota elsőrendű szere
pet visz a gyógyulásban. Mindez .neq
világitja az újabb hormonok Ielfcdc
zésén ek nagy jelentőségét is.

Sok példát hoz még 'fel a tanulmány
a mai sebészet meglepő teljesítménye
ire. Daganatok kimctszésének, ami oly..
kor egész szervek eltávolítását kiván
ja. jóval nagyobb ma a lehetősége.

mint azelőtt. Az orthopéd sebészetben
műanyagok alkalmazása - fémeké és
színtétíkus anyagoké -. a plasztikai
mütéteknél bőr-o csont-, sőt ér- behe-

Iyezések, a szemsebészetben a szaru
hártya-átültetés. az idegsebészetben a
fájdalom-központok kiemelése- vagy
elektromos megalvasztása: mind új uta
kat nyitott. S van még egész sereg
beavatkozás. amelyekről itt csak azért
nem emlékezhetünk meg. mert hozzá
vetőleg sem értjük a velük kapcso
latban használt orvosi kifejezéseket.

A felsorolásnál is érdekesebb azon
ban a szerzönek az a 'megállapi tá 33.

hogy az eredményeknél is fontosabb
maga a munkamódszer, amelynek nyo
mán azok rneqszülcttek. Lényege en
nek az. hogy a sebészet a "kézműves

korszakból" átíejlödött immár a "nagy
ipari korszakba". Minthogy alapjaiban
tudományossá vált. olyan technika ala
kulhatott ki. amely egyre pontosabb
és célirányosabb. A sebészetben nap
ról-napra kevesebb az olyan tényező.

amely csak a műtét folyamán ismer>
hetö fel. egyre kisebb igy a röqtön
zés szükséqe is. Közvetlen következ
ménye ennek. hogya sebész már
nem az a magányos fölség'. aki a mm
denhatóság megtestesüléseként pompá
zatos keretben ténykedik semmibcveszö
és elragadtatott beosztottjai előtt. A
modern sebész egy szakemberekbőlosz
szeállitott tudós csapat egyszerű fő

nöke lett. aki a legnagyobb mérték
ben rászorul munkatársaí seqitséqérc.
A mai érzéstelenítest külön szakember
nek kell végeznie. aki munkájában a
műtét menetéhez igazodik. Szakember
gondoskodik az operált testben meg
csappant folyadékok. különösen a vér
pótlásáról. Ott van az anatómus. aki
a helyszinen meqállapítja, főleg festés
sel, az éppen kimetszett részek álld
potát, amiből a további teendőkre kö
vetkeztetnek. Velük dolgozik a radi
ológus is. Sőt nincs messze az idő,

amiker az egész rnütétet Röntgen-cr ..
;JYö alatt vagy möqött fogják vége
ni. Az kell hozzá. hogy a Röntqcn
sugarakat teljes világosságban is érzé
kelhessük. az erre irányuló kutató
munka pedig teljes sikerrel biztat. En
nek az összedolgozásnak és a tech
nikai felszerelésnek köszönhető. hog v
ma az operáció üteme is sokkal las-
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súbb és nyugodtabb, mint azelőtt.

Nincs szükséq sem kapkodásra, sem
bűvészkedesre.

Szakemberek feladata természetesen
a beteg elökészítéso a mütétre és
ugyanigy a gondozása is a mütét be"
fejezese után. Mindezt orvosok csele
kedték eddig is, rnost azonb.: 'l ez il

két gondozás egyre önallóhb s::lkjiIVit
lesz az orvosi tudománynak. A test
folyadékainak, e folyadékok h~;zeté

telének. a velük kapcsolatos biológiai
zavaroknak és rendellenességeknek
szemmeltartása, észlelése, befolyásolása
és elhárítása tartozik ide. Itt van nagy
szerepük aradioaktiv ízotópoknak, ame
lyekről annyit hallani, különöscn a
radioaktiv vasnak és a jódnak.
Ez az új szaktudomány számít
ma annak az "orvosi alaptudománv
nak" is, amely már sok egyetemen át
vette az oktatásban azt az uralkodo
helyet, amelyet másutt még az anato
rnia foglal el.

*
Az angyalok igazi lényét igyekszik

érzékelterni velünk R o m a n o G II cl r·
d i n i, a nagynevű hittudós a H u rn ét

n i t a s legutóbbi számában. Nem
könnyű és pontosan meg sem oldható.
amire vállalkozik, de még igy is hasz
nos meqpróbálkozní vele. mert - rrunt
irja - napjaink képzörnüvészete haj
lik arra, hogy ezeket a kiváló teremt
ményeket "abban a pillanatban mu
tassa be, amikor megteremtetvén még
nem döntöttek Isten rnellett", amikor
tehát bizonyos módon még hasonlók
voltak az emberi teremtményekhez. An
gyalai tehát nem tükrözik az isteni
létben való értelmi és totális elragad
tatást. Bájos fiatalok ezek. qvakran
pogánykodó rajzban. akiknek kif2j>
zése, magatartása és alakzata mind
olyan vonásokat visel. amilyenek ép
pen az égiség elnyerése előtt uralked
hattak rajtuk.

Az ószövetségi időkben az angyal
Isten félelmetes hírnöke volt. mond
hatni. az Ö mérhetetlen hatalmának "Z
az emanációja. amely még Ielfoqható
az emberi elme számára. Rémületet cs

tiszteletet keltettek. mert súlyos - mal'
akár jó. akár rossz, - következmé
nyek előfutárai gyanánt jelentek meg.
aszerint. hogy a Magasságbelinek ke
qyét, vagy büntetését hozták. Az Uj
szövetséqben enyhül az angyalok fé
lelmetes természete. bár megmarad
körülöttük "az Úr fölsége", ami irá
nyukban az embert imádkozó és riadt
alávetésre kényszerítí. Az Apokalip
szisben azután felveszik ismét a ret
tegtető hatalom ősi szerepét. Termé
szetük azonban bármelyik változatban
annyira felsőbbrendű az emberé nél.
hogy az emberi alak túlságosan szük
az ő ábrázolásukra.

Az angyal alakjának meqhamisitás.i
a művészetbcn nagyon hamar kezdő

dött. Csak néhány antik mozatk es
festmény állitja elénk méltó ünnepé
lyességgel. tele belső ragyogással. Utá·
na szobrászat, költészet. festészet. filo
zófia eltorzította az angyal eszmejét.
Lassanként szép ifjú lett belöle. mint
a XVI. század művészeinél. Rílkénél
lény, aki arra biztosíték, hogya látha
tatlanban a valóság magasabb fokát
ismerhetjük fel. A társadalom védő

szelleme és a történetet mozgató erő

Höldcrlínnél. Emberfölötti ember, ami
lyennek Dosztojevszki és Níetzsche te
szi meg. Altalaban tehát aBibliától
teljesen idegen szcmélyiscqqé válik, tá
vol a teremtéstől és a kmyilatkozta
tástól. elvonatkoztatva Urától és ki
üresitve belső lényeqéböl.

Mí ez a lényeg? Az angyal szellern
'- írja Guardini --o testetlen szellem.
ele nem ellensége a testnek; láng. aml~j \'
lobog. fény. amely túlhalad mínde n
mértcket, jóság. rend és tiszta ·izé?·
ség. amely behatol rninden elméhe ,'s
a gondolat nunden mélyséqébe. Az
angyal szellem, de ez nem elegendo.
Tudnunk kell ~zt is. hogy mint szd
lern magába emeli és felmaqasztositja ;1

teremtés nunden elemér. az emberlu-z
tehát úgy aránylik, mint a lángelme
a tudatlansághoz. Léte egy számunkra
rncqközclíthetetlen emberfölötti lét. S
ilyen volt az anqyal már a nagy dön
tés előtt.

Mihelics Vid

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Séndo».
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

THüRNTüN \VILDER 1897~ben született Madison északamerikai kis
városban. Tanulmányait a Yale-eqyetemen, Párisban, Rómában és Kíelben
végezte s a Irancia irodalom és 'nyelv tanára lett előbb New [erseyben, majd
a Chikago egyetemen. 1926--ban jelenik meg elsö regénye. a "Kabala", siker
nélkül. Annál nagyobb sikert aratott a következő évben a "Szent Lajos király
htdia" , mely világhirűvé tette szerzöje nevét, és 1938-ban szindarabja, "A mi
kísvárosunk". 1941·ben kezdi el óriás-drámájának ("The skin of our teeth")
írását: a mű, rnely a jégkorszaktól máig ível s erősen a .. filozófia és dekla
máció felé hajlik, a háború után egyes német szinpadokon is föltünt, de mcssze
elmarad •.A mi kisvárosunk" meleq költészetétől s a "Szent Lajos király hic
ía" mélyscqétöi. Ez utóbbi után irta Wilder "Az androsi Iány'l-t, Terentíus
egy drámájúnak prózai feldolgozását. majd ezt követöleq "Sorsom az ég' cí
men az amerikai élet és egyfajta lelkiség szatíraját. Leqújabb, eddig utolsó
prózai rnüve a "Caesar", mely - az imént fölsoroltakkal együtt - magyarul
is megjelent. Szemelvényünk. a "Tűz testvér" Wilder "Háromperces játékok
három szcmélyre" cimű qyüjteményéböl való.

..
S. k. Érthető. ha meglepődik az ószövetségi Szeritírás néha talán túlzot

tan is természetesnek ható kifejezésmódján, vagy ahogyan nevezi .myíltszt
vüséqén" és azon az erkölcsi felfogáson. amelyet az általunk szeritnek és hagy
nak ismert egyének vallanak. például a feleségét a fáraónak átengedő Ábrahám
tettéri. Teljesen azonban még sincs igaza. rnert minden írást és minden em
bert korába beleállítva kell nézni és mérlegre tenni. Az Ószövetség könyveit
egy 3Z ujszövetséqitöl lényeqescn különbözö kultúrfokon álló. természeti nép
fiai írták. elsőserban kortársaiknak. Érthető tehát. ha azok nyelvén szóltak
hozzájuk. és terméscetesen néven neveztek dolgokat. amelyekről a mai fejlet
tebb és kifinomultabb kultúr érzék nem vagy csak körülírva és nagy óvatos
sággal tartja ildomosnak írni és beszélni. Ez nincs a Szeritírás suqalmazottsá
qának és isteni szcrzöséqének ellenére. hiszen a suqalmazó Szeritlélek saját
természetének megfelelően használja fel a Szentírást író emberi szerzőt, azaz
nem emeli ki öt korából, és nem szünteti meg természetes adottsáqaít, ha azok
erkölcs.leq nem kifcqásolhatók. Erkölcsi szempontból pedig nem lehet kifogást
emelni az Ös zövets é q s :nyíltszívű" kifejezéseí és helyei elleni. Ha ez nem
így volna. akkor magát az Isten kezéből kikerülö embert is erkölcsi szem
pontból kifcqásolhatónak kellene mondanunk. Ami az emberi természetnek
velejárója. csak akkor lesz rossza, ha r03SZ szándékkal. rossz célra használjuk.
Az Oszövetség egyszerű természetességgel beszél bizonyos dolgokról. mint aho
gyan a gyermek vagy az egyszerű ember beszél dolgokról. amelyek természe
tesek. Ha bűnt vagy olyan dolgokat ir le a Szentírás, amelyek az' emberi
természettel való visszaélések, akkor még ha nem is mond erkölcsi
itéletet róluk, nem következik. hogy helyesli. hanem egyszerűen mint történeti
tényeket rögzíti öket.

Ami pedig Ábrahámnak és az Ószövetség egyéb "nagyjainak" a mi er
kölest érzékünk szerint kifogásolható cselekedeteit illeti, figyelembe kell venni,
hogy ők egy a rnicnktöl különbözö kultúrfok képviselői. akik cselekedeteikban
is kcruk qyerrr ekeinek bízcnyulnak. Fa az idézett esetben, miker azonnaj
elbocsátja Sárát, mihelyt meqtudja, hogy az Ábrahám felesége. a fáraó sokkal
magasabb etikát követ. m.nt Ábrahám. aki egészen jól megél feleségének át-
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enqed éséb öl, abba nyilv á nvalóan az is be leszólt. hog y az Ú r a fára ó t nagy
csapásokka l sujtotta Sára miatt. M a gasa bb etik ája teh át nem cq ész cn ö nzet len.
E gyébkén t se mmi sz ükség a r ra , hog y a ká r Ábr ahá mna k, a kár más ..na gyok
na k" tetteit (R ebeka, Já kob . D á vid. Sal a mo n stb .) nunden áro n ment egetni
akarjuk. ö k egy más. a lacsonyabb erkölcs i sz ínvona lna k képvisel ői, és ha a
ki v ála sztotts áqn ak hordozó i, a z ószö v ctsc qí ki ny ilatkoztatásn ak . nagyja i is.
m éqsem men tesck a qycnqcs éqckt öl, sö t néha v lssz u tc tsz ő hibá któ l és b űn ökt ől .

Ak i ilyen szc mmel néz i és olvassa az O sz övctséq ct, aligha fog botrá nko zni
a nna k ta rt a imán és embercin. hanem ellenkezőleg tiszt elettel telik el eg yré szt
a csodála to sa n bölcs is teni pedagógia iránt , a mely mint eg y gye rmeket foqja
ké zen az emberiséget és ve ze ti a férfi ú; tö kél et esség. a tisz tult abb er kö lcsi fel
fogá s felé. má sré sz t az is teni erő é;; mindenhatósá g irán t. am ely ember i qycn
qes éqck és b űn ök ellenére és k öze pert is vcq he z viszi il i;w ga te rveit.

H. M . Problémá ja a nny ira é r t he tő és álta l ános. hogy é vszázadok óta sz :
vc se n érvelnek vele Isten l éte és a va llás ellen . M crt mlntha czakuqyan ren
get eg so k kérő imád sá g maradna teljesül e tlen. M ásk er meg ne m lehet eldö n
teni, va jjen kita r to irn áds áqunk nak kő szc nhv tj űk-c a nna k a i:"\Jyon re rrtos
óha jun kna k teljesülését . \ 'agy a ..vé le tlen szcrc ncv énck " . A zonban vé let len

szerencse a h ivő ember sza ma ra nincs , mcr t mindcn a go ndviselés irán y itá sa
a la tt ál l és egyetemes befo ly ása al ól semmiféle' esem ény \ 'a gy mozza nar 1:E':n
venha tja ki ma gát. C sak a r ról lehet szó , hogy cq yík -m ást k eset a maqa v árat
Janság á va J. az a min dcn e mberi va lószín üs éq ellen ér e be követke ze tt íord ula t,
k ivá lt pedi g ilyenek halmozódása vag y egy F ö lismerhet ő cé l kö rüli csoportosu
la sa crzcsünk szer int v ilá go sa n uta l ..Is ten ujj ára " . mig m ás esetek akár ..Is ten
nél kül" is. he lyesen : Is ten k ü I ö n ö s go nd viselése nélkü l is mcq t ört énh et tck
és Icltchc tö. hogy ö a mi ímá dsá qunk nél kül is ifJ Y ha t ározott volna . A h á
bo ru ba n p éld ául bomb ák ese tleg nem Isten k ülön ös \jondosk od{ls;üJól. han em
a tá ma do gépek hclyzc téb öi kifolyóla g szüksc qk épc u hull ot tak m;'del,; s tal án
im áds áq nél kül is elkerülték vo lna a z imádkoz ó embe r ha zá t. T c!J;, t I .tcn
k ülön ös qo ndos ko d ása nélk ül, dc semmikép pen ne m az ö egye te mes qond v i
sc lése élk ül, a me ly né lkül egy haj szál sem esik le a íc j ü nk r ő l, a H egyi Beszed
sznvai szcr int , Term észetesen a z imá dsá g ebben az esetben scm ves ze tt ka rb:r.
mert segit ked ve sebbé tenni az em be rt lsten szem ében. Alatszóla g meg ha llga
t ás né lkül ma radt imádságok kérdésében ped ig szem e l ő tt ke ll tarta ni. hogy il

jó imádság so hasem ma rad meg ha llga tás né lkü l. mert ..a mit csak kérni fogtok
az Atyától az én nevemben. megadja nektek" a kri sztu si igéret szeri n r, dc
il tcl jcs it és id őpontj á t és nilk ént j ét Is ten b ölcscs éqc maqána k ta rt j" fönn . E zért
van. hogy sza rnos kív áns áqun k nem te ljesü l. akár mcrt nem v álna ja vunkra .
a ká r mert lst en jobb ter veibe nem illik bel e. D e mcqh allqar ás nélkül ez a z
irn áds áq sem mara d . És b izcnyos. hcgy rc ssca bb ul z.c m já rna k. aki k, nem a
kér t id őben vagy a lakban kapják meg. a miér t im ádkoztak. Istennek nincsenek
sz ükkeb lü a já ndé ka i.
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