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Radó Polikárp

. AZ ÚR MEGJELENÉSE
Gyönyörű, hangulatos és népszerű, szépségében bonyolult iin

uep Epifánia, az Úr megjelenésének ünnepe. Története, keletkezé
sében szemlélve, rendkívül szokatlan: eretnek vallás talajában
nőtt. A III. század legelején a nagy alexandriai tanítómester,
Alexandriai Kelemen tudósít róla, hogy városában II gnószti
kusok széktája január ll-én, vagy január 6-ún Krisztus kereszt
'ségét ünnepelte meg:

"Basileidés követői megünneplik (Jézus) keresztségének nap
ját. Egész éjjel virrasztanak olvasmányok hallgatásával és azt
állítják, hogy ez (t. i. a keresztség) Tiberius császár tizenötödik
évében (Kr. u. 29), 'I'ybi hónap 15-én (január 11) történt, némelyek
pedig, hogy ennek a hónapnak lO-én (január 6) történt,'?"

Három kérdés vetődik fel, ha ezt a rejtélyes tudósítást ele
mezzük. Az első: vajjon miért ülték meg a gnősztikus szektások
óppen ,Tézus keresztségéU A felelet kézenfekvő: a gnósztikusok
J ézust születésénél fogva közönséges embernek tartották s a
mindenség Istenének szelleme, a pneuma ütakonumenon; a Jor
dánban történt keresztelésekor szállott rá. Csak ettől fogva Chris
tos, Felkent, azaz Messiás.> - A második kérdés: Miért éppen
január 6-át tették meg ünnepük napjának! A feleletet az ó-egyip
tomi naptár ismerete adja meg, ezen a napon volt ugyanis I.
Amenemhet fáraó (Kr. e. 1991) óta. a téli napfordulat ünnepe.
Tévesen azt vélték ugyanis, hogy ezen a napon kezdenek a napok
hosszabbodní, B ezért ez a nap az idő ujjászületésének dátuma. Az
örökkétartó Idő, görögül Aión, a hellénista kaltúra középpontjá
nak, Alexandriúnak város-védő istene volt. -- A harmadik kér
dés: miért éreztek analógiát a gnósztikusok .Iézue és Aión kö
zött'l A választ a hellenizmus henoteízmusra, "egyedistenhitre"
való törekvésében találhatjuk meg. Az egyveretű görög művelő

désre jutott sokvallású nemzetek egymás isteneit azonosították,
hogy a zűrzavarban egységet találhassanak. Aión ugyanaz, mint
Osiris. a régi népszerű nemzeti isten; azért ugyanaz, mint a Kr.
e. IV. század vége óta Osirisból átalakított Serapis: és nem más.
mint a napisten, Hélios, aki szűztől születík, Hélios-Aién pogány
ünnepe a világosság és fény ünnepe volt Alexandriában, az egész
város ujjongott ezen a napon, amelyet pannychis, egész éjjeli
ünnepi virrasztás vezetett be. A gnósztikusok is résztvettek eb
ben az isten-azonosításban- már Malakiás próféta megjövendölte,
hogy az eljövendő Messiás az igazsijg Napja lesz. A vízzel is
összefügg ez az ünnep: ezen a napon ugyanis Osh-ls-Aíón tisz
teletére a Nilusból ünnepélyes szertartással vizet merítettek, sőt'
egyiptomi néphiedelem volt abban az idében, hogy bizonyos szent
helyeken, például Andros szigetén január 6-án fi forrás vize borrá
váltoaik. s
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Az eredetileg ó-egyiptomi pogány napfordulat január 6-Mi ---
lIllOly eretnek vallás ünnepére adott alkalmat - már ünnep TOlt
az igazhitűek között is a IV. szúzad első negyedében, sót elfoga
dása dátumát is meg tudjuk határozni: 312-325 között kellet!
történnie. Az ariánusok ugyanis, kik a niceai zsinat (325) után

. szakadtak el az Egyháztól. már ismerték, tehát 325 előtt már
megvolt; viszont a donatista szakadárok Afrikában nem ülték
meg, mert "nem szeretik az egységet és nincsenek közösségben
a keleti egyházakkal", mint Szent Agoston mond.ia, 4

A Szontlélek csodálatosan vezeti az Eg;rházat: felhasznál pe
gány és eretnek kultikus elemeket fl velük tudja megtermékenyí
teni Isten kertjét,az Anyas:wnt8;:;yhúzat. Az említett elemek kü
lönbözőségetette kollektív, gyi.i.jlemónyes ünneppé DZ Epif'áuiát, Ter
mészetes dolog volt, hogy az iguzhitűek e napon clsösorban JézHiO
seűletését ünnepelték, hiszen kezdettől, születésétöl fo;c'va Isten
fia volt, nem pedig- csak keresztcléaótől fogvu, mint Ll. g nőszti

kusok tévesell vélték. Az alexand "jaj kerosztényak, kiknek kör(·
ből az Epifánia, elindult úgy éreztók, hogy Jézu-,; az igaú Aj;,Ín, az
örökkóva lóság királva, a LOg08, az Ige, ki a világot alkotta, hi
szen - m int Szent János mondja-- "mindenek éíúltala kttek és
nála nélkül semmi sem lett, ami. lett." Mivel a hellenisták Aiónt
is világajkotónak tisztelték, kózanf'ekvő valami volt, bogy 11Z

alexandriai keresztények .Iézusra mutassanak, a világalkotóra 6

így ünnepeljék e napon' születését, A liturgia konzervativizmusá
nak megfelelően azonban megmaradt az Úr megkeresztelésének
ünnepe is, sőt teljesen érthető az is, hogy Aión-Dionysos állító
lagos borcsodájának napján, január 6-án, II keresztények bűszkén

gondoltak arra, hogy az ő Uruk valóban művelt ilyen borcso
dát a kánai mcnnyegzön, s így az is belekerült az Epif'ániát al
kotó titkok közé. A IV. század elején tehát készen állott az új
ünnep. Nevét onnan vették, hogy az antik hitrege szerint a hellén
istenek is meg-megjelentek a földön s a "halhatatJunok" földi
látogatásait "epiphaneiá"-nak, megjelenésnek, kinyilvánításnak ne
vezték. Gyakori keleten a "theophania", istenjelenés név; már köl
tői a "hagia phóta", szent fények elnevezés. Nyugaton az Epifá
nia név lett állandó, bár kezdetben latin fordításban is szere
pelt mint rnanifestatio, deolaratio, azaz a kinyilvánítás ünnepe.

Igy lett az Epifánia Krtsztus istenségének megnyilvánulása föl
di testében, minden más megnyilvánulásával együtt. A születés me
tivuma azonban csakhamar, még a IV. század folyamán elhalava
nyodott, mert a század második fülében Jézus születéséuek ünne
péül már mindenütt a december 25-i új ünnep, a karácsony nyo
mult előtérbe. A születés helyett ekkor újabb mozzanat került az
Epifániához : a napkeleti bölcsek j mádása. Egyedül csak J eruzsá
Iern ragaszkodott makacsul január (i-án .Iézus születésének ün
nepléséhez még több mint egy évszázadon ker,esztüL Smnt Jero
mos szemükre is lobbantja karúesonykor: "Mi úgy tudjuk, hoZy
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Jézu~ ezen a napon született. Mások úgy vélik, hogy Epifánia
napján, de az egész világ ennek az egy tartománynak véleménye
ellen van." i

A kollektív ünnep eszméje: Krisztus istenségének megnyilvá
uulása, liturgikus elmélyedésen ment át. Mint valami több drá
g'akőből álló ékszer, aranyos foglalatot kapott ahieros ttamos,
a "szent nász" gondolatában. Krisztus az Egyház mennyei vőlegé

nye: ez a szentpáli metafora új, szépséges kapcsolatot teremtett
az ünnepet alkotó misztériumok között. Hiszen az ősegyház fel
fogása szerint az Egyház azáltal lesz a megkereszteltek édesanyja,
hogy fi keresztkútból, mely az Egyházanya tisztaságos méhe
(immaculatus divini fontisuterus), új életre szüli a halálnak
szánt embereket. Jézus pedig az ókeresztény és liturgikus felfogás
szerint a Jordánban való keresztségekor megazentelte a vizet,
amint a bizánci általános liturgia a mai napig zengi: "Ma a
vizek természete megszenteltetik és a Jordán kettészakad, s hul
lámainak folyását visszatartja, látván a vizében keresztelkedő

Udvőzftőt." 6 Ha az Egyház az édesanya, makulátlau méhe a
keresztkút, Krisztus a víznek természetfölötti módon való terrné
kennye tevője: megvan az alkalom a szentpáli metaforának telje"
kiépítésére: Epifánia Krisztusnak s az Egyháznak mennyei násza.
Gyönyörűen illik ide a kánai mennyegző már meglévő. valószfnű

leg az antik borcsoda hatására belekerült motívuma: Krisztus, az
E/.n-l1áz jegyese, menyasszonyának lakodalmán műveli első csodá
,Íút, ahol kinyilvánította dicsőségét és hittek benne tanítványai
(Ján. 2, 11). A napkeleti bölcsek pedig, a pogány világ első zsen
,0i, erro a szent nászra sietnek oda, hogy átadják nászajándé
kaikat az istenségét immár a külső világ előtt is kinyilvánító
Udvözífőnek. Igy fejti ki ezt az az elragadó antifóna, melyet
valószínűleg szirből, vagy görögből fordítottak s mely a Római
lJ'.'I.wiáriumban olvasható ezen az ünnepen: "A mai napon meny
uyei jegyesével egyesült az egyház, mert a Jordánban Krisztus
lemosta vétkeit, ajándékokkal sietnek a bölcsek a királyi nászra,
fi a vízből lett boron ujjonganak a lakodalmasok." '

Az Epifánia további sorsa Kelet és Nyugat gyakorlatában kissé
kettévált. A keleti egyházban mindinkább egyoldalúan Jézus ke
[';)szt:s6gének ünnepe lett. Az ősegyház szokását megtoldva, az ÜH
nepélyes keresztséget is kiszolgáltatták ezen a napon; innen ~

bizánci egyetemes liturgiában a "nagy vízszentelés" (hagiasmos
me!Jf.:s) ezen a napon. A Jordánban történt keresztelés emlékére
Iolyóvizet szentelnek meg, a keresztet, Krisztus jelképét, .a víz
be bocsátják. Mennyire megvolt nálunk, középkorunk hajnalán
a latin kereszténység kétségtelen uralma mellett a bizánci hatá'>
ifi, mutatja a XI. század végén Győrött írt Hartwick-agenda.
Bbben ugyanis Epifánia napján megtaláljuk a "Benedictio aque
more gl'ecorum"-ot, a vízszentelést a görögök módja szerint. Csak
töredékesen ismert középkori magyar-római liturgiánk nyilván
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megtartotta ezt a szokást: az ünnep llignépszerübb magyar neve.
Vízkereszt is erre utal. Nem más ez, mint a görög hag'iasmosnak
ószláv közvetítéssel való megrnagyar-ítása: Ószláv neve ngyanil'
vodoszvijatye, azaz vízszentelés, magyarosan "a víz megkeresz
telése", azaz megszentelése, Magyar kódexeinkben túlnyomóan ezt
a nevettaláljuk: "uizkerezt, wyzkerezt" a Müncheni-kódexbon,
Bóesi-kódexben, Teleki-evangéliáriumban, Nádor-kódexben. A 7

európai nyelvekben egyedülálló ez a kifejezés: csak a ma.~fYar

jelöli ezzel a névvel az ünnepet, maga az ószláv kölcsönző nyelv
bogojavlenvé-nek, Isten megjelenésének nevezi. amely névvel
eg'yébként a 'l'eleki-kódexben is találkozunk ("vr ki ielenese'" .
Minden más nyelv másként hívja az ünnepet: befana - épiphanie
- epiphany - Heilige drei Könige -- tri kralové stb,

A keresztelés helyett Nyugaton mindinkább a mágusok moti
vuma nyomult előtérbe. Szent Agoston öt, Nagy Szent Leó hat
ünnepi beszédében esett róluk szó, az ősi Gelasianum szint~ll

csak erről emlékezik meg:
"Méltó és igazságos téged Istenünk, csodálatosnak hirdetni

mindeu rnűveidben, melyekkel feltártad előttünk országodnak tir
kuit, Ezt az ünnepet ugyauis megelőzte a szűzi G~"ermeks2',ülű

hírnöke, a csillag, mely a földreszült égi Urat nyilvánította ki a
bámuló mágusoknak, hogy a megjelenni akaró Istent mennyei
jelzés útján, de mint az időben teremtettet időbeli jelek szolgá
latával is tárja fel a világ előtt." 7

Az Epifánia eredeti kollektív gondolatvilágát csupán a gallikán
liturgia-tipus őrizte meg őseredeti teljességében, tehát a Galliában,
Hispániában s Milano tartomúnyában használt s ma nap már
rószben megszünt liturgiák. Mivel a borcsodát ezeknek a Ji~m'

g"iáknak a virágkorában, a VI-VII. században már HZ Euchn
risztia jelképének fogták fel, ezeken a területeken hozzáadták még
il csodálatos kenvérsznporítás motivumát is: s ekként a borcsoda
a Szent vér, a kenyérszaporítás a Szent test jelképévé magaso
dott, Egy VII. századi gallikán misokönyv, a Missale Gothicum
elragadóan szép, prózai latinságának szegényes köntösén is n
görög eredetinek 'himnikus lendületét átcsillantó szövege fejezi ]; ~
k:tShChben az ókeresztény, eredeti Epifánia tündöklő teljesség....t)f:

Mindenható és drága Mester,
sokszor feltártad enmaqad
csodás csodákkal:
ez ünnepen nagyon!
Időkeréken visszaforgatod,
hogy borrá vált a víz és nem fogyott
az öt kenyér apostolok kezén.
Magas kinílYi székből, Pásztorunk,
lelkünkre küldjed Lelkedet,
M Jordán hűs vi:<'ére szállt
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és míg vizet önt a Keresztelő.

galambnak szárnya csattogott.
I gazság tűzborával töltsed el
híved szivét. ki egylwl'on
szavaddal víz izét
jó borrá változtattad át.
Az égi lakomára hívj, ó Pásztor,
világi éhség tűnjön el,
örök világod ételével hlelal],
erényed szent ajándokát betöltsed
kelyhünk iiblébe és az ördög
erőszakának inni onnan nem szabad.
S ha szódra lelkünk új hazába tart,
oda, ahonnan csillag fénye hullt
a jászol kisdedét imádó máuusokra:
l'öpítsd feléd, ó Pásztorunk, a lelkünk,
ki teljes háromsáobom. élsz s uralkodol
s király vagy mindörökké, ámen! B

Jegyzetek: l Alexandriai Kelemen, Strómateis 1,21,145. Stahlin,
Clemens von Alexandrien, II, Leipzig 1906, 90. -- 2 J. P. Steffen,
Das Wesen des Gnostizismus u. sein Verhiiltnis ZUlU kath. Dogma,
Paderborn 1922, 84-104. - 3 E. Norden, Die Geburt des Kindes.
Leipzig 1924, 34. - 4 Sz. Agoston, Sermo 202, P. L. 38, 1035. 
;; Sz. .Jerornos, Homilia de nativitate Domini, G. Morin,
Anecdota Maredsolana III, 2. Maredsous 1897, 396. - 6 Krajnyk,
Gyüjíeményes énekkönyv 515. - 7 Missa XII. in 'I'heophania,
Wifsou, 'I'he Gelasian Sacramentary ll. -- 8 Missale Gothicum,
JII die Theophaniarum, P. L. 72.

AZ A GYERMEK, aki nekünk született, a körülmetélésben
méltán kapja az tJdvözítő nevet. (Jézus - (Jdvözítő, Szabadító).
Hiszen már attól fogva megkezdte munkálni üd'i'össégünket, hogy
ártatlan gyermeki vérét ontotta értünk. A keresztényeknek nem is
kell már kérdezniök, miért akart az Úr Krísztus körülmetéltetni.
Hiszen u.qyanazért mctélték körül, amiért measzűletett, amiért
szenvedett. Ezekből semmit sem maga miatt vállalt, hanem m'ín
dent a választottakért. Nem bűnben született, nem is a büntől
mctélték körül, nem is a saját bűnéért halt meg, hanem a mi
rétleeink miatt. "Amint az angyal nevezte, mielőtt a méhben 10
oantaiott:" (Lk. 2~ 21). N e v e z t e í.qy npm pedig a d t a neki
ezt a nevet. Mert e z a neve öröktől fogva. Természeiéhez tar
tozik, hogy (Jdvözítő legyen. Vele seideteit ez a név és nem
emberi 1Jagy angyali teremtény adta Neki. (Szent Bernát: Sermo
! f. dp Circumc.)



A VILÁGIAK NAGYKORÚSÁGA
A keresztény életben ma már közhelynek számít a megállapí

tás: a világi hívő nagykorú lett. Nagykorú és bizonyos értelem
ben önálló: tudatos, igényei vannak, felelősnek érzi magát az
Egyházért s nemcsak hajlandó egyes eddig jórészt a papság ál
tal teljesített nem par excellence papi funkciókat magára Tál
lalni, hanem határozottan igénye is, hogy ezeket a funkciókat
őrá bízzák. Ez a "nagykorúsodás" a modern kereszténység- egyik
legjellegzetesebb és legörvendetesebb vonása.' Vele az Egyház szer
vezetében megfrissül a vérkeringés s életében helyreáll az elmúlt
két század folyamán kissé megbomlott egyensúly. A hívő, a laikus
ugyanis kissé mintha túlságosan háttérbe szorult, sőt olykor nl ini
ha egyszerűen kiesett volna az egyházi szervezet életéből, -- nem
kis részben saját növekvő közőnye, vallási életének mind fnl'lilá
lisabbá fakulása következtében. Az ,Egyház isteni iutézruény, de
ugyanakkor emberi és történelmi is éR mirit i iyen, magán viseli II

történelmi korok bélyegét s nem meutes a korszellem hatásaitól.
Megtalálható benne a technika korának, a Iegújabb kornak, II

XVIII. s főként a XIX. századnak az a sajátos hajlama, hogy
mindent kivetítsen, tárgviasttsou , az a hajlam, melvet Robert
Scherer, a neves osztrák bölcselő "objektivizlllusnak" nevez. En
nek a szellemnek a megnyilatkozását látja abban a törekvésben,
mely a kereszténvséget elsősorban - és olykor kizárólagosan -
úgy fogja föl, mint puszta tant, s a teológiát mint puszta "tudo
mányt"; - (nem mintha a teológia tudomány-voltáról a legki
sebb kételvnek is helye lehetne; abban azonban teljesen ign.zat
adhatunk Robert Scherernek, hogy "vajjon versenghet-e II teoló
gia a profán tudományokkal önnön méltóságúuak kockáztatása
nélkül ~"); - ennek rovására írja az áldozat és vezeklés lelké,Jek
mer;;fngyatkozii3át a kor átlagos (és főkönt úgynevezett ,,~olg{;ri")

kereszténységében s ezzel párhuzamosan II kereszténység túlF"Í,gos
érdekelfségét egyes evilági területeken: ft kereszténység "v ilúg
nézeti" jellegének hangsúlyozását sokszor vallási lényegének ká
rára, ("hogy a világot már nem Kri'::ztusnak akarnák alúvctni.
iranem inkább a keresztény világnézetnek"}: s ezt a .Jcárhozatcs"
cbjektivizmust teszi végül felelőssé az é;,,,észsé~;es egyensúlynak
azért a megzavarodásáórt, amelyre föntebb cóloztunk: hogy a ke
reszténvek tudatában a tanító Egyhúz valamiféle nem egészen
helyes és szerenesés értelmezést kapott; hogy úgy tűnt föl, miutha
a kereszténység a "szakemberek", papok ügye volna s a világi
hivő szerepe a teljes passzivitás.

A világi hívők tevékenységének meghirdetésével, az Egyház
legfőbb tanítói hivatalának e korszakot nyitó lépésével azonban
a helyzet lényegesen megváltozott, legalábbis elvileg. Az elvek
gyakorlati megvalósulása, megrögzött szokasok fölszámoliúw v i
szont többnyire nem megy - s nem ment ezúttal sem -- acjTik



•••

· napról a máeikra, "A gyakorlatban eddig vajmi kevés történt 
írja a mái' idézett Robert ScLerA!', -- A papság sokszor tusák
:Júk a világi hívők tevékenysége ellen s kezdeményezéseiket jog
bitorlásnak tekinti". A megállapítás me revségén bizonyára eny
hítenünk kell; meg kell állapítanunk, hogy ma már igen sok pap
nem lát illetéktelen beavatkozást a hívő "nagykorú" szereplésébcn
s jgényeibrTi, hanem megérti XI. Pius pápa szándékát és egy új,
valóban testvér i s valóban vallási (s nem világnézeti vagy ép
]Kllséggel politikai) közősség igéreteként fogadja; féltékenység
nélkül engedi át a hívőnek az Egyház (és egyházközség) életében
vuló tevékenységnek bizonyos területeit, hogy ő maga annál el
mélyültebben és egyéb gondoktól annál szabadabbán szentelhesse
magát a par excellence papi f'uukciokuak: az áldozat bemutatá
sának, a szentségsk kiszolgáltatásúnak s a kegyaleru általuk való
kőzvetftésének, az igehirdetésnek s ama szent és imádságos élet
nr.k, mcly mindig le/!,Hzebb jellernzője volt az igazi papi egyé
uisógnck, s melytől sokféle más fcgIalatossúg ai az elmult kor
-zakban nern eg:f"i~er vonták ej, sajnos, a pap Iigyelmét, s vették
el idejét is.

Am ha EZ elhullajtott Ulil'; ~'oldH:]YüU jó fiildhe hullt s kelő

iKm van is, úlhdnúnk mazuukat, ha azt képzeluénk, hogy maris
m iuden a iegjobb úton halad, Tudjuk, hO~D' a katoiikus tevékeny
;-;\:~ nem miudenütt (vagy csak elvetve i) alakult meg és folyt a.
h·_.lyes és kivilllatos szellemben; hogy egyes helyeken az elébe sza
~l(ftt valláai területről a Iőludataitól teljesen idegen közéleti sze
roplés felé kacaintott, másult pedig mindeu egyéb volt, mint a
YilÍl,'l.'iak m un kúiu, hogy ernitt nyomhan I'öltüntek benne 11 laiciz
mus vfJsz"iye:j, míg- amott a .Jclerikalizmusnak" lett egy újabb fel
ic:.;yára; s hogy - végül - ott, ahol ma talan a legrnozgalmasabb
,',; leg'bátrabb kczdcméuvezései llen II keresztény élet: Franciaor
,:. ,íglmll nyíltuu g nem kis vgg'oualommal heszélnek s vitáznak e
j.:.:..wlikus tovékenysóg válságáról.

IIol kell e hajole okát keresnünkf Bizonvara itt sem csak
e;';yetlen ok1'61 van szó, hanem okok eg{'sz láncolatáról. ·]'ölszÍne
ic'.iJbekl'i51 é" mélycbbcn fekvőkrŐl.Al'rÓl is többek között, hogy
mindennek. um i emberi, bármilyen Rzép és nemes, éppen mert em
i;"1'i, 8zük8é~';,éppen megvaunak az árnyoldalai, gyarlóságai. S
('0~)en "a hivők nagvkorúsága" - és a magát nagykorúnak érző

Li' vő - sem kivétel. S talán éppen ezért husznos lehet, ha a k61'
d'~8t egy kissé erről U7. oldalról, a hív"; felől j" megvizsgál juk. Vaj
jon valóban valóság-e, s olyan-e, amilyennek lennie kellene, ez a
J!agy);,orúsúg'1 Nem já.rnuk-e vele bizonvos veszélyek, torzulánok,
félreértések? S egészségcsen (eg ész-ségescn) fejlődik-c'! Nem
esünk-e olykor ezen a téren is múziókba: hogy tudniillik szavakat
ll:;sználunk, melyek mögül hiánvzík a valóság teljes fedezete, s
í'l'Y ha többnyire jóhiszeműen is, átsíklunk egy olyan fiktív,
szemléieti világba, amelynek a gyakorlati valósághoz már nem
sok köze van1

7



A hívő nagykorúsága még el sem érkezett egészen s maris né
hány nem éppen szerenesés példánnyal szaporította a nem-szeren
esés keresztény típusok galériáját. Kétségtelen. hogy a .,nagy
korú" hívő jelenléte, érdeklődése, szerepe igen jótékony hatású:
SOI~SZOl' egyenesen olyan, mint mikor ablakot tárunk s friss leve
gőt engedünk egy kissé szellőzetlen szobába. Nem esünk abba ~:

népszerű tévedésbe. amely szívesen sejtett a plébániák életében
sötét, részben anyagi hátterű.papi "üzelmeket"; de az a nagyobb.
nyilvánosság és megosztott felelősség. amelyet a világi elem jelen
1éte biztosít az ilyen ügyek vitelében, nag-yon alkalmas nemcsak
arra, hogy érvényesítse a. hivek közösségének óhajait, hanem arrn
ü;. hogy megsziintesse kifelé a titkosság és keridőzgetés mindenfé!
látszatát. Kétségtelen, hogy az Egyhúr. életében valóban, tudato
stm benne élő (és nemcsak névleg, auyakönvvilcg v"gy pusztán
csuk vasárnapru-szólóan katolikust hívő a maga világban val.:
életének és munkájának bizonyos vonatkozásban szüksógszerűen

nag-yobb tapasztalataival értékes segítője s támogatója a papnak:
közvetíti a pap f'clé ezt a valóságos világot, igényeit és eszmó
nyeit, embereinek problémáit, s ezzel niintezv előmozdítja azt.
hogy a pap uzt az értékét. amelyet elmélvűlt, elmélkedő és ke
gyelem felé fordult életéből merít. J'ol.rl.oflo,;:w ak tua.lizúljn, enncl:
a világnak igényeihez alkalmazza. (' mai világ emberének nvel
vére fordítsa le. Vannak az egyházi életnek területei. amelyeket
n multban úgy tekintettek. mint kizárólae n pap tetszésétől, szán
dékától, egyéni elgondolásától függbkd, Jn int mondhatnók : a pap
szuverén területét. s amelyeket ma már nem cg}- modern lelki
pásztor úgy tekint. rniut pap és hívei közös munkaterületét, ter
mészetesen a pap vezető szerepenek s tekintélyének e közös terii
leten való tel.ies tiszteletbentartású v::I. A h ívő Hagykorlu;:"'I-\'únal.;:
ilyen "l'ealizálásán" át vezet talán a le,\.'.'biztosahb út. -- (ahogy
más szavakkal ugyan, de ugvanebben az értelemben egy nemrégi
ben tartott osztrák lelkipásztori megbeszélés is meg állapttottui.
- pap éh hívők egészséges kapcsolatának kialakulásához ; azaz út.
amelven a pap kijuthat abból az elsz.igetcltségből, amelyben ma
napság annyi buzgó lelkipásztor tÜPI'l'ug, szonvcd, ú:~'Y érzi, hovv
nem egéH:~en érti híveinek s II világ \;,'!'Y most alakuló új !wre~::~

kának, új embertipusának nyelvét. s Hem egyszer a legjobb a',"a
rattal fl h~yekezett('l bár, de valahogvan légiil'es térbe hirdeti az
evangélium örök H örökké IIIai igazságait.

De lehetnek - fl vannak, tapasztalhatjuk -- bizonyos vesző

lyek, elf'ajulások ris e térün. Ott van pl. a motlern katolikas étc:
egyik hatalmas jelensége, II Lituroil.n« mozualom; m indcn vitnthu
tatlan értéke mellett is újabban mínd többet J'igyelmeí;tetnek II

megfigyelők arra. hogy már is megjelen t Lenne egyfeiől a forma
lizmus. másfelől egyfajta túlzott rofor mvágy. Formalizmus: hogy
a lényegről, a közös részvételről a mellékesre, já rulókosru, a rész
vétel szépségéro kezd átesúszni a hangsúly. Egy német vélernény-



}Hj; idézzük: "A liturgikus mozsralommal g-yukmIl jártak eg'yiitt
ob-an kísérő jelenségek, például egy bizonyos hajlam a vallási
e~ztéticizmusra. amelyek a keresztény alkalmazkodásnak erőseu

i:rto ttak."
@s a roforrnvácv. .A. "nagykorú" laikus sokszor illetékcfi'.sél-':"t

;jH'SSZ() meghaladó jo;.!,okat tulajdonít magának HZ istentisatelet és
a l.u ltusz rendiének s .íellegének rnegszubúsábau ; s vallnak, sajnos
nem is kis számban, akik nem tudnak kűlönbségat tenni a hívő

,:(,':I.\Í PS It papi Iuukciók J:(izött; beleosnek igy, a mult század
'd'~l'ijmljzmusúnakellentéteként (s legalább olyan er;és7.ségtelenün.
<.!;'y ;<dáln i 1[,ieizIllus (mcudhn tjuk : "Iiturgj;"l;; Iaicizmus") té
V't'dSf;Ó'W. Dc túl a liturgia nrikén tjónek kérdésén. nom lá~juk-('

1';;;,iiulJi egyhú;:i életünkben azokat a kéretlen ..reformcreket", akik
._- gyanútJuilul s annál veszólvesebbeu -- ügTbnzgó:;á;~ukat első

;,i;rbn:'1 abban ,'l:yakorolják, hogy IHW.iuk tevéken;r:,H:g'ótől kezdve 11

:"1'IT;]omi vilúgítúsi,'.';' m inrleu t; apróra nH'J"híl'áJllak, hef ytelenitc-
~"!': tI a maguk c]goJlcblú"ai szer-int szorvezuóuck út1 ,,1\íit szo:

';; Ll' .Jézu,,;, ha ,;'Ü Iát.iu' - moudta e reformerek egyike w;"
.a1 ~:l1lomma], azt kif'ogúsolva, hogy esti m iséu a templom nem volt
dése szer.int v ilúgítva. JiJf;'/'úhe scm jutott Illcgbjrde:mi magama
itútóJ: "l"í!t szól az nr ;Jéz11s hozzárn, aki i lycn tizedrangú 0.01
~:,)ú::ul Ioglalkozozn a templomban ahelyett, hor~y a félhoY'l;:llyban
is i.l. lényc.t,,·csscl, vele, Jézussal foglalkOí;!lúm '1" A példúkat tetszés
,;;,·:-int BzullOt'iL!wblólc; .iavarószt arr-ó l (anúskodnúual-, hegy egyes
i;: \ :jk tévesc» (,rtelm:;zik nagykorúsú;:'n;;a i: annyiru el mor űlnek
;, Iclszíu. a mellókes, a járulékos 1)i1'11 latúban és reforrnútásában,
h'l';'Y nem érkeznek el a lónveghez, va losággul eirekosztik magukat
ld;',

A ilu.g;yhl."Ú hívt) fololősnck él'Ú mag'út Eg-yhúzát~rt !ol éppeu
pú·d, jogosultnuk érzi magod a hírúlutrn.. ezl u jogút nem is ki
vu n juk elvitutui. "Vitassu:, meg' nyíltan n dolrrui nkut' -- mondja,
,; ki tagadná, l!ugy becsületes iéén)' fl benne az őszinteségre.
C:,'dd.logy uz ő:;zinteségne:\:!H merrvnnnak a maga "illúzi6i". Ez rt

"Yí tassuk meg' a dclgninkat" kívánsúrr eg-y,oAclJm61 maholnap ef':Y
.'if<.Í:ÚOS katolik us cxhibicioniamus máel.'Jlt kezdi fölii1teni, fi van
lll'k, akik a tanúságtétel modern osnn6jét összetévcsatik egyrészt
ct ;;aj(,t egyéni kis prohlómáik últa~tmo:;8ú vctítésévet, másrészt
;1 :';I::',:ftt legbcusőbb i.igyeik "r..lllÚ,;úgU!" (to'; "tallulsúg'ulH

) szánj
~~ i :;~~;~:zólésé~eL {f:) ez utünet lllet.~'fclehH.~ a Rchol'cr-ft:lo második
l:;;r.q~,,·rű Imk5.~óI'iúll111c, az ob iokti vizmus dialektikus púrjúnak, a
l:Yl~~;ló l:ólküli é,; k ritika híjjún szűkölködő sznbjcktiv icmusnakl.
fm,' Jean Rimaud, a jeles nap-paxicholúgus elgoudolkoz.tató mJg
Úi, ~,pitásai: "Yallúso:"14úgu ukhan is, a tavas:!:talható közösségre valo
,~li;;ott törekvés, a bizulmassúgr.ak fi bllús;ÍggaJ való ös"ze~éTellr.

té:·· .. elfeledteti a vallásos Mct igazi titkát, a lélek és Isten egye
"ii'éH~t.'· És: "az a szabadság, melyet manapság eg'yes kerosz
lt'ilY húzas íár-sak g yakrnu engednek meg maguknak, hog'y,



mi.tegy nyilvánosan éljék szerelmüket, hogy tartózkodás
Jlélkül beszéljenek róla, s hogy a szent gyöngédségtől el
vonják a neki járó meghittséget: bizonyos módon· profa
niaálja szerelmüket, megfosztja azt szentsége, misztériuma ér
tékes jellegétől". 'l'ágítsuk ki, és sajnos bízvást kitág-íthatduk I'

megállapítást. Nem kell-e némi jogos aggodalommal szemlélnünk
a~t a mindinkább elburjánzó jelenséget, hogy keresztények "tla
ját problémáink megvitatása" örvén vagy eimén gátlás nélkül
tárják ki benső életük dolgait s nagvon is megfeledkeznek arról
a bensőségről, arról a "négyszemköztről" az Istennel, arról a diulő

gUlSról Istennel s egyedül csak Övele, ami nélkül valóban mély és
valóban őszinte lelki életet nem igen lehet elképzelni. Nem keJl-e
megint csak arra gyanakodnunk, hogy egyes "nagykorú" hívőkben

e nagykorúság erősen a fölszínen marad s nem elsősorban, amint
kellene, befelé, a mélységbe érvényesül ~ S hogy sajnálatosan
előnyben részesíti a keresztény életnek s a Ielebarátoknak a mez
reformálását a saját maga megreformá.lásavul szembens VégüL
hogy az ilyen "őszinte" hívők nem ebnek-e az ősz inteségnek eg'y a
lelki haladás szempontjából könnyen végzetessé válható i llúziójá
ba: hogy tudniillik sajátos kuzuisztikújuk ldjze~)ett magukat ct

maguk szemében túlsúgosan jónak tűntetik föl (hacsak a jóru tii
rekvés értelmében is), fl hamarosan elvesztik azt a jlJZall iinisme
rétet, amely nélkül nincs termékeny keresztény Met.A szavak és
fogalmak nagyon veszedelmesek tudnak lenni, ha nem ügyel I'Ú
juk a lélek állandó ébersége, gyakorlata, uszkóz.isn.: könnyen át
ragadják az embert egy a valósággal való kapcsolatát clveszitő
ábrándos fogalmi világba. Ismertük a multból fi farizeus típusát:
ad, alánek "kifelé" való tüntető kereszténysége mögött 11 Ta.h'J

ságnak, a gyakorlati detnek nagyon is csúnya fekéIVel tenYl'sz
tek. De félő, hogy maholnap egy másik típus fejlödik a helyébe:
a "problémáival" küszközdű "tanúsúgtevő" kereszténvé, "ki szem
látomást igen szépnek találju, hogy ő ilyen "komoly". problémáival
küssködö tanúságtevő keresztény. Pedig aki tetszeleg li tanúságté
t..llében, annak tanúságtétele li lelki élet sikján aligha lesz való
ban gyümölcsöző. S hogy a közruondás {'viszúzndos és oly i~<1z

bölcseségét idézzük: aki túl sokat huaigálná mások szem~hőj a
saálkát, maholnap a gerendát "em érzi majd a sajú.ljáhan.

Valóságos közhely az is, hogya l.ereszténv hivatása a szeut
sé~. De ami szentség vagy arra vonatkozik, az természeténél fogvn
bizonyos re'itettséget, bensőséget igénye]; s az őssinteség' igénye
tévesen érvényesül, ha e rejtettség igényének, a vallási élet, az
Istenhez való kapcsolat szükséges "személye,; magányának" rová
sára érvényesül. Nem hisszük, hogy helyes volna, ha II kereszté
nyek, nagykorúságuk tudatában és téves értelmezésével. ha jó
szándékúan is, de bizonyos tapintatlanságg-al olyasmiket kez-le
nének nyilvánosan - (ha szűkkörű nyilvánosság előtt is) -- túr
gyalni, amire azt szokás mondani: ,,}!'orduljon vele lelkiatviáhez",



~ ezzel elérkeztünk a "világiak uagvkorúsága" vrob1émí\j1i
nak egy második fontos mozzanatához. Ha eddig veszélyek,.tn ;:;.
lappangó vagy máris kiütköző hibákról és tévedésekről "YIi..;C:Y

azok lehetőségeiről volt szó: most e nagykorúságnak érzésünk
szei-int legfontosabb pozitív íöladatára 8 legidőszerűbb tee-. ifj
j~re igyekszünk rámutatni. .

• ••
,,])'orduljon lelkiatyjához". Nem új, kipróbált s bölcs tanács ;

kérdés, hogy olyan egyszerűell kivihető-e, mint ahogyan hangrjk-.
A hívök igényei, tudjuk, megnövekedtek; megszaporodtak nyiJyáH
a papság teendői is. Mind kevesebb lesz az a pap, aki lelkiatyai,
lelki vezetői minőségben akár órákat áldozhat egy-egy aggály(l
sabb hívőjének. A gyóntatás pedig... Elég egy pillantást vetni
templomainkba, hogy belássuk. vagy képtelen a papság a jelent
kezőket mind meggyóntatni, vagy elkerülhetetlenül bizonyos (nem
rosszalló értelemben vett!) üzemszerűség, akár úgy is mondhat
n ók, nagvűzemszer űség jellegét kényteleu Iölőltaui a gyóntatá",
Nagy, nehéz és fájdalmas problémája ez minden lelkipásztornak,
s egyáltalán a mai pasztoráeiónak; feszegetésére itt sem terünk
nincsen, sem e sorok írójának illetékessége. A szentgvóuás éj'·
vénye és "haszna" azonban nem azon mú lik, hogy a gyóntalú
félóráig foglalkozik-e a gyónóval vagy öt, esetleg két-három ver
«ig, ~ hogy hosszadalmas intelmek kíséretében, vagy pedig né
hány szóval oldozza-e föl és "bocsátja el békességgel". A gyónil"
lényege a hívő részéről, amit helyette semmiféle pall el nem
végezhet fl amit semmiféle, bármily megható vagy okos intelem
Hem pótolhat: a bűnbánat és az erösf'ogadás; s az a hívő, aki li!

gyéntatók "szűkl'lzavúságát" kifogásolja, olykor hizony némi ön
z,l8rí:íl tanúskodik és talán nagyobb fontossagot II értéket tulaj<141
uít önmagának, mintsem kellene.

Ne várjunk mindent a paptól; ne tarheljük olyasmivel, a.üt
m int valóban nagykorú hívők mi magunk is elvégezhetiink, meg
oldhatunk. Niucsenek-e magukat igen igéuyesnek érző hívek, akik
~. kákán csomót keresés kínosságával vadásszák a problémákat
(és koholnak problémákat ott, ahol nincsenek), és futnak magukba
,,;znggerált vagy mondvacsinált aggályaikkal és kérdéseikkel vap
.iukhoz, holott annak nyilván igen sok mús és fontosabb teendőie
volna, mint az ilyen mesterkélt nehézségek fölötti vitatkozások.
A hívő nagykorúságának legelső föladata voltaképpen az 'roJna,
hogy mint nagykorúhoz illik, tanuljon meg és szokjék meg cl

maga lábán járni. Komoly ügyeivel, melyekben gyöngének ..agy
nem elég illetékesnek tudja magát, rnindig és föltétlenül fordul
jon paphoz; s nem volna súlyosabb haj, mint ha a minduntalaa
paphoz sietök helyett megjelennének a mindenkori herezisek ba
cillusgazdái, az amatőr teológusok és morálisták s ráadásul morá
lis kazuisták.De egyébként ne válassza az,t a ,,kiskorú" könn,.eö
bik módszert, bogy problémáit másokkal oldatja meg, ahelyett
hogy maga igyekeznék megoldani öket.

•



Misztilmsoknak, tudjuk, az Eg~'ház bölcsen (s tegyük hozzá:
na;;y pedagógiai bölcseséggel is) mindig nemcsak ajánlja a lel
kiatyát, hanem elő is írja, hogy alkalmas lelkiatya vezetése alá
rendeljék magukat. Hiszen a misztikus életre hivatottság nagy
k~gyeIUle, mögött ott ólálkodik a kísértés, mely éppen. ezt a hi
vatottságot szeretné kihasználni: a gőg, a kevélység kisértése. Mi
azonban. átlagos hívők, - mi, a hívők túlnyomó többsége, -- nem
vagyunk misztikusok. A mi iskolánk, hogy úgy mondjuk, a lelki
ólet elemi iskolája; aszkézisünk ..primitív" aszkézis és lényegében
u mindennapi állapotbeli kötelességteljeaités ..kicsiny" (és kicsiny
ségében hőaies) útja. Telve természetesen göröngyökkel, csapdák
kat nehézségekkel. De csak ritkán szegélyezve olyan problémák
kal, arnelveket rendes kegyelmi életet élve mi magunk meg ne
tudnánk oldani. Aki eleget tesz annak a legelemibb követelmény
nek, hogy naponta megvissgálja, ezáltal ellenőrzi és rendben tart
ja lelk iismeretét, annak számára csak egészen kivételesen adódnak
o1:nm helyzetek vagy pillanatok. amikor világosan meg ne tudná
itálni, rni bűn és mi nem az, mit szabad és mit nem szabad ten
IÜl'. ini 11 helyes és mi a helytelen. A problémák többsége a hívők

számár» tájékozatlansághól fakad; s mi gátolja meg a nagykorú
hiyői abban, hogy katolikus tájékozottsága hiányait, vallási tu
thisának fogyatékosságait, "saját szorg'almából" pótolja ~ Nem egy
szer semmi egyéb, mint bizonyos restség, bizonyos eleve lemon
dás arról. hogy magunk vigyünk dűlőre mag-unkban dolgokat, ami-
ket meg-szoktunk u papra bízni. .

A vallásos élet - az aszkétikus Irók egyértelműen hangsú
lyoxsál; ~-- az önismeretben alapul. Az önismeretet pedig helyet
tünk :-;eIIk i meg nem szerezheti. Ha viszont már szert tettünk
nómi önismeretre, nem fogunk fönnakadui egynémely "technikai"
ukadálvokon, s nem fogunk megtorpanni. ha egyes, az átlaghoz
szaboH formákat nem érzünk eléggé ..testhezállónak". Lehet pél
dául. hogy valaki egy valamely imádságoskönyv lelki tükrében
S~hOKYan sem találja meg magamagát, de ha valóban éli azt ti

bizonyos elemi fokú lelki életet, rövidesen nem is szorul a lelki
tükör -- (ki tagadná, hogy igen hasznos) - mankójára; hanem
szúmbavesz.i önmagát, számontartja önmagát, nem is annyira a
bűneit. mint inkább a hajlamait figyelve, 8 nemcsak a "bűn"

ellen hadakozik, (mint egyesek olykor egészen mániasau s a két
ségbeesésig), hanern bűneink talaja, a hajlamok ellen. Az az út.
amelyre mindannyian, tehetségesek és tehetségtelenek, nagyok és
kicsinyek .egyar-ánt elhívattunk. nem lehet járhatatlanul nehéz
'.3,'!,-Y különleges fortélyokat igéll~"lő út. S nem is az, ha nem
túlozzuk nehézségeit s főként ha alázatosan tudomásul vesszük,
hogy igenis erre a kis útra hivattunk; és ha becsületesen neki
látunk önmagunk megismerésének, s önmagunkat megismerve ön
magunk metmeoelésének, Mert a nagykorúság ezt is jelenti: hog~;

nem neveltetjük folyton másokkal magunkat ott és akkor, ahol



és amikor mi magunk is tudhatjuk nevelni maguukat. S CI1J':'·!:;:

a nevelésnek két média, eszköze van, s mind a kettő ott vaa
minden hívő kezeügyében. Az egyik, ami nélkül semmire HOll

megyünk: a kegyelem. A másik. a kegyelemtől megerősítve fc',
serkentve, a magunk becsületes, szerény es kitur-tó erőfeszítése.

A nagykorúságnak, úgy érezzük, mindenekelőttebben az irány
ban kellene érvényesülnie: abban, hogy ruinden cg"yes nagykQl'ú
hívő elsősorban önmagát alakítsa miuél élőbbé, mélvebbé, ierk i
leg aktivabbá. hogy "minőségi keresztény" legyCJ:; mert egyé:,·
ként, kegyelmi életbeli forrásától eltávolodva, a, "nag)'kol'úsig,("
is szólammá kophatik s il'lúzióvá válhatik. Hadd irlézzük berek
zésül erre a nagykorúsúgra vonatkoztatva ismét Ro1Je1't SChp/'N

szavait: "Ha a nagyok országát is "objektivizilljuk". akkor az esak
újahb börtöne lesz az önmaga körül forgó személv nek ; ha az,-':\
ban úgy fogjuk föl, mint misztériumot, mint Isten ajándékát, mcfy
lehetövé teszi számunkra, hogy Benne részesedjünk, ;; amelyne",
szempontjából a dolgokat s elsősorban önmagunkat új szemmel
szemlélhetjük: akkor - és csakis akkor - fog eltölteni bennünket ,:
föld színét megújító Lélek sejtelme. Akkor II keresztények tanú
ságának majd a világ is hitelt fog adni. Sokkal inkább, mint i-!;';;,[.

vaink valaha is elérhetnék." (I'. fl':"',,

H/ABA TÓRSZ ...

Hiába sír;~ anyád keze után:
Csókoltad volna addig, amíg élt.
Emlékszel? - eimkor, napos tlélut.án

teérted hosszú életet remélt ...

Hiába hivod. Hogyha bajba jutsz:
magadnak kell; megküzdeni vele.
Vigyázz szavadra, mert ha most hazudsz
nem figyelmeztet puha tenyere.

S hiába törsz sorsod ellen vakon:
ez sem segít. KezdettIJl fogva, mi
tétova lelkel: e kis csillagon

.rabol« vagyunk: az Illten foglyai.

•



HÁROM KIRÁLYOK TRIPTICHONJA
Ida F e l i x T i m m e r ill a._ s

Egyik nap, mielőtt az este beállt. a szállingózó hóban egy
üre~ ember és egy kutva húzott az úton egy eehós szekeret és az
ablaküvegen keresztül fiatal asszony sápadt, keskeny arca lát
szott. Ez az arc megviselt volt a terhességtől, szemei nagyok 15:-;
'i'ZiJillorúak. Atvonultak a falun és aki látta, hamarosan el ia fe
il":it·ett43 őket.

•
Rákövetkező nap karácsony, volt. A levegő tiszta és hid81:.

Jl'lint a jég és a távol halvány kékjében fehér bundába burkolód
zott a föld. Suskcwiet a sánta pásztor, a kopaszfejti angolnahalász
Pit;1evogcl, meg a nedvesszemű koldús Schrobberbeeck harmadma
g'ával ment a kertek alatt három királyokat köszönteni. Volt egy
!),;i1iagjuk. amely rúdon forgott. harisnyájuk, ebbe dugták a pénzt,
:~mi.t kaptak, meg egy zsák az ennivalók számára.

Szegényes ruhájukat kifordították. A pásztornak magas kalap
volt II fején, Schrobberbeecknek papir-vir-ágokból korona; Pitje
vogel. aki a caillagot forgatta, bekente az arcát cipőkenőccsel.

Ez az esztendő jó volt. az ősz bőséges. Mindegyik paraszt
nak volt besózott disznóhúsa a hordóban. Lustán pöfékeltek. ha
;.at eresztettek a meleg kemence mellett s gond nélkül várták: II

t avaszt,
Suskewiet a pásztor, szép régi énekeket énekelt, Pitjevo~el

Glyan gyorsan tudta a csillagot forgatni és a koldús olyan jám
hor koldús szemeket tudott mereszteni, hogy mire a hold vörösen
feljött. a harisnya szára tele volt pénzzel és a zsák majd kipuk
kant. Volt benne kenyér, csülök, alma. körte, kolbász.

A lehető legjobb kedvvel ballagtak és lökdösték egymást a
kiinyökükkel. Már előre örültek az élvezeteknek. ba majd végre
ogy jó pohár pálinkát megihatnak a Vízittindérben. I<~s a finom
ételekkel úgy teletömhetik üres hasukat. hogy bolhát lehetne pat
tíntani rajta.

Mikor a parasztok eloltották lúmpájukat, és ásítások közepett
aludni mcntek, abbahagyták az éneket és u. tiszta boldfényben
elkezdték a pénzt számolni. Fiúkl Fiúkl Lesz borovicska egy egész
hétre! Még friss húst is vehettek, meg dohány t. Csillaggal a hátán
Iűrgén toppantott a fekete Pitjevogel és megindult. A másik kettü
k övette és a nyál összefutott a szájukban.

Lelkükön azonban lassanként valami különös szorongás Tett
(li'ól Hallgattak. Talán a fehér hó volt az oka, amelyre a hold
magasról olyan merően és sápadtan nézett. Vagy a fák hatalmas
kísérteties árnyéka. Vagy saját árnyékuk ijesztgetí őkeU Vagy a.
holdsütötte táj magányosságának csendje' Még eg)' bagclyhuho
(i'M vagy távoli .kutyaugatás sem hallatszott.

l'



Ha nyugtalanok voltak és ide-oda botorkáltak is a félreeső uta
l,: ea. magányos parton és földeken. azért nem ijedtek meg olylUl
nagyon. Már sok csodálatosat láttak életükben: lidércfényt, kísér
tetet, sőt valóságos szellemeket is. Ez azonban mégis más volt,
valami közeledő nagy boldogság szorongó félelme.

Szivünk összeszorult.
A koldús így szólt:
-- Én nem félek.
-- Mi sem - mondta egyszerre a másik kettő reszkető hangea.
-~ Ma karácsony van - bátorította társait Pitjevogel.
--- FJs ma u iból megszületik Isten -- tette hozzá jámboraa II

]'I.t'8"tor.
- Igaz az, hogy II birkák ilyenkor kelet felé fordítják a fe-

jiÜ:fltY -- kérdezte Sehrobberbeeek.
--- Igaz! - és ilyenkor zümmögnek és röpköduek a méhek.
- Igen és a folyó kőzopén átlátszó lesz - állította Pitdevegel

de én még' nem próbáltam belenézni.
Megint rájuk feküdt az a csönd, ami több volt. mint csönd,

mi 11 t 'út c~Y érzőkenv lélek lebegne a holdIeuyben.
-- Gondoljátok, hogy Isten eljön megint a világra' - kérdezte

ije,HeIl a koldús {fl eszéhe jutottak bíínei.
- Igen, - mondta a pásztor de hogy hol, azt senki SiJnJ

tudja. .. Csak egy éjszakára jön.
Eles árnyékuk előttük haladt és ez növelte félelmüket. Egy

"7.erc:~a:k észrevették, hogy eltévedtek. A végtelen hó és holdfény,
itt-att fák, de sehol egy tanya, ameddig a szem ellát és a jól ir;..
me rt malom sem látszott. Eltévedtek és a hold világánál félelmet
láttak egyrn{u; szemében.

- Imádkozzunk - suttogta Suskewiet a pásztor, - akkor n'JIU

történhetik velünk semmi rossz.
A pásztor és a koldúsegy üdvőz.lógyet motyogott, Pitj BVOg,:,l

"5~k úgy brummogott valamit maga elé, mert az első áldozás ótn
(': felejtette az imádságot.

Es ekkor csodálatos dolog történt. Mind a hárman látták 6:.;
hal1ották, de egyik sem rnert róla beszélni.

Méhek zümmögését hallották és a hó az árkokban olyan fe
hércn fénylett, mintha lámpák égnének ott lenn.

.2s a nagy legelőnek a szélén féloldalt nyitott eehós szekál'
;jiU. Ablakából gyertya világított ki.

Pitjevorrel felment a kocsi hágcsóján és kopogott az ajtón.
Borostás arcú öregember nyitott ajtót. ~Jgyá1talán nem csodalko
nIa n bolondos ruhán, a csillagon és a fekete ábrázatcn.

- Azért jöttünk, hogy megkérdezzük az útat - dadogta Pit
j~'Vú~;el.

- Itt van az út - mondta a férfi - gyertek csak be.
Elámultak ezen a válaszon és kész;;é'.resen engedelmeskedtek.

Bkkor a hideg üres kocsinak a sarkában f,gy igen fiatal ass-



SZGll.yt láttak ülni. Kék csuklyás kabátban, ami ill szinte telj(,:,('
üres mcllét nyujtotta egy egész kicsi, most sz áletett gyermekr:.'!.
~I'\[;;gy Gárga kutya feküdt mcllette és hűséges fejét al asszony ~(',
"úny térdere fektette. Szeme mély szomorúságot mutatott, de IH'l:

l.or az ernbereket meglátta, barátság tükrüziidött benne. Í~s a ki
gyermek is, a feje rnóg pelyhes, I hasadó ici-pici ki" szemével ráju:""
lJüvetétt. Különösen Pitjevogel Iekcte arca tetszett neki.

Schrobberbeeek látta, hogya pásztor letérdel és Ievesz i ma~"c

:úvegét; ő is letérdelt, levette koronájút és nyomban mélvcn há n
vt: bűneit, inelvek k őz iil solira cm lékczctf és köuuyek jöttek g;'.-rli
'adt szemébe. Flkkcr Pitievoael is leborult. Igy maradtak éa é;k<
~':~ngok csengtek a fülükben. Csodálatos, minden örömnél LZ,'

gyobb boldogsúg töltötte el öket és egyik Rem tudta, miért, Ki;Úl'.l;'
a:; öreg ember a vaskálvháeskában LiZJt akart gyujtani. Pitje'f0
gol, amikor látta, hogy uern sikerül neki, szolgálutkészr-» ki"
dezte:

-- 8egíthetck1
-- Nem használ semmi, vizes il fa. - Feleite az öreg.
--- Hát szenotok nincs?
--- Nirccs pénzünk! - niondtu szomorúan az öreg.
- Hát akkor mit esztek 'i -- kérdezte a pásztor.
- Nincs mit enniiu k!
A királyok zavarodottan és együttérzéssel néztek az öreg e<ti

};e,n,a, II fiatal asszonyra, II gyermokre és a vézna kutvára, !.znt:l!l
cgymá:;ra neztok. Egy volt a gondolatuk éH Iárn, rt hurisrrr áoól
kifordították a pénzt az asszony ölébe, az ételoket kibor-ították c,

zsú.k.1/;[ és egy billegő asz talra teLtélL

Az üreg mohún kapott II kenyér után és a fiatal asszonyna«
eg'y 11;1'08 almát adott. E;~ tuielott beleharupott, megforgatta &72,'
ülokéltf'k nevető szeme előtt.

- Köszöujül; - mondta az öreg ember. -, Isten megfizeti n",k,
tek.

És ök ismót útrakeltek, arra az útra, amit jól ismertek 80 Vi;'.l
Li"tndér irállyáL-:m. DD hiába, mert ti. harisnya összehuitva lnpult
::kskewiet zsebében és a Zf;úk is üres volt. Egyetlen fillér;i ii 1,.

eD'yetlen rnorzsújuk sem volt.
- 'I'ulajdonképen tudjútok, miért adtunk oda mindent «to;,,-

uek II Rzegény embereknek l - kérdezte Pitjevogel.
--- Nem - ruondták u többiek,
-- Bn [JCHl - felelte Pit.ievogel.
I!lg:v kis idő rnúlva így 'szó.lt a pásztor.
- Én uzt hiszem, hogy tudom. Nem lehetett talán ez a W'v

mek az Isten7
- Mit képzelsz - nevetett az angolnahalász - Istennek L"

há palá:;tja van arany szegéllyel és-szakálla van és korona h

Y'.-:ién, mint fi templomban.
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- De hiszen egyszer egy karácsonykor istállóban született 
állította a pásztor. .

- Igen, valamikor - mondta Pitjevogel - de ennek van
már száz éve, vagy még" sokkal több is. De míért adtunk oda
mlndentl

- Én is azon töröm a fejem - mondta a koldús, amint II

gyomra. korgott. És hallagatagon mentek el a Vízitündér előtt.

Csorgott a nyáluk egy korty borovicska és jó mustáros hús után.
A kocsma világos vólt, és harmonikuszó hallatszott ki. Pit.ievogel
visszaadta a csillagot a pásztornak, hogy tegye el jövőre és anél
kül, hogy egy szót szóltak volna, de szivükben elégedetten elvál
tak az útkereszteződésnél. Mindegyik meut a hálóhelvére. A pász
tor a, hirkáihoz, a koldús egy szalmafödél alá, és Pitjevogel a vis
kó iába, ahová behullott a hó.

Balszárny

Ismét karácsony volt és Suskewiet a pásztor, aki azelőtt min
den esztendőben háromkirályokat járt Pitjevogellel és Schrobor
Leeekkel, püspöksüveggel a fején és szép énekeket énekelve mindon
házban, most betegen feküdt és fölötte a halál árnyéke lebegett. A
sarokban a falnál állt a bot, tarka csillaggal és ott függött a
bádogkorona is. .

üLt feküdt, ahol mindig szokott, a birkaistállóban.
Egy ablakocskim az ágya mellett messzirc kílátott a behava

zott táira és a táj fölött az új hold mintha ezüst orsó lenne, fonta
u szép csillag.rudat, Ez volt az első alkalom, hogy nem mehetett
karácsonykor a barátaival. Most csak ketten mcntek és mégis
ezi énekelték:

Három királyok mink vagyunk
Van egy szép fényes csillagunk.

Ázóta a csoda óta, amikor a mult évben útközben egy bÚCSÚI!
kocsira akadtak és ott ogJr szegény embert és egy fiatal asszonyt
meg egy ujszülött gyermeket találtak és titkos ősztönzésre soha
nem érzett tisztelettel odatérdeltek és miudent, amit gyüjtöttek:
pénzt és ennivalót odaadtak. azóta 8uskewiet egészen más ember
lett. Mert biztosan érezte, hogy ez a kisded Isten volt, aki minden
évben karácsonykor egy napra ujra eljön a világra. O, milyen
jól emlékszik még, ahogy eltévedtek a szent órában. Ahogy a
jSti' alatt fényt láttak, mintha mécsek világítottak volna· és a
levegőben ruéhek zümmögtek. Hogy féltek és milyen égi édesség
szállta meg őt és a többieket is, amikor a kisdedet meglátták és
hirtelen felindulásukban szó nélkül minden keserűen megszolgálj
f;arasukat és ennivalójukat odaadták.

És nem hallották-e a szegény embert, hogy amikor Pitjevogel
8,Z it után kérdezősködött, ezt felelte: "Itt az út".



Bizonyos, hogya Szent Család volt. Elmesélte a papnak Íi,
de az kitessékelte az ajtón és az egyházfi megvetéssol azt mondta,
képzelődik és elment az esze.
. És máshol is, ahol el merte mesélni, ·hogy látta a Szent Csali

dot, mindenki kinevette és még" másik két barátja is hamarosan
elfelejtette azt az órát. Ha rágondoltak, csak ezt mondogatták:
Különös volt, csodálatos volt -- de tovább nem sokat törődtek

vele és minden _nap többet vétkeztek, hogy pénzhez és borovios
kához jussanak.

Suskewiet azonban gyökeresen meg-változtatta az életét. Mindig'
is volt a szivében egy lángocska jámbor-ság és most ez fehér fény
nyé izzott. Ez az égi tűz elrugadtatásba ejtette és szép, édes ér
zésekkel töltötte meg, úgyhogy alig volt már tostével n földön.

Elhanyagolta magát és elfelejtett a bárányaivul törődni.

Órákhosszat térdelt az erdei kápolnák előtt, Jámbor énekeket
énekelt és gyermekimádságokat mondott. Vezekelt is, hogy jóvá
tegye régi bűncit és nem hagyta, hogy visszatartsák. ha a jer~et

felvágta és csupasz lábával belcállt a dermesztő vízbe.
És amikor béna lábát maga után húzta a birkák rnög őtt, akkor

is mindig az olvasót mondta és ha a purasztokkal beszélgetett.
már nem az Időjárúsról, meg a krumpliról volt a szó, hanem az
Istenanyáról, a kisded Jézusról és a bún sötétségéről.

Az emberek először habajgósnak tartották, később azonban
már azt gondolták, hogy egészen megbolondult és kitértek útjá
ból. Úgy gondolták, hogy amit mond, az papnak való, nem ilye.
közönséges ruhában járó embernek.

Nagy vágyakozással várta az öreg Suskewiet megint a kará
esonyt, Az ő dolga volt, hogy megőrizze és minden évben meg
újítsa a csillagot. Most is beborította tarka papirral és csokolá
déról való ezüsttel, egy ezüst lakodalomról arany rózsákat is szer
zett rá. A magas kalapot nem akarta feltenni többé, mert a laka
tosnál bádogból egy csúcsos koronát csináltatott, Ez százazon
iobban illett neki. Éppen ezekkel a dolgokkal foglalatoskodott,
amikor megérkezett a két barútja. Meg akarták beszélni a dolgot.
azt hallották ugyanis, hogy az idén más háromkirályok is járnak.
Van egy csillagjuk csengetyűvel és Igy aztán többet keresnek
majd náluk.

Suskewiet azonban bizalmatlanul fogadta őket és mondta:
- Csak akkor megyek a csillaggal, ha minden pénzt és ételt.

amit ősszegyüjtünk, a szegényeknek adunk.
- Megbolondultál I - kiáltott Pi tjevogel, az angolnavadáss.
- Nem vagyunk magunk is elég szegényekj - kérdezte a ned-

vesszemű Schrobberbeeck.
- Nem, mondta Suskewiet - m indent, amitek van, Istennek

kell adnotok! És hogy a szegényeknek, vagy Istennek adjátok, az
egyre megy!

- Akkor otthon maradunk - mondta Schrobberbeeck - vagy

is



az. hiszed, hogy másokért kiénekelem a lelkem' Ezt egyszer
megteszi az ember, de nem mindig,

-- Én jobbat tudok -.., mondta a hamis Pitjevogel, - majd
esinálunk mi magunknak csillagot; vagy azt hiszed. hogy nem
tudunkj Adj' Isten, bolond Sus!

- Csináljatok. amit akartok - kiáltott utánuk a pásztor. -
de ezzel a csillaggal. amellyel Istent megtaláltuk. nem fogtok
pénzt gyüjteni vétekre.

Az éj hóleplet borított a földre és Suskewietet égi boldogság
tö ltötte el. Egyedül akart házról-házra járni és pénzt gyűjteni II

szegényeknek, De Suskewiet beteg lett és nem tudott többé felkelni
a szalmazaákjáról,
. Megjött a karácsony. A pásztor felvette a betegek szentségét.
Látta a papot aranyos karingben. Este lett és megjelent a hold.
Suskewietnek könnyek futottak le ráncos orcáján. mert nem ün
nepelhette meg a szegényekkel a karácsonyt. A szive már alig
élt, de azért egyszer-egyszer kivilágosodott az öntudata. A ta
nyaiak elűldögéltek mellette, de mikor elszunnyadt, megint visz
szamentek a házba. ahol égett a tűz és kalácsot sütöttek. Szomorú
au hallgatta vidám zajukat. Valaki klarinéton játszott és énekelt.

Alig volt hátra két órája és könyörgött az éghez, hogy leg
alább a szent órát megérje. Sovány, beesett arca félrecsuklott és
igy láthatta a holdat az égen és a csillagot a sarokban. ahogy
fénylett. A keze nagy volt és sovány. az ujjakban már nem volt
élet,

Elveszetten jött a világra - talált gyerek volt. - magányo
illan és elhagvatottan kell meghalnia. Csak a bárányok maradtak
'Vele és olykor-olykor felemelték felé a fejüket. A hold mind ma
gasabbra emelkedett és ahogy feljebb mont, mindig ezüstösebb,
tisztábh lett.

Suskewiet egyre csak azt a kegyelmet kérte, hogy még egy
sser megérje a karácsony szent óráját. Igy feküdt sokáig. V é

t r,ű.l asszonyokat látott. ahogyamalomnál nehéz csuklyás ka
hátban, lámpással a kezükben elvonultak a falu felé. Később ha
.Yangszót hallott és orgonazúgást.

Először azt hitte. hogy a füle cseng, mert a templom három
negyedórányira volt. De nem tévedett: orgona szólt. Lágy dal
lamok csaptak fel. ünnepélyesen az elragadtatástól és áhítattól.
Ilyen szépet még soha életében nem hallott. Még mielőtt a csodál
kozástól magához tért, hallotta hirtelen. hogy a birkák bégetni
kezdenek és a holdfényben látta. hogya fejüket kelet felé for
dítják.

- Itt a szent óra! - mormogta Suskewiet s megborzongott a
felindulástól.

Isteriem! Istenem! A csillagomat! - fel akart kelni. hogy el
.za, de nem sikerült.

- A csillagomat! - Összeszedte minden erejét. lábával a ta-
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karót az ágy végéhez lökte és felhúzódkodott a kifeszített le
pedővel. Hörögve köhögött, letörölte homlokáról az izzadtságot..
még előrébb csúszott, letette sovány lábait az ágyról, 'megint'
köhögött, de most nem várta, míg elmúlik. Felállt és rogyad03Ta
a csillaghoz kúszott,

Végre megint az ágyon ült. Bádogkorona a fején, cHillaff "
kezében. Megfogta a zsinórt és a J101dba rueredt: bágyadtu a ti
iúkzatos orgona gyöngéd hangjai mellett énekelte:

Három királyok mink vagyunk
Van egy szép fényes csillagunk.
Indultunk messzi vidókrül
Völgyön és hegyeken keresztül
A csillag mindig előttünk járt
I~s hol a fény csendben megáll
Vígan oda bemegyünk
Vigan oda bemegyünk.

Könnyek folytak arcán, borzongás futott vegrg' tagjai... ~
JSHlg'tört szemébim olykor-olykor elragadtatottan csillogott. a lélek.

De ki, vagy mi az ott a távolban?
A holdsütötte havon valami fény jött egyre közelebb és kÖZ'S

Iebb, egyenesen, út és lábnyom nélkül.
Snskewiet visszafojtotta a Iélekzctét, gondolkozás nélkül to

vább húzta a zsinórt és a csillag csikorogva fordult.
Mind közelebb és közelebb jött és a végén. úgjT tűnt, kicsi

gyermek az, fehér ingecskében, mezrtláb, földgolyócskái ViS2ó ",

kezében és kék szemű, kedves arcocskája és arany haja kör5tt
harmatos hajnalpir fénylik.

- Ki e21 - morrnogta Suskewiet. - Ezt a kis gyerrneket
láttam már egyszer!

Az egyenest feléje tartott, egy pillanatra eltünt az ablak alatt,
aztán kinyilt az ajtó: A gyermek ott állt előtte, csipkerózsához
hasuuló tisztán és üdén.

j\.z. istálló csupa illat lett rögtön, mintha kert lenne, tele pt,
zsával.

--~ Jónapot Suskewiet - mondta a gyermek nevetve éil bizal
rnasan. - Ha te nem bírsz hozzám jc.nni, hát én jövök hozzádé
Ismersz még engem 7

Suskewieien a boldog csodálat fénye szállt út. Nevetett, knát
sz ott két fekete fogg-yökere. Bólogatott, a felindulástól azonbaa
nem tudott szólni, csak a könnyei Iolytak borostás arcára.

-- Igen - mondta a gyermek, - énokelj csak tovább. Oll·~'

szívesen hallgatom.
Suskewict szent tisztelettel megfogta a zsinórt és énekelt.

J~;neke'.t, miközben szeme tele boldogságos tűzzel merült a réssás
fénybe:



Megijedt ekkor Mária
Ahogy a zajt meghallotta
Heródes jön - azt gondolta
Hogy gyermekét elrabolja
Heródes jön - azt gondolta
Hogy báránykáját elragadja.

ile l'\, fekete almafán. amelyik kint állt az udvarban, nem a hé
r~v!lett, hanem almavirág. És ott álltak a bárányok és a hátsók
<lZ előttük állók hátára ágaskedtak.

__ Gyere - mondta II gyermek, - jössz velem a mi házunkhat
-- Hogyne mennék! Hogyne menuék ! - nevetett Suskewiet.

i~Jyszerre egészségesnek érezte magát. Fel akarta húzni a nad
r'8.gját, de úgy tűnt, nincs is hideg, meg sietett is.

Megfogta a csillagot é~.; követte a gyermekel. De mé'g egyl:lZ(W
I\j~llézte a bárányait. Olyan búsan bólogattak.

-_ Ezek Jlem jöhetnének? -- kérdezte. -- Hiszen pásztur vagyok.
-- Minól több, annál jobb -- mondta a gyermek.
-- Akkor csak gyertek paj táskáirn, t!·Yl'1tck.
Snskewiet kinyitotta a karámot és mind követték szorosan

egnnás mellett. Igy mentek az ezüstős fehér éjszakábau. A gyer
mek kis puha kezébe "fogta a pásztor nagy kezét és vezette az
íircgcmbert az úttalan havon. Az meg vitte a csillagot, amely csil
logott a holdfényben. Utána mentek a bárányok és tisztelettel
lehajtották fejüket.

OU van a távolban - mondta a g'ycflllek -- és ,~ mcssze
>l(>1(he mutatott, ahol tavaszi virágokkal telt kert közcpéu ar-any
YlÍT állt kupoláival és tornvocskáival.

-- Ó, ruilven szén, milyen szép - mondta Suskewiet csodál
Jí()~,"a és hátrafordult a bárányokhoz. -- Ott aztán jobb füvetek
lesx, kis fickóiru. Igaz!

liJB akkor heTl)('ntek,

~chrobbe!'beeek és Pitievovel visszafelé jöt! fl két király
járásból. Be voltak l'ugva il sok pohár borovicskától. melyet út
],ö,:Jen felhövuintettek. Pit.ievogel koronúja ferdén állt és a esil
iRg: ÖSS7.e volt nvornva. KHl'Onfog\-a túutoror-tak {JS kerhely nőtá

La-t é.nekeltek.
A karám elöt t vitt az út:;llk.
- Ilii - kiáltott Pi.tjevo.rel. -- "1Iegesörgetjük It P{>l17J az orra

('hU. Nem adta ide It csillngo].
De arikor az ablakon benéztek, Suskowiete: holtan látták az

:J.gy szélén. FejéH fl bádogkorona és fölötte a szép, tarka csillogó
calllaz.

Ijedt"II elsxaludtak.



JQbbszarny

Ha még olyan tisztán világított is a hold a behavazott Ti
.. ékre, amely már úgy is vakító fehér' volt, Schrobberbeeck a kol
dús, mégis elővette 'lámpását, hogy éjféli misére menjen,

Az Istentől való félelem hajtotta.
Most nem úgy volt, mint mult esztendőben, amikor ezen a na

pon barátaival háromkirályokat játszott, házról-házra járt és R

csillagot pörgette. Ezen a napon szokott .a legtöbbet tréfalui {>F,
a legtöbbet keresni. Félt a karácsonvtól.

Már két éve kezdődött ez, amikor Pitdevogellal, a halássaal és
Suskewiettel, a pásztorral háromkirály járubból visszajövet eg~

búcsús kocsiban a Szent Családot látta.
A rákövetkező évben csak Pitjevogel meg ő járt a csillag

gal; és amikor berugva, borovicskával teli hassal visszafelé jöt
tek, Suskewietet halva találták fekvőhelyén. Csillaggal a kezében
és mennyei fényben. Isten kezét látta a tőrténtekben. A félelers
körülvette a szivét; félelemből ment vasúrnaponként a templomba
is.

Mindig félt, hogy egyszer csak valami szenttel találkozik.
Jobban rettegett ettől, mint magától az ördögtől, akivel Pitjevogel
szövetkezett.

Az a hír járta ugyanis, hogy mikor a halász a mnlt nyáron
fürödni ment a Nethere, hirtelen hatalmas vihar kerekedett. Pit
jevogel ruhái szétrepültek és ő, ahogy borzasztó félelmében pu
eéron bukdácsolt a földeken keresztül, betévedt egy házba, Itt
egy kiátkozott pap lakott, aki az ördöggel cimborált. Először

azt hitte, hogy az ördög jelent meg neki, mert Pitjevogol egész
testét fekete szőr borította és ig"j' szólt hozzá: ..Köszöntelek Bá
tán".

- ~Jn csak Pitjevogel vagyok - mondta félénken a halász,
Igy aztán a pap elárulta magát, kioktatta Pitjevogelt a mági

jára. Volt egy varázskönyve. "Pokol titkai" volt a címe. E/)bOT
tanult Pí tjevogel,

Schrobberbeeck azután elkerülte a halászt, mert nem akarta
Isten figyeimét magára vonni. Nem lopott ugyan most sem keve
sebbet. mert ez már a vérében volt. Képtelen volt valamit ott
hagyni, ha elvihette. Tovább is járt házról-házra, gyulladt szemét
úgy kif'orgatta, hogy csak a fehérje látszott és ledarált egy sí
ránkozó Miatyánkot,

Egy viskót is sikerült szereznie. Valami parasztnak az elha
gyott szerszámkunyhójába vette be magát, Ott lakott és aludt
és oda hordott össze mindent, amit csak megszerezhetett. Volt
egy tükördarabja is, ebben gyakran nézegette vörös, borostás áb
rázatát, Az eső beesett a kunvhóba és a szél meg-megrázta, mint
valami cégért; ő mégis büszke volt rá, hogy háza van, sőt móc
egy tenyérnyi kertje is, amelyben napraforgót ültethet.



De Ő sem mert alkonyat után kibújni, mert félt a szenttől.

Napközben is, mikor koldulni ment, minden Mária kép előtt le
Tette zsíros kalapját, hogy Istennel jó viszonyban maradjon. Ezen
a vidéken sok istenanya szebor volt, talán húsz is.

Ott álltak fa vagy .g ipsz r'uhában.: Az egyik szekrénykében, a
másikat fára akasztották, a harmadikat cölöpre, vagy kis kőká

polnába helvesték. Ahogy ü'"Y, köszöntgette, végül már egytől

egyig ismerte őket. Fejből tudta, melyiknek milyen a sz íne, milyen
nagy, hogy hívják és miben segít. Ismerte őket, kezdve a nagy
hé~fájdalmú Szűz Anyától, a nvirf'ásban az út mellett, a villám
verte fűzfa odvában álló arasznyi búkekirálynőjéig. Ismerte a
magasba mutató Krisztust a kereszteli, ti nagy pocsolya mellett
II tehénitatónál.

Félelemmel telve 'várta a karácsonyt, mert attól tartott, hogy
valami szenttel találkozik. Úgy gondolta, az éjszakát a Vízitün
dérben tölti. A kocsmában káromkodnak és pálinkát isznak, oda
nem jön az Isten - gondolta magában. De azután megint csak
("élni kezdett, hogy ha odamegy, nem marad cl majd a büntetés
érte.

Mind közelebb és közelebb jött a karácsony. Bármennyire sze
rette volna, nem mei-t elindulni a csillaggal, Azt gondolta, nem
jó játszani i lyesmivel.

Igy jutott arra az elhatározásra, hogy elmegy az éjféli mi
sére. Nem szeretetböl, hitből, Hlgy ;jámborsúgból, hanem hogy
megszabaduljon a félelemtől. MeggyujtoHa lámpását és elindult
a távoli templomba. Legszfvesebben becsukott szemmel futott
volna, hogy semmit ne lásson az iumcpélves tavaszi éjszakából.
l.Jg;y érezte, mintha meleg macskaszemek fiL;'yeluék.

Messze megcsendült remegve It harang és ő körülnézett, vaj
jon nem jönnek-e másol, is, hiszen fl többiek is a misére mennek.
Egy árva lelket sem látott. Egyedül volt, rn int eii:Y magányos
veréb az úton. Szive erősen vert, mind kisebbnek és kisebbnek
érezte magút: úgy érezte, megfullad ebben a holdsütötte fehér
magúnvossáaban.

Amint a behavazott malom előtt elment, a félelem úgy össze
ezorította szivét, rnint egy harapófogó. Sietett, ahogy csak tudott,
dc futni nem mert. Vajjon mért nem mert futni 7

Hirtelen ahhoz a fához ért, ahol a segitő Istenanya szekott
;',lbi. Kis poreellán alak, liliomos ruhában. Ez bátorságot öntött
).:c!é. Levette kalapját és könyörgőn nézett fel rú. De az Isten
anya nem volt a helyén, pedig nilkor még mécsesolajért ment,
ott állt a kis szekrénykében. Leesett _o. gondolta; a hó azonban
síma és érintetlen volt. De mintha egérke szaladt volna rajta, ke
ese s lépések nyoma látszott benne. Ellopták - mondta Sch robber
beeek - és gyorsan tovább ment. Atvágott az országúton, hogy
hamarabb a templomba érjen. Azt gondolta, a hídnál él patak
tlllfl6 felén köszönti majd az imádó Szűz Anyát, aki egy oSZlOPOA



áll. Azonban ez sem volt ott. Megrőkünyörlvemegállt. A harangszó
elhalt és a csend megint ráfeküdt fl vidékre, - a titokzatos
esend. Világított a lámpájával és megint látta a kecses lépések
nyomát a havon. Izzadtság gyöngvözött a homlokán. Most már
futásnak eredt. A csoda itt van és meg akarja fojtani. De minden
félelme ellenére is kívánesi volt, hogya J ó Halál Anyja ott áll-s
ll. kápolnában a rács mögött. Nem, ez is eltünt, a múrványután
zatú talpazat üres volt és hiába álltak az ezüst virágok és üveg
cserjék körül a viasz és ezüst fogadalmi ajándékok, meg a kor
mos angyalfejek.

Schrobberbeeck még soha életében nem futott így, de bármi
lyen gyorsan szaladt is, annyi bátorsága azért volt, hogy eg-y
pillantást vessen az Istenanya szobraira, amikor elhaladt előt-

tük - de mind eltűntek. .
Valami történt. Igen, valami félelmetesen szent dolog tör

tént....
Ha a fenyőerdő t és az ezüstös nyirfákat elhagyja. akkor meg

látja a templomot, hívogató, fényes ablakaival.
Minden pillanatban éjfélet üthet. Futott a titokzatos ftmyó

fák között, Nem mert felpillantani. Még egy fél perc és megjelen
nek a házak és a templom és akkor vége a veszélynek. Ekko>:'
hirtelen balról suhogást hallott és eo,'y fél méter magas kis alak
Iibegve jött feléje. Piros ruhája, világoskék lröpönycge volt és
ziháló kebléből hét bádogtőr állt ki: a mi kedves Szűz Anyánk
a nyirfásból! Azt hitte, hogy hanyatt esik az ijedtségtől, amikor
ez a kis alakocska hirtelen eléje ért és egészen hétköznapi
ijedt hangon, amelyben egyáltalán nem volt semmi istenunyára
valló, így szólt hozzá:

- O Schrobberbeeck 'úr, kedves jó barátom. Ön mindiz kö
szőnt, mikor elmegy előttem, segítsen! Segitsen rajtam! Már egy
órája futok, fáj a lábam, a szivem majd megszakad. Vigyen el
engem az én megfeszített fiamhoz az Itatónál. Kiilönbeu elké
som az ünnepélyről.

Könyörgőn tárta ki karját, a palást szóp redőkben omlott lll:
róla és ibolyaillat szállt körülötte.

Schrobberbeecknek v,yökeret vert 11 lába, hebegett, nem tudott
egy szót sem szólni. Némán, zavarodottan nézte, haja égnek állt
a kalapja alatt, szeme kidülledt gyulladt szemhéjjából.

De a mi édesanyánk tovább kÖllyörgött.
- O vigyen el Schrobberbeeck úr ~ Ön jól tud szaladni -és é.

olyan könnvű vagyok, mint a pehely. Ha magamnalr kell men
nem, eltart még egj' óráig és akkor vége az ünnepségrick. Segítsen
rajtam és én mindont megteszük Önért. Nem birtam oljönni, lát
ja, mert egy ember térdelt a kápolnám előtt és imádkozott. Egy
ember, aki néhány tallérért eladta lelkét az ördögnek, valaki.
aki egy vihar alkalmával beszaladt a hitehagyott paphoz és itt
rávették a varázslásra. Az az ember Ú3')~ sírt, könyörgött M\,; éj- .



8zaka esendiében. Alljak melló, szabadítsam meg az ördögtől. Egy
~ngár állt mögötte, mint valami kígyó a farkán. Kellett neki M
gítség, .nem igaz, Schrobberbeeek úr? 6 jaj, rettenetesen me~

kellett küzdenem a kígyóval, hogy megmentsern ezt az embert.
- Pitjevogel megszabadult1 - kérdezte Schrobberbeeck egy

sserre bizalommal.
- Igen - mondta a Hétfájdalmú Saűs, - de most mái' vi

z"yen a fiamhoz II nagy tó mellé.
ltdcs iénycsség járta át Schrohberbeeck lelkét.
- .Taj, édes szeretett, kedves úrnőm, - panaszkodott - nem

12h'.l'lek én téged vinni. fekete az én lelkem, mint a cipőm.

- Ráárnsztom fényességemot, amíg csak csiflogni nem fog.
D~ most már vígyeu! VÍgyen!

-- Ha csak ennyi az egész, mondta Schrobborbeeck és felvette
az Istenanyát. Könnyű volt, mint egT kit; gyerek. Futott vele•
...hogy csak hosszú lábai bírták a sötét fenyőerdőn keresztül a
lW.gy tóhoz. Ott állt a feszület gyöngéd f'éuyben.

- Engedjen most már. Hálás köszönet Schrobberbeeck ár.
Letette az Istenanvát, és sietve elfutott. Úgy érezte, hogy az;

ég'uen járt, mikor a szebrot vitte, olyan édes érzés volt a. sz ive
. körül. Ész nélkül futott tovább, de mit lát! A csodálkozástól le

térdelt. A feszület nllgy fényességheu állt, Krisztusuak mintha
.Jlő teste lett volna és félkörben a kereszt körül álltak egymás
mallett minrl a vidék Szűzanyái. Mindegyik amekkora volt, de
Hem Jróruháhan, hanem igaziban.

l.'Iegismerte mindegyiket: a porccllánból való Segítőt, a gilJ~z

Imádót, az öt sebtől vérzőt, a Jóhalát Anyját, Szűz Máriát n piro"
rózsákkal. a Szeretőt, a jó kenyeret Adót, a tisatítótűztöl Megsza
badítót, a Búzaajándékozót, a Krumplit adót, az Esőt küldőt, sőt

még az arasznyi Béke Kirúlynőjét is, aki egészen elől állt. mert
olyan kicsike volt. Mind itt voltak és vártak. Végre feltünt II

Hétfájdalmú Szűz Anya, futva közeledett és erre mind a hu
szonöt szobrocskánuk az arcán boldog öröm jelent meg. Mikor
a hétfájdalmú Szűz megérkezett és elfoglalta helyét kÖz.)jJütt,
mindegyik letérdelt és kezüket imádva emelték fel fiukhoz. Ö pe
dig kinyitotta szemét és Itedvesen rájuk nézett. Schrobbe-beeck
!útia. amint 11 seb Jézus mellébcn nlÍntcgy ~~őlőfürt, lassan fo1)'
dog·ál. Csak azért imádkozott. hogy búr csak örökre így marad
na, mert ez magn volt a menyország.

llúsnap mindesryik Istenanya ismét kő, vagy faruhájábnn
áHott a szekrénvlrébon, faodú ban vagy kápolnában, De a Hétfáj
dalmú Szűz kápolnúja előtt, a be; nvirfásban térdreborulva, hal
UnI találták Pitdevogelt, Ujjai még gÖl'csöl~en fogták a rács vas
rúdját, Egy súrr:a kÚ~TÓ, amilyen sok van a nyirfásban, élette
It~ldH feküdt mellette ös:'.z:J;,;úmtt fejjel.



~chrobberbeeck lelkében pedig nem félt többé, hanem még
i.kább vágyódott az ilyen boldog pillanatok után. Néha még éj··
aaka is kiült és várt. és a templomban is ilyesmi után nézge
lődött. Kivülről azonban nem változott, Ott lakott düledező "i8
kójában, koldult és ha valamit elvihetett, ami elmozdítható 'Volf.
a~t nem hagyta ott. Ez már a vérében volt. Ezt semmiféle ae.g
rázkódtatás sem tudta kitépni a lelkéből.

lY/iNDEN ElSZAKA MEGHALOK

Minden éjszaka meghalok,
hogy feltámadjak másnap t'eggtl
reménykedő sziuoel, pihent
inakkal és tiszta szemekkel.
Szólítanak és felkele/r,
kiboniakoeom a homályból
~ az eleven nap télen is
lobogni tetszik, seinie lángol.

Hegyeket látok, zöld eget,
mely földeket fal és egészen
tengerszerű. A levegőt

beseivom és fanyarnuk érzem.
S hogy folytas sam az életet,
mit tetmap este abbahagytam,
feZöltözöm és eltűnők
az utcán nyüzsgő áradatban.

Seemélutelen, ki dolgozik.
Csupán a munka él a mában
s az alkotás napok, hetek,
1Ja,f]Y az öröklét su.qarában.
Van, akit mindig eltakar
a roppant arányú tömqg,de
oan, akit szemtűl-ezembe látsz.
fiatalon s megöregedve.

En késő estig fáradok,
mert nem bízom, c.~upán a munka
teremtő lázában, sUány .
hazugságainkat megunva.
Azt nézem, mily iparkodó
a vén természet. S egyre nőnek
a fák: szelíden verdesik
QZ ágaik aháztetőket.



Hermann Egyed

FRÁTER GYÖRGY*
Bakócz Tamás, Szakmári György, Szalka-y László után I!~Dl

volt éppen példátlan, hogy irigyei ellenére ujra egyszerű szárma
zású ember emelkedjék Magyarország első főpapi székéig; d.
Fráter György egyénisége és pályafutása egészen más; tegyük
hozzá: erkölcsi értékelésben hasonlíthatatlanul vonzóbb, mint ama
zoké, Atyja, Utyeszenits Gergely, Horváth Mihály szavai szerint,
..vagyontalan, csak gyermekekben gazdag'" drávántúli, horvát ne
mes, anyja a velencei Martinuzziak ugyancsak szegény nemet;
családjából származott. Utyeszenits Gergely Corvin János hadá
ban szolgált, fiát is a herceg szolgálatába adta. 19~T került a
nyolc éves György Hunyad várába, ahol a fegyverforgatáson kí
vül mást nem igen tanult. Corvin .Iános halála után (1504) kö
vette a drávántúli Zápolya-birtokok számos servitorát: húsz éves
korában átlépett Zápolyai János özvegy anyja, Hedvig tescheni
hercegnő szolg álatába, Alkalmasint azt remélte, hogy a Zápo
Iyai-udvarban lendületesebb pálya várja, mint a várvitézek kÖ7It.
A kezdet azonban itt sem volt valami fényes: nemes apród, Iami
liáris lett ugyan, de valójában csak szolga, a hercegnő kálvha
fűtője. György apród - saját vallomásából tudjuk - hamarosau
meg is unta az udvari életet és belépett a vpálosrendbe. Ekker
még olvasni sem tudott. A rendben tanulta meg az elemi ismere
teket és a ten.óg'iát, Magasabb iskolát, egyetemet nem látogatott
Szervező tehetséget azonban előljárói hamar felismerték. 19y ke
rült a budaszentlőrinci kolostorból Sajóládra vper.iclnek. HOM
szabb időt töltött a rend híres lengyel házában, Czenstohovábaa
is.

Életéből tíz-tizenöt év folyt le a kolostor csendjében. Bi_
nyos, hogy nem karrier-célok vezették az egyházi pályára. "Frá
ter" György lett, s mindvégig, a politikai é8 főpapi hatalom (,Ei
esán is az maradt életmódban és külsőségekben egyaránt.

A politikai és hadi események őt is kisodorták a kolostori
cellából. 'Amikor Zápolyat János 1528 tavaszán Ferdinánd hadai
dől a Felvidékre, majd Lengyelországba vonult, találkozott anyja
eg-ykori familiárisával, s Fráter G)'örgy habozás nélkül felaján
lotta neki szelgálatát. János király környezete túlnyomóan ilyen
délszláv servitor. vagy tengermelléki származású, de a mag,-ar
államgondolathoz rendíthetetlenül hű emberekből állt, mint Broda
ries István, a moháesi csatából megmenekült szerémi. majd váci
püspök, a ferences Frangepán Ferenc kalocsai érsek, vagy Stati
leo erdélyi püspök, ki rokonát, Veranosles Antalt is magá....at
hozta. Ezek számát szaporította most Fráter Györ~~y. Hat tlTill.'

• Halálának négyszázados fordulójára.



.ím és rang nélkül szolgálta János királyt, de csakhamar lD'; ó
feladata lett a királyi udvartartás és seregfogadás anyagi eszkö
zeinek előteremtése is. Zápolyai János meggyőződhetett róla.
hogya rábízott feladatokat tökéletes hozzáértéssel, hűséggel él
önzetlenséggel oldja meg. Bizonyos azonbanj hogy a familiárisi
hűség mellett Zápolyai -Iános mellé láncolta a nagy cél is: a:i
ország függetlenségének és ujraegyesítésének biztosítása a nemzeti
király alatt. Életének egyik nagy csalódása, hogy ez a király,
aki csak egy hadítettel tudott ~s szeretett dicsekedni: a Dózsa
lázadás kegyetlen vérbefojtásával. erre a feladatra teljesen al
kalmatlannak bizonyult. Másik, bizonyára még keservesebb csa
lódása, hogy a Habsburg túlhatalommal szemben János királyt
országrészének birtoklásában török segítséggel gondolta biztosi
taui, de neki is, a törökben rendületlenül bízó délvidéki társainak
is hamarosan rá kellett eszmélniük, hogy a török "szövetség"
egyet jelent az ország végleges három részre szakadásával.

A. i'ékeveszett Grittit az ellenfelei sorozatos legvilkoltatása
miatt fellázadt erdélyiek 1534-ben megölték, s J ános király F'rú
ter Györgyöt tette meg váradi püspöknek és kincstartónak. Nag;r
hatalom jutott a kezébe. Zápolyaí jobbkeze lett; magának Bem
mit sem szerzett - li! ebben különbözőtt legelőnyösebben a leg
több hazai és külföldi "reneszánsz" politikustól, - do az ország
l.incstárát mindig példás rendben tartotta, ha kellett, még a
királlyal szemben is.

Főpaptársai, Frangepán és Brodaríes, már jóval előbb úgy
látták, hogy a megmaradt országrészek megmentésére nincs más '
út, mint békét keresni Ferdinánddal. Tárgyalásokba is bocsát
kostak vele és bátyjával, V. Károly császárral, s készek lettek
volna Zápolyait ráverini arra, hogy országrészét azonnal engedje
át F'erdiuándnak. A tárgyalások azonban évekig elhúzódtak, mert
F'ráter György nem akart lemondani eredeti politikai eszméjé
ről. D3 józan reálpolitikai megfontolás is vezette. Meggyőződött

róla, hogy ha a szultán a tervezett megegyezésre bosszuló had
járattal felel, Ferdinánd képtelen elegendő segítséget nyujtani
J ánosnak, A két király közt így a váradi béke csak 1538-ban
jött lAb..e. A szerződés az egész ország birtokát csupán János halá
13 után biztosította Ferdinándnak azzal a feltétellel, b\ogy a
Habsburg király J ános esetleg születendő fiának az ősi Zápolyai
~agyoD.t szepesi hercegi címmel ténylegesen átadja. A szultán
haragjától így is tartani kellett, ezért Frúter GJ~örgy kikötötte,
hogy a békekötés nyilvánosságrahozatalát bízzák Károlyra, li ha
lasszák akkorra, amikor a császár úgy látja, hogy öccsének meg
tudja adni a szükséges birodalmi segítséget.

A váradi béke volt Fráter György első jelentős politikai
~c. De megnyugvást nem hozott, Zápolyai János ugyanis a
kŐ'retkező évben feleségül vette Zsigmond lengyel király lányát.
Izabellát. Szekfű Gyula sserint azért is, mert abban bízott, hogy



ha fift születik, a 'Zápolyai-család a váradi béke ellenére is ál
Iandósulhat a trónon. A házasság első következménye az volt.
hogy Ferdinánd a váradi békét beárulta Konstantinápolyban.

IMO nyarán János királynak csakugyan fia sz ül(;Jtett: .Ján.~

Zsigmond. A király akkor Erdélyben járt, s már súlyos beteg
volt. amikor a hírt vette. Még csak annyi ideje maradt. hogy
Fráter Györgyöt, Török Bálintet és Petrovles Pétert az njszü
Jött gyámjaivá tegye, s Fráter Györgyöt külön is megeskesse,
hogy feleségét és fiát nem hagyja el. Halála után a gyámoko~

Verbőczyn és az említett főpapokon kívül majdnem minden be- .
folyúsos híve Ferdinándhoz pártolt. A megmaradtak közt Fráter
Györgynek "alig' volt jó embere; elsősorban nem volt az a szó
rakozást hajszoló fiatal királyi özvegy. aki - Szekfíí Gyula ta
láló megjegyzése szerint - nem egyszer a I:mját és a fia javát
is ellenezte csak azért, mert valamilyen javaslat a kincstartó
tól eredt. Fráter György Perényi Péternek ajánlotta fel az or
szág kormányzóeágát, de Perényi FerdinándLoz állt s így ő a
csecsemő érdekében .kénytelen volt vállalni a dolgok legfőbb in
tézését.

Ferdinánd, magyar tanácsosai követelésére 1541-ben. ostrom
alá fogt<~ Budát, s Izabella is szívesen belement volna a vir
átadásába. A szultán személyesen jött el a vár "felmentésére", lJ

az ismeretes csellel magának foglalta el. Fráter Györgyöt !! a
királynét fiával Erdélybe küldte, A barát' két súlyos lelki terhet
vitt magával: a végső csalódást a török önzetlenségében és sza
Tahihetőségében, S az árulás vádját, a kortársak szer-int tudniillik
tudatosan játszotta Budát török kézre. Ez a vád haláláig feküdt
ti. lelkén és századokon át emlékén; Horváth Mihálv, Szalay
László és Szekfű Gyula egykép bizonyítják, hogy alaptalanul.

Alig négy hónappal Buda eleste után, 1541 decemberéboa
Fráter G~Törgy a váradi béke alapján megkötötte Ferdlnáddal a
g-yalui egyezményt: kész átadni Erdélyt, ba Ferdinánd hiztositja
annak védelmét és kielégíti János Zsigrnoudot. De csakhamar
meg kellett győződnie róla, hogy Ferdinánd képtelen teljesíteni a
i'oliéíoleket, mert a birodalomtól kapott segítség semmit f;'Jm
ert.

~.... Buda eleste utáni évtized politikája, Fráter Gyijrgy életi
uok utolsó tíz éve fűzte történetírásunkban egyéniségéhez a "Ill&

v:mr Macchiavelli'' elnevezést. Nincs rá nyom és teljesen valószí
nűtlen is, ho[!;y tanulmányozta volna az akkoriban még alig ne
gyedszázadOo'l "Il principe"-t és belőle merrtette volna politikai
elveit. Humanista színeket nélkülöző műveltsége nem igen ÖSIt

tönözhette ilyenfajta elvek elsajátítására. Volt azonban eseleke
deteiben. ami megegyezett a reneszánsz felfogással. s amit már
to. Macchiavcflit időben megelőző Mátyás király is gy&koroH: a
nagy cél, a nemzet megmentése érdekében kérlelhetetlenül g;'!l
wény tudott lenni, de ba kellett, tudott seinlelni il3. ,



A színlelés e mesterségét különben három irányú politiká
jában szinte csak a törökkel szemben gyakorolta, akivel meggyő

ződése szerint csak ő tudott eredményesen tárgyalni. Az ered
mény biztosítása érdekében nem riadt vissza ámítástól. félreveze
téstől sem, s itt járt legközelebb a reneszánsz erkölcsökhöz. Nem
yaBotta ugyan az akkoriban itt-ott hangoztatott elvet, hogy a
pogánynak adott szó nem kötelez; de hitte, hogy a politikában
álnokság és szószegés ellen hasonló módszerrel szabad védekezni.
A törők álnokságról pedig, ha előbb nem, Buda elfoglalása óta
keserves tapasztalatokat szerzett. Ez a politika tíz éven át lénye
gében eredményes is volt - a török nem tette rá a kezét Er
4élyre, - bár nem egyszer borotvaélen járt Fráter György II

~rök hitegetésében. Igy 1550 elején, amikor a francia követ be
árulta a szultánnak, hogy Fráter György már megegyezett Fer
dináddal Erdély átadásában, s a felbőszült szultán parancsot
küldött az erdélyieknek, hogy keljenek fel ellene, öljék meg, vagy
vasraverve küldjék el hozzá, János Zsigrnondot pedig koronázzák
királlyá. Mint annyi más esetben, most is sikerűlt Fráter György
nek adófizetéssel, ajándékokkal, kimagyaráskodással a török ha
l"agját lecsendesítenie. Nem csoda, hogy ezzel a "művészetével"

bizalmas beszélgetésekben, levelekben szeretett dicsekedni, s hova
~vább európaszerte azt beszélték, hogy Fráter György mindent
el tud érni a szultánnál. Sűrű és titokzatos érintkezései török
kiküldöttekkel azonban hitelét lassan még azok előtt is aláásták.
akík előtt a célt, a még szabad országrészek már csak egyetlen
úton lehetségesnek ítélt egyesítését minden hátsó gondolat nélkül
hangoztatta. Azt hitte, becsületességének elegendő bizonyítéka,
hogy Ferdinándot mindig értesíti, miről tárgyal a törökkel. Bár
tettekkel is bizonyította őszinteségét. V. Károly és Ferdiná,nd
meg is bíztak benne. 1551-ben Ferdinánd kinevezte esztergomi
érseknek, októberben pedig III. Julius pápa bíborossá tette.

Ekkor már javában folyt Erdély átadása. Fráter Györgynek
angusztus elején sikerült Izabellát Erdély elhagyására és a ko
rona kiszolgáltatására bírnia, Ferdinánd biztosai Nádasdy Ta
más és Castaido voltak. Castaidonak azonban alig néhány ezer
embere volt, s ez a haderő .még akkor sem növekedett lénye
gesen, amikor Ferdinánd másik alvezére, Sforza PaIlavicini egye
sült vele. Ezzel a kis haddal ugyan nem lehetett volna Erdélyt
megvédeni, ha a szultán fegyverrel bünteti az átadást. Fráter
Györgynek sokkal nagyobb hadereje volt, mégsem tartotta aján
Iatosnak a fegyveres védekezést, hanem ismét a bevált módszert,
41 török elámítását vette igénybe. Castaldoék azonban nem hittek
neki. Egyenesen rettegtek tőle. amiről Ferdinándhoz intézett sűrű

1eveleik tanúskodnak. Castaido már a nyár folyamán utasításe
kért: mitévő legyen, ha bebizonyosodik, hogy a bíboros valóban
a török kezébe akarja adni őket. Meg is kapta Ferdinándtól a
feltételes felhatalmazást: ha Fráter György árulás i szándéka



kétségtelen lenne, előzze meg és tegye el láb alól. Maga Ferd:i
nánd egyébként még december közepén is levélben magasztalta
Friter Gy·örgy hüségét, s néhány nappal előbb Károly coászá'1.'
is elitimerő levelet intézett hozzá. Közben azonban már be
teljesedett a barát végzete.

A törökök ugyanis október elején elfoglalták Lippát, s Fráter
György Castaido társaságában november elején a vár vissza
foglalására indult. Egy hónapi ostrom után a vár meg is adta

. inagát, de Fráter György követelésére a török várőrség nemcsak
-zabad elvonulást kapott, hanem még élelmet és szekereket is.
IImi Castaldoék gyanúját a végst'íkig fokozta. Lippa elfoglalása
után Marosvásárhely felé indultak. December 16-án Fráter
György alvinci kastélyában szálltak meg. A barát még testőreit

sem tartotta mag-a mellett, hanem előreküldte Gyulafehérvárra,
haderejét pedig elbocsátotta. Ha lelkiismerete rossz lett volna,
nom adta volna mugút védtelenül Castaido kezébe. Nyugalmát
még az sem tudta megzuvarni, amikor két apródja hírül vitte
neki, hogy a spanyol zsoldosok nyiltan árulónak szidják. Bízott
ahban, hogy teljesítette feladatát, Erdélvt, átadta, s most már
visszavonulhat a politikától.

Az események azonban most már úgy peregtek, akár egy ha
misítatlan itáliai reneszánsz rémdrámában, 1551 december 17-étI.
reggel Palluvicini rendeletére a spanyolok észrevétlenül ellepték
a kastélyt. ő maga pedig öt tiszttel abiboros előszóbájába nyo
mul t. 'I'itkárát, Fcrrari Antalt hét órakor beküldte hozzá, hogy
ott ti" királyhoz intézendő levelet írasson alá vele s aláírás köz
ben szúrja le. Fráter György már fent volt. breviáriumát imád
kozta. Ferrari meg is sebezte, de a meglepett aggastyánban még
volt annyi eró, hogy támadóját földre terítette. Erre Pallavicini
éti társai berohantak s nemcsak a bíborost kaszabolták halálra.
hanem védelmére siető apródját, Vas Ferencet is. Hetven napig
feküdt a holttest temetetleniil a véres gaztett színhelyén. Csah:
H következő év februárjában emberelte meg magát a gyulafeh&-:
Túri káptalan: Gyulafehérvárra vitette és a Szent Mihály tera
plomban eltemettette. A gyilkosság miatt zúgó székelyeket, akik:
kü]ijnösen szerették a barátot, sikerült lecsendesíteni.

Castaido "bizonyítékai" Fráter G;}'örgy árulásáról aligha
~yő;.dék meg Ferdináudot, dc mivel a feltételes parancsot az cl
júrásra ő adta meg. vállalnia kellett a felelösséget. 1552 január
elejón a császár. Mária özvegy királyné, a magyar országtanács
és a pápa előtt levélben próbálta igazolni. hogy Fráter GYÖl'gy
Buda eleste óta áruló volt, s hogy nagy zavarok nélkül nern le
hetett volna elfogni és rendes bíróság elé állttaní. III. J ulius
pipa joggal felelhette erre a levélre, hogy ha Ferdinánd tudta e:J>t.
miért ajánlotta mégis két hónappal előbb bíborosságra ... Mivel
azonban Ferdinánd nem akart a bíboros-gyilkosok egyházi bűn

ta?ésébe, kiközösítésbe esni, kérésére a pápa vizsgálatot rendelt

SI.



el. Száztizenhat tanút hallgattak ki, Bécs intézkedésére terme
azetesen jóformán csak Fráter G:yörgy ellenségeit, vagy függő,

megfélemlített embereket; a sorra ellentmondó vallomások egyike
másika még így is elgondolkoztató. A pápát nem is igen győzté"k
meg, 8 csak 1555-ben adta ki - a császár nyomására - az itéle
tet, hogy sem Ferdinánd, sem a ·tettesek nem esnek egyházi een
surába.

Az alvinci kastélyban a politikust tették el láb alól. Politikus
ként tartja számon a történelem is. A főpapról alig tud valami-6.
Pápai megerősítést a váradi püspökségre csak a váradi békét
után 'kapott; s 1546-ban még nem volt f'elszeutelt püspök; ninc!'!
is nyom rá, hogy a püspöki rendet felvette volna. A politika
úgysem engedett volna időt neki, hogyegyházkormányzattal fog
lalkozzék. Tudjuk azonban, hogy egyházmegyéje területén iparko
dott megakadályozni a hitújítást, ellensége, Verancsies Antal pe
dig azt vallotta, hogy szivesen és gyakran prédikált a népnek.

A föld népe szerette és volt is rá oka. Már másfél-két óv
tizeddel a rákosi bosszúálló országgyűlés után Zápolyai .Jánol"
két országgyűlése is (az 15BQ-iki budai és az 153G-iki, váradi,
visszaadatta a jobbágyok szabad költözkődési jogát, 8 .Iános ki
ráIy ugyanezt még külön rendeletben is megparancsolta. ~A.... :l\C

varos időkben azonban ezek a rendelkezések csak papiron ma
radtak. Mennyí része volt megssületésükben Fráter Györgynek,
nem tudjuk, de hogy szivén feküdt a súlyos probléma, bizonyos:
1551 szeptemberében arra kérte Ferdínándot, adja meg a szabad
költözködesi jogot a szegénységnek. A nép közt érezte jól ma
gút. A főurak rneghotrúnkoztak rajta és lenézték, hogy huszá
raival egy asztalhoz szokott ülni, velük iszik, szívesen hallgatja
dalaikat, s még fegyverjátékaikban is résztvesz. A magyar népet
kedvelte és óvta. A földönfutóvá lett, katonának állt magyarok
legnagyobb pártfogója volt. Ha csak tehette, magyar gyalogo
sokat fogadott. A reneszánsz világ mindenütt gyakorlatban levő

esaládpolitikúját, a nepotizmust viszout nem vette igéll~-be.

Mérlegre téve politikai tevékenvségét, Horváth Mihály íg)'
itól: "Ha őt azon férfiúnak tekintjük, kinek főfeladata volt a
török hódoltatásának gátat vetni, a félelmetes ellenséget eleinte
barátta vúltoztutni , s midőn látta, hogy ez Hem sikerülhet, oda
működni, hogy a sorscsapások és belviszáh-ok által szétzilúlt,
pártokra szakadt haza egyesülés által óvassék meg a végelsű

Iyedéstő}: úgy fogjuk találni, hosv történelmünk alig mutathat
fel hosszú életpályút, rnely következetesebb volna az övénél.'
Szellemi arcképében a politikai vonások melló azonban odakíván
koznak gáncs nélküli magánélete, melyct még legádázabb ellen
"úgei sem gyanúsítottak meg, s a szegény népből származó és u
hatalom csúcsún is veletartó államférfiúi vonásai is. Politiká.i.:
kóces eszközeivel és balfogásaival szemben ezek a vonások flll

g'esztelhetik meg u. szigorú itéletre kész szemlélűt,



üKTOBERI FÉNY
Irta B o h u n i c z k y S z e f i

Nyitva volt az ablak, beröppent egy darázs. Szédelgett a fény
ben él! lepottyant az ablakdeszkáru. Utolsó dalát zümmőgte hosz
szú kihag-yásokkal,' bemászott egy fónvtócsába, előrebukva le
koppant, majd a hátára fordult. Csend lett. Aztán katicabogár su
hant II kezemre, finom volt, zajtalan. Bíztattam: röppenjen. Nem
értett meg, gondterhelt nézelődés után lecsúszott a ruhámra, visz
azapillantott és eltünt. A falon kerti büdöske mászkált; tudtam,
hogy téli alvásához keresi a helyet. Ahog-y észrevett, kaviccsá
merevedett, aztán sunyi szaladással bújt el a f'űtőtest közelében.
Később fürge kis gyík hegyezte fejét az ablakdeszkán, szembe
fogott, hogy megértsem üzenetét: - viszontlátásra, most elbú
jok, de tavasszal felugrom az asztalodra ! Magamban azt gondol
tam: lám, maradnak barátaink, nem leszünk egyedül.

Fényes októberi reggel volt. A magasságot sűrűn szövött kék
selyem bo'ritötta el, lent a szellő játékára a nyirfák lombja meg
lazult és leveleik aranyhímmel 'táncoltak szét. Vasárnap volt.
Bach muzslka ömlött aharangok zenéj0böl.Mulandóság, bánat és
feltámadás. Tudtam, hogy a lehullott levelek rügyeket hagytak
vissza, így fogadva testvéreikké az újjongó harangot. Érzések,
álmok suhogtak és boldogan éreztem, hogy nem vagyok már
fiatal. Ifjan éles körvonalunkat fig~TelYe csodák, mellett szala
dunk cl csacsogva és lám, tücakérező osondünkben az egyedül
lényegest kis Fények, apró muzaikúk rajzolják, vésik s addig
formálják, míg az alázat nyugalma eláraszt.

Később sétáltunk. Nem másztunk hegyre, cél nélkül mozogtunk
a gesztenyefák és tölgyek porapáján f'elejtkezve. Hunyorogtunk az
ég tavába, hogy végül sóhajjal eresszük le szemhéjainkat. Sokan
sétálgattak és mindenki így tett. Sóhajjal hil lentek az égtől a föld
felé, mint szerelmes lányok, ha leszakadnak kedvesükről és szi
vükben bánatot áraszt boldogságuk terhe. Igy értünk egy kisebb
szőlőtábla elé. Színes volt és domború. Olyan, mint előrehajló

asszony hátán tarkaszőttes. Mint livegen át mézet kóstolgatók,
megkivánva fedeztük fel a megvékonvodott, aranyló levelek kö
zött a puffadt vörhenyes szőlőszemeket.

- Csak billingek - mondta mallettünk valaki és rögtön szem
befordult - de mutathatok egy tele tőkét. - Apró, vékony em
her TOlt. Mélyen bent ültek a szemei s mégis csíptek. Akár a
méh fullánkja, csak ez nem fájt, hanem Iölder itatt. A ruhája ko
pott volt, színevesztett, olyan ernher g'öuee, aki könnyen elfelejti
magát. Fülrehúzható sipkája volt, dc a széleit fölpenderítette li

lebarnult, eleven arca, akár levelek között a beérett alma, kifény
lett alóla és megnézette magát. Nem volt fiatal ember, ötven
hatvan között lehetett. Meglcpően természetes volt. Ember, aki



talán sohasem állt Iényképfelvevő gép előtt. Válaszunkat várva
hentülő szembogarai kijjebb jöttek, ránk röpültek. Arcán a ba
r ázdák, malyeket sok év zimankója szánthatott rá, megmozdul
tak, ha;]f.~tala:l mólvhől nevettek s mint apró kutyák, barátkozva
ugrúndoztak. Az egész ember kutvára emlékeztetett, mely, ha szem
bekap, mogrúndul és kísérőncl; kínúlkoz ik.

-- Jéíjjbilek hút - moudta,
A mozg ása kőrmvű volt, m int II fű, Ll fa, a virág' hajlú,·u. Í~':l

te:'módz";,,S volt, ahogy vezetett bennünket. Igy vWéetil;: a gyerme
keket. úlnraikból mesébe Ó;"; vé;!ül a vulúsúgbu, Eibttii:lk balla
gott, visszatekintvc u néxése e~'J iUaut ós nleg.C!rintett. .T ókedvűek
lettünk. Megkerültük a dombot és u szőlötá1~]a a1"ó vé:':ér:~l II

kanu előtt mc[~(c1lhmk. Ht ernberünk ;jobb t;z('Jll;;Jd(jb~ felsmiad1.
a i"3ú.ja clhúzódott f, elővéve z:;cbélJől a kulacsot, ka'·sill~cLt. Vén
sel.~l'c.styé:sre clnlóke:ztet.ett, Li rzcrcncsének veszi, ha n rábízot.l
kineset cwnú]1,oz,',k elé túrhatja. Hosszú üveghangár elé vezetett,
lehetett az fizenkét méter. Kimeredt a szemünk. elállt a lélekze
tünk: er,yeüe;l tökón lleg';jT mázsu termés! Vnstac, s m int a .in
föld, barna rücsküs t(;rzsből szaladtak szót, dús terhükkel og'ymist
támogatvn, segiivo az úl~ak. F'elsésrescbh koszorúkat n~;;l Et
tam. Ahogy egymústölelgctték, akloklJatereJt bárányokra emlékez
tettek, hideg estéken ír;y borulnak mclesredve össze és fénylő te
kintetükkel. akár a duzzadt szőlőszemek borosty án sárgasággal
világítják be a homályt.

- Hány éves a tőkc~ -- kérdeztem.
Válasz helyett kezét a tóke CITY csunya hütykére simította.

:M:ost láttam, hogy kidolgozott kezei vannak, de esontozatu Iincm
és határozottan vésett, mint nemes erdei növéuv leveleinek belső

erezete.
- Itt megsebesült - mondta és otthag-yta a kezét, m int apu..

ki gyermel;:!) beütött fejét símo;;atja. Láttam, ellcomolvodása em
lékezést fedett. Akkor emberies szorno rúuágúból Cfc\'yszerl'e megér
tettem, hogy ki ő. A jóság ilyon alig látható, 7.a,jbÚlln és szornorú
ságában bezárnlt. E7,ys~erüeIl, hangsúlyok nélkül beszélte el: -
Ostrom alatt bevágódott ide is c'~'Y bomba. Í<:;ljol tör tént, uo nem
voltam mcssze. Hasoncsúszva músztam 0;5 rbgtü'l kötöztem. Sze
roncsére holdvilúg volt. Nagy bujunk látszott, de sikerűlt: csak
ez a búb maradt.

Hornlokából kitolta a sipkát, utána szorongutottun ujból be-
húzta.

-- Ez n háború - mondta olv fojtotti'>iJITgul, mintha f'ullad ó

fir'yelmeztc1:né n hidakon kaeatrva júrókat.
--.:. Lehet, hogy néha m6;~ most is fúj neki - mondta leesinc

g-e:ve a száradó leveleket és kényelembe helyezte a félrccsúHzoU
kuszorúkat, .

I-lány éves a tőke - kérdeztern türelmetlenebbül.
- Ezerldlcncszázharminf:hú:'ombau ültettem el - mondta,



-- Ejnye! - rögtön eszembejutott, hogy a szám nevezetes.
Mégis különös, hogy valahol akkor indult el a téboly, amil,or
it!; egy apró, névtelen emberke eiültetett egy szőlőtőkét.

-- Ugyanakkor - mondtam neki - másutt gyűlölni, uszítani
tanítottak és gyilkoltak.

Nem szólt semmit. Nem szerethette a beszédet, rnélvebbre bújt
az ágak közé és egyre több száradó levelet szórt a földre. Ma
gamban azt gondoltam: - a jóság elbújik, ezért harsoghat a go
nosz.

Szerettem volna neki megmondani. de nem lehetett. Míg ter
mészetes szorgossággal dolgozott, arcúnak a fegyelem és gond
~úrtsárrot adott. Úgy éreztem, remete közelében vagyok, Jei a g~7ű

lőletek idejét belső áhítattal kikerülte, Igy lépve az időből ':1.70
idf5tlenbe. Hallgatnom kellett volna, de kívánesi voltam:

- Hány év alatt fejlődött ki ily ponmásra a tőke l
- Hat év kellett. Akkor már szépen termett.
- Hat évI
Nem. akartam elhinni. Hogy lehet az. hozv a csodálatos 8ZÖ

lőtőkéuek hat év hozta meg a terrnéstl Ennvi kellett. a tébolynak
is, hogy könyvek, képek és emberek f iistje szálljon szót és mér
I:;óből eleven ;~:őzzel áradjon ki a háború. Méjzis különös: hullabe
gyeket, szétronesolt városokat pergettek filmre és erről az eI111)('1'
ről. aI:.i egyetlen szőlőtőkét csodává fejlel>ztett, nem tudott senki.
Igen. csodává, mintha tudta volna, hog'Y il gyülölködésbe 1':\1
lasztott világnak kell majd jelkép: maradt ember, aki örök fo
[;'ulmat mentett át. Átmentette az emberit. Gyilkos arcok, d iihűdt

~:~avak, neuraszténiás rémiiletek között, ahosry a tiszta fDrrás
halkan átcsörög a veszélyes kövek réseiu. sző lőtőkéjét átbuitatta a
rémképek tóbolyán, hogy !\iv,yjünk a tajak enyhe derűjéhen.

Miesoda varázsoló! Vagy lúzadó talita ~ Lázadó, aki a~, embertelen
világban makacs PS dolgozik! Mézédos J!.yümiilcse beteg-eket gyó
gyít, gyerekek et növel, anyák arcúba kergeti a vért -és nehéz
borával talán életre melegíti a merevedő világot. Mindezt akkor
G"oildoltam, amikor megízleltem ajándékát.

- Legalább tudnak róla. hogy micsoda remek munkát vég-
;:ctt~

:r..füglepődött, zavarba jött.
--- Hg.'y gondoltam: írtak róla'í
- Mit lehetne erről írni1 - felelte csodálkozással.
Akkor véstem magamba a legritkább csodát: az őszinte sze-

rénysé,,;'pt.
- Mi adta a türelmét í - kérdeztem.
A levelek között babrálva kacsintott föl, de nem válaszol].
N ekem akkor ez már egészen mindegy volt. Tudtam, ki előtt

állok: ember, aki része a mindensegnek, rátalált magára. uralko
dik a természeten, nem ijedt el tőle, magába olvasztotta. Ahogy
-összenéztűnk, a tekintetünk kezet rázott. Szerettem volna a nevét



tudni, mégse kérdeztem. Ö nem egy név, hanem maga ll. lélok,
melyben már-már kételkedtünk.

Ahogy mallettünk ballagva kifelé kísért, elégedett szemében
esiflogott az ütem. Ott maradt a kapu előtt s én úgy for-dul
gattam vissza, mint rnindig, ha időtlen míivektől távolodva az,
örökkévaló titkait zártam magamba, Úgy éreztem, csodát láttam.
Pedig csak egy ember volt, aki hű maradt magához; kitartott
eg'Yetlen szőlőtőke mellett!

A MOVÉSZINAS BÁNATA

J/ind csupa 'vers gomolyog bennem, muzsikálnak a tárOfJak.
ritmust pörget a nyár kopogó-dobogó zivatarja,
s mcssze vidék ember-még-nem-hallotta, 'varázsos
ritmuea zúg a oihar robogó-rohanó iramában,
ritmusa ring azután az elomló esteli szélben ...
S ó jaj, nem tudom én még meazabolázni a ritmust.
»ersbe igázni a dalt, ami bennem dong bodorodva,
versbe a szűzi zenét, ami künn a világon clömlik!

Tót/altH1/ liíh~á1f<

A HEGESZTÓ-LEANY

Szeszélyes-villogón ugrál a szikra,
Az izzó érc pattogva sistereg;
A lány görnyedve nézi, nézi, mintha
Anyás szemében lázas kisgyerek
Szempárja égne, lobbadozna vissza:
"Kés.zen vagyunk! Vigyázzon, még melegr
Arcát torz kis mosolura igf}zítja,
Szemében vágy lapul, hogy rámnevet.

Nőszemnek, - szívnek milyen mély a titka,
Szavakkal elbeszélni nem lehet.

Tót/altH1/ l,tt/(Í1It



SZEMLE
.o) ESZTENDÚBEN Ol SZ/VEl(J{EL l"

'llj esz tendőbcn új szivekket
Dicsérünk, Jézus, énekekkel.

(Jjl':$ztendő napján előre néz az
ember. Vajjon mit hoz? Bár
hozna nalami jobbat! - az em
ber mindig jobbra vágyik. És
mi vár benne rám? Bár lennék
benne Jobbá mai magamnál! Re
mélem, hOllY jobbat ád az I s
ten, remélem. hogy jobbá lehe
lek. Akarom, hogy előre men
jdn"~, és akarok dolgozni rajta;
akarok munkálni magamon és
növekedni kedvességben lsten é.~

emberek előtt.
Vannak. akik nem hisznek és

nem remetneki pess:zimisták. Ta
lálnak rá okot is bőven. "nóta
a világ 'VUág, tele van rosz
szal, közsors a szenvedés, ku
darcok, katasztrófák, betegsé
aek, háborúk, fölöttünk a ha
lál árnyéka, - lelkünkben a
bűntudat, fejünkön az eredeti
bűn átka, előttünk a második
halál: az örök büntetés lehetősé

{Je; bizony van elég ok a sö
tétlátásra. Erős lelkeknek ko
molyságot, valami dacos vi
{Jaszt, belső erőt is adhat (',z a
látás, még bizonyos szioikue
vagy tragikus vonás is lehet
benne. És mégis, előbb-utóbb
meflrá,gja az ember ernbersé[J(:r.
Egyoldalúvá tesz, vakká a jó
Dal szemben, komorrá. keserű/zé,

mások számára nehezen eloisel
hetővé, hajlamossá igFztalan
gyanakvásra, vakmer6 itélkesé»:
re; a munkakeduet béniiia; a
8i1~ert - hiszen eleve nem bi
zik benne .- előre meirroniia:
4 lelkiéletet - hiszen "úgy sem
megyek semmire!" .._- etesicit
geszti, elsorvasztja.

Többet ér az ()ptim·;zlml~;. Ki
i/:mfl.Ó kétsénbe, kogl/ le,oalább

olyan megokolt, minta pesszi
mizmus. "A földön sok öröm va
gyon" - mond.ia Tompa, és iga
za van Aranynak is: még a
fájdalom is "a boldousátmok
egyik alkatrésze". Mennyi szép
sé,q a természetben, a műeéseet

ben! Menn,yi jót teremt, mennyi
rosszat tesz ártalmatlanná em
beri munka, tudomány, techni
ka. Mennyi a jó ember! - csak
ezeműnk legyen és konceniali
ttisunk, hogy észrevegyük. És
mennuiseer derül ki, ha jobban
metmezziik; hogy aki távolról
rossznak látszik, közelről nézne
már csak seerencséilen l:agy ok
talan. Azt is tudjuk, hogy"ahol
eláradt a bűn, ott túlárad a
kegyelem (Róm. 5, 20)" és mi
keresztények a seenoedésnek is
tudjuk az értelmét, jóra-dolgozá
sát, nekünk a halál is az iul
vösség kapuja. Jó az optimiz
mus, me,qkönnyiH az életet,
megfrissíti a munlcál, kellemes
sé tesz bennünket embertársa
inknak (,,0 jókedl' közleincs"),
alkalmassá, hOflY "a szomorúkat
me,q'vi.r;asztaljulc." J ó az opti
m'izmus, de nem veszélytelen az
scm. Epyoldalú látás az is: el
silciik: a r08SZ felett, irreális,
hépzclt lxilágot teremthet ma
gának (mint az u. n. fehér i1O
dalom mutatéa}; előbb-utóbb be
lcűikiizi]: a I/)olósáyba, (1, való
sát/os rosezbo, és családásba,
rcseentiment-ba, sőt emberinrű

Zöldbe fordulhat. A leyna,qyobb
veszélye pedif/, hogya megátal
leadott dcríiZátó mal/a-magának
is hajlandó hazudni., maga előtt
js eltagadja bűnös hailamait, és
felelőtlenné lehet: kém/elemből

!Ji



nem vesz tudomást a bűnről ott
sem, ahol a hallgatás cinkosság
gá válik.

Ime a kétféle szemlélet: mind
kettő jogosult, de mindkettő
e[lyoldalú, és mint ilyen, »eszé
lyekkel teli; mindkettő tenné
szetes, dc mindkettő csak-termé
szetes és azért elégtelen. A ke
resztény ember "szemüv('ge" mé
luebbre lát, élet- és sorsérzése
mélyebbről fakad. Ldtja mind
azt a sötétet - még többet is 
amit a pesszimista, és nem lesz
tőle "sötétlálává." Látja mind
azt a szépet és jót, amit az op
timista, - még többet és szeb
bet is, - de nem lesz egyolda
lúan "derűlátó." Többel lát és
többet érez, és ez a több az ő
eUgazítóJa: a k e r e s z t é n y
re m ény.

liii a keresztény remény? Ne
téoessziik: össze a közkeletű ol
csó remény-fogalmakkal. Nem
egy i t t é s m o s t való ak
tus: remélem. hogy ez vagy az
megtörténik vagy' nem történik
meg. Nem "észszerű" remény:
nem az értelem számitásobnn ,
bizakodó valószínűség az alapja.
Nem 'is "biológiai remény": nem
az a minden megokolás nélküli
ö,<;,cdönös bizakodás, amelyet a
remén.utelen fi! s2envedőkben ter
mel ki az önfenntartási ösztön,
minthogy reménmteieniil nem
lehet élni. Egyáltalán nem "em
beri", nem az az antropomorf
bizakodás ez, amellyel a seleites
vallásosságú ember reménuke
dik: "remélem, hogy az lsten
úgy fo,q cselekedni, amint én
szeretnéml" A keresztény re
mény e r é n y, tehát állandóvá
lett magatartás, amely a való
ság egészére vonatkozik: bízom
benne, hogy m i n d e n, jó, 
'vagy jóra fordul, - ho,qy a
vé.QSő szó a jóé lesz, és az a jó
n é ke nt i s ,jó lesz, És a re
nlény "isteni" erény: olyan
1'Iwgatm·tás, amely terméezetiii-
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lötti i s. Nekem is részem Óoan
benne, de azt, ami enyém, ki
toldja, megerősíti, átjárja. a ke
gyelem, a közvetlen isteni erő,
Azért a keresztény remény elő

feltétele a hitből való újjászü
letés: "újjászületés élő remény
re", mint Szent Péterirja (1
Pét 1, 3); - az előtt ninc:>
("Egykor Krisziu« nélkül volta
tok, remény nélkül és l sien nél
kül uoltatok a világon (Ef 2,
12), a pogányoknak "nincsen Te
ményük" (1 Thessz 4, 12). Az új
jászületé:> után a remény új
rendjét látja, a létnek. "Amily
mértékben az ember meqismer!
l stent, mint atyját, magát rá
bízza, és az Ő orszásniért való
gondot mint legfontosabbat ve
szi magára, olyan mériékben
képződik körülötte a létnek egy
új rendje, ameluben "minden
iaoára válik." (Guardini). Tud
juk, hogy az Isten "közremű
ködtet mindent azok javára.
akik Őt szeretik" (Róm 8, 28).
Új viSZOn)1 ez a sorshoz. A kii1s!j
valósá.qban semmi sem oáltozi}:
meo tőle: baJ, szenvedés, rossz
emberek, iiirténelmi helyzetek;
nem változnak a belső (L(lO{f,'iÚ
uot: sem: gyengeségem, bűneim,

rossz hajlamaim, - de minden
ellenkező előjelűvé lett. Lsten.
áll közöttem és sorsom köz, és
ez mássá tesz mindeni. M'i1d aki
megtanul úszni, egyszerre nuis
viszonyba kerül a uizzel, mint
azelőtt. A folyó marad mély,
raaadá, félelmes, ő mégsem fél
belevetni maqái: tudja, boa»
úszni tud.

Ez a remény nem természet i
adottságaimból fakad, nem i«
szerenesés körülményekből, jó
doloombol. még esak nem is fi
lozófiából. hanem hUből. Em]
szerűen abból, hogy tudom: n~m
vak erőIr, nem fátum, nem "az
ördög", de még csak nem Ls em
beri hatalmak irányítják 801'SO
mat, hanem az lsten. Tőle jő



minden, tehát "jó" minden. "Lá
tá lsten, hogy mindaz, amit al
kotott, felette jó volt" (Gen 2,
st). A Gondviselő virraszt föliit
lem, aki Atyám: szerei. Nem
szentimenidlisan. szerei, szigo'f'tí
bíró is, - "m'inden szóról szá
mot kell adnom" (1lfáté 12, 36),
de a büntetésben is ezeretet irá
;.ydja; "n!?n~ akarja a bűnös ha
lrEát, hanem hogy megtérjen és
djen" (Ezek 33, 11) és a s:erc
tciet métt az igazságossálJ1wkis
/5lébe helyezi (a szölőműoesc/':

ről szólo példabeszéd). - Ezt Wo
isieni secretetet emberien, S.ZÜt
fe kéz,zelfoglwtóan sugároz,z(/,
elénk: az Úr J ézus alakja. ;,Jer
tek hozzám, kik fáradoztok és
terheiue masnttok, (aki/cnek oko
iole volna a pesszimizmusra!) és
I;:~ m.eycn.lJhi! eiek bcnnetekctl"
(JiJáté 1, 28), "Aki engem hi.ivet,
nem jú,' sötétséyben." (Ján 8,
J2). lIfcg 'VallJ/unk náltoa, és ha
hc/ogN/juk őt, "hatalmat adott
,t ':ten g:tj.Jnncl.'ci'ut3 lcrcniiu];" Zá
[:;,qát atlia ennek ;'eltámadús(l
rr:l, (mlnf 8?eni Pál ldfejti., 1
Eor 15,) éS'i:álogát adja rnin
dennoq»: "Vele,:e~' 1)(ff(:Jo1c ,'~l'n;:
den nat: a »uáo ueoezeceu).
'Má[é 28, 28), cna]: ru itam au.
hogy meg is tapasztaljam az
Encharisztuibon,

[me fl keresz-lény remény erős

alapjai. e« a. tartalma? ll! it re
Yilélűnk? E 1::(3 sorban azt r;:;
e:;'JJei, ami szükséfJes: Sz. Pé
I er írja: Aidott lerwen az Isten
és a nú Ilrunl: Jézus Iúiszhu;
nok: Atyja, (Ib az ő na.mJ 'iT"
:/almassáll{j szcri:ll újjászült
!I.,'n!wt él{) 1'::ménysérll'e Jézu»
Erisztusnak Jwlottail)(3l való [cl
támadása által romolluüailan,
j'f'J)'/özetlcn és her-oodhatatlan
i;rökségre, rnel,V a menW/JekfJen
ezámotokra 'fenntartaHk, kik ls
ten erejében a hil által meg
őriztettek az üdvösségre." (1
Pél 1, 3-5). De remélem az ide
i.gvaló jókból is mindazt, amire

szűkséqem 1Jan. Ha először az
"egy szüTcségest" keresem, ak
kor azok is "hozzáadatnak ne
kem" -- J(rieztus igéTte. Hisze.'>:
neki: lJyermeki. bieolommal oz
"istengYCJr1nck" bizalmával, bí.
zam rá magam. A szenoedésbew
is. T'udom, hogy etlöl meg nem
leszek kimélve; tudom, ho,gy azt,
annak szickséoe« voltát, isieni
értelmét meaérteni nem tudom.
Dc tudom azt is, h:J!ly nem kell
félnem tőle. N em próliál erő

miin fölül: "Hiiséges (I:': lsten,
és nem fOfl.itL mcncnitední, hoqy
erőtökön fölül ezenoed.ie!ek kí
sértést, tuinem. a kísértéssel
együtt a IcimenekiilésiÓi« mea
adja, IWlIY elciselhcssétck; (l
f{or 10, 13,) Ő mondia: .,li) 1,iiú
lN)! seoronoattistok vagyon, de
iJ;'z~'(/;'ol:, én le rnl6zte'm a vilá
flor." (Jón. .16._ .:}?I. J..\I( f//I" iJ:
én!" legyőzöm.. ,)hiiiié"<, ami h
fentől sziileictt; rne.r;m;ű.zi a vi!á
.'Jot. és ez a lf,'lJőzelem, mels] meg
f!Y()zi a ri.Hyot ai/á hUünlc."
(L J án 5, 4). "Tudom, kinek hit,
tem, és beetos 'Vagyok," (2 T'in:
1, 12), - menértem ft seen! kol
dust, Labre Se. Benedeket, akit
Ci:l.!s.,xrIlU'!//i'{!Tdcziek, H/'i.t tenne
II(! anllJJal ,jjjnnc !/Oz.zá és tud
iul adsui; hogy el fog kárhoz
ni; II liZC;/.' ed felelte: Remél
nék: Ez a: (I hit - a mi hi
tisn]: --, amely mcumJő,-,;i a 1';
IÚ/.I()t~'

Bnnek a hitnek mélJj!iéDeilJen
elmerül a peeszimizmu» és ae
optimizmus. Még csak: azt sem
mondkatom, hogya kettőnek

szlntézisc, hiszen cl/ys.zedi, szin
ic (Ji/ennek'jen erll.lszerii. ErJJJ
szerűséoében feloldódik a nagy
paradoxon, amelyre két szcnt..
iriisi mondat egymás mellé állí
tá,WI 1JÍlárrít rá: "Nálam nélkül
s em m i t sem tehettek"
moruiia az Úr, (Ján 15, 5). "Tu
dom, homJ m'l n d e n t megle
hetek az által, aki engem mea
erősit" - feleli az apostol. (Fi-



)ip 4, 13). Magamtól semmit, Is
tentől mindent. Valóban min
dent várok tőle, ha meu.gondo
lom: nem kevesebbet remélek,
mint hogy minden gyengeségem,
nyomorúságom ellenére képessé
fog tenni rá, hogy magam is
kiérdemeljem a legnagyobbat,
az örök üdvösséget. Milyen ap
róságnak tetszik e mellett a föl
diekre vonatkozó minden más
reménység! Hogyan lesz ez, ho
gyan lehetséges ez? nem tudom.
De ezt remélem.

Roppant lendületet ád ez a
remény az életnek. Lendületet:
cselekedni. A keresztény remény
nem passzi» erény. Tenni, dol
gozni, alkotni sürget. Munkál
kodni, a meg'ígért I sien-orseáa
kifejlődésén, magamban és a ui
láoban; Dolgozni magamon, ldl
lönbbé válásomon, lankadás nél
kül, - ha százszor elesem, sztiz
egyedszer 'is talpra kelve. És dol
gozni a világ, az emberek, a tár
sadalom, a haza javán, tisztu
lásán, haladásán, ha senki mea
nem látja, meg nem érti, ak/co';·
is. Munkálkodni, tekintet nélkül
földi kilátásokra. emberi ualo
seinűséore. Remélni, ha kell,
"remény ellenére is", mint Abra
hámról írja az apostol (7.~óm 4.
IB). N em emberi kilátásek az éri
erőm forrtisa. Nehéz, valószínűt
len, lehetetlennek látszó a si
,T.;e1'? JtJindegy. "Tudom, Idnek
hittem!" Egy szent a z é r t i s !
tölti el a kereszténa lelket a ne
hézségei.:, a lchetetlcnséuclc s.iinc
előtt. Milyen ismerősen hanoeik:
ez a magyar fülnek! Történel
münk, irodalmunk legjobbjai 
csupa tragikus hős! - »isszhan:
gozzák. Tömegével idézhetném a
nagyszeríi mondaiokat, a "re
mény nélkül 'is kiizdeni tudó"
nagyok ajkáról, ZrÍ1mitől mái.l].
Széchenyi írja a Vi l á r/ban:
"Szép remény fejében mi'l'/'den
hasztalan törekvést .~ iaradt sti-

got elfelejteni tudni s új er6vel
mindig kiállni: teszi azon ma
auar nemzeti szellemet, melue!
köztünk kiki érez, de talán sen
ki vUágosan még ki nem mon
dott:' Ez a mi seioűnk: hangja.
M am/ar szív szól benne, és 
ha jól odafigyelünk - a mély
ből a lccresztényremény.

És ha még jobban odali.Q;lIe
lünk, még mélyebb hangot is ki
hallunk belőle: a ezeretetét. A.
kereszténységben akárhonnan
indul el a gondolat. a ezeretet
hez kell elérkeznie. Ha nem oda

.jut, nem keresztény aondolat. A
remény nem kereszténu reméi/H,
ha nem fakad belőle cnelelcnű
szereiet, A remény forrása a hit;
a hit sem keresztény hit, ha nem
[aluu! belőle cselekvő ezeretet. A
szeretet nemcsak a főparancs,
amely minden törvényt magár
ban foglal, hanem a meooldá«
is, amelyben minden probléma
feloldódik. "A szeretctben nin
csen félelem." (1 .Ján. 4, 18). 
a szeretet "mindent eltűr, min
dent elhisz, mindent remél, min
dent elvisel", (1 Kor. 13, 4), 
a secretetnek "magas a röp~e,
sür,qős a dolga, vidám a kedve, se
nyűg, se akadály nem állja út
ját, terhet nem ércz, fáradalmal
számba nem 1JCSZ, többet mer,
ln'tnt bír, a lehetetlent nem pa
naszolja, mert mindent lehe/sé
gesnek és szabadnak tart, A sze
retet virraszt és aludtában nem
alszik, fáradalmaktól nem lan
kad, szororutatásokbam. nem 1'('

meg, félemlítésekre nem [éle
metlik, hanem mint a sebes Zál/l!
és é.rJő t'áklya, magasan fcllohoo
s bizton-bútran halad a manu
útján." (I{risztus lcÖ1)(!!és(! !ll.
k. 5.)
Új esztendőbenúj s2ivekkel di

csérjük Jézust, élő 11. ittct, eleme ,I.
reménnyel, cselekvő szereteitcl!

Sík SI6.ndm"



A K i S Ú T
"Isten nem támaszthat bennem megvalósithataflat Yá

~y~kat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyódlta
tom, vágyódnom kell arra, h0I:Y sz ent legyek... EI kelt
magamat viselnem számtalan tökétcttcnségcmmeí együtt;
de n.Indcnképpcn a mcnuyo rsz ágba kell jl~trw.; itir.tos
egyenes cs rövid útat fO,\1.ok tehát keresni" ...

Lisleuxi S~etlt Terée.

ll'dr gyermekkoromban sok nehézségem volt a lelki tükrök
kcl. Nem egyformák: az egyik szerint több, a másik szerint keue
sebb bűnöm volt; ez zavart, aggályosságot keltett bennem. Sok
szor, ma felnőtt koromban is, komoly hiányérzet marad bennem
el/y-egy a lelki tükör alapján forma szerint jól végzett gyónási
~lőkészület után. Legfőbb mai aggályom pedig ez: úgy érzem.
/J lelki tükrök nem hangsúlyozzák kellőképpen a legfőbb paran
esot, a szeretet parancsát. 111i a Vi,qilia véleménye?

Nemcsak a gyermekek 11aS7.
',úljúk az önvizsgálat ismeretes
eszközét, a lelki tükröb, nagyon
Itok felnőtt is szívesen nyúl utá
na és gyónási késziiletét el sem
tudja nélküle képzelni. Legalább
is ar. az érzése, hogy nem volt
1l'ondos a készülése, mikor - pél
dául rövidség okából - csak
úgy lelki tükör nélkül végezte.
Talán csak akkor zavarodik
meg kissé, mikor egy úiabb
és bővebb lelki tükör kerül a
kezébe. Ilyenkor mintha több
volna a bűne. r~s most már eset
leg az kelt benne hiánvérzotet,
ha - megint csak rövidséf" oká
ból - egyszer-másszor visszatér
II rövidebbhez. Végül már a leg
jobb sem bizonyul cléggé kime
rítőnek s a lerrodaadóbb kész ii
let után is mintha hiányozna
még valami. amit nem vett ész
re. A lelki tükör kérdése kiszé
lesedik a lelkiismerctviasgálás
problémájává.

Tudjuk, hog-y II lelki tükör
csupán segédeszköz. használata
nincs elűízva, Akit kis korában,
már első gyónása előtt megtaní
tottak,: hogyan kell a nurancso
latokon, illetve a köil~]esség'ek
k;;t'cin (kőtelességek Isten, ön
magunk és felebarátaink iránt)
zrmdoJatban végigmenni és vi-

selkedését ezekkel összevetni, IlZ
nagyon jól megél lelki tükör
nélkül. De miért no használja
az, aki rászorul vagy akinek Jö
szelgúlatot tesz] Vajjon hányan
gondolnak a maguk emberségé
ből arra, hagy nincs-a talán
viselkedésükben önzés vagy kép
mutatás í Hogy a rossz úton já
rók figyelmeztetése, csüggediík
vigasztalása nem lehet-e nekik
is kötelességük'i Időnkint egy
jó lelki tükör átolvasása min
denkinek hasznos lehet.

Mégis általában jobb elszakad
ni tőle. Nemcsak az aggályos
Ielkűknek, ezeknek ugyanis
méreg lehet a használata 8 min
den, fdnhb lelki, tük?r csa~, t;r;
ra JO, hogya vétkezésnek UJUOO
lehetőségeirc irányítsa a figyel
müket. Mindenkiuek ÜdVÖ8. ha
függ'cílcnülni tud a skémáktól,
amelyek rt kénvelemszerető em
bert megkímélik az öná1!ó 1;:0
resgMéstiil és sz tercofipikns bűn

vallotuáshoz szoktat.iák. Tóth Ti
hamér beszél egy fiúról, aki a
szontmisén hétről-hétre :\ "Föld
rengés idején" fclíratú imádsá
got imádkozta buzgó lélekkel.
f:ppígy vannak gyónók, nki.k
hétről-hétre ujzyanazt II lelki tü
körből kiirt bűnjegvzékülret ol
vassák le áhítattal. Nem ők



g1ónnak, hanem a lelki tükör
gyónik helyettük. Egyáltalában
a lelki tükör gyanútlan és ké
nyelmes használata külsőséges
önmegítéléshez szoktat, ami ve
szedelme például a Franklin
táblázat néven ismert önellen
őrző eszköznek, melvnek rovatai
ban naponkint poutozússal kell
a kiválasztott hűnök, illetve já
szokások tekintetében elért ered
ményeket ellenőrizni. Erre a
célra kitűnő a F'ranklin-táblá
zal. De már szándékaink tiszta
ságát, elhatározásaink lendüle
tét, lelki életünk mélységét nem
méri és a felszínes emborrel el
hiteti, hogy már nagy erkölcsi
tökéletességre vitte, holott még
e~<;,k néh~lJX kü.h~őleg )ól rncg
f'igvelhetö es szamsverucn IS 01
lenőr-izhető hibájitól szabaduIt
meg.

Jó lelki tükör igazában nincs
is. Mindenkinek más a természe
te és mások a körülményei. l~pp
úgy nincs teljes lelki tül~ör sem
és nem is képzelhető.Olyan sem,
amely a bűnök mögött meghú
zódó rossz hajlamokat. és szo
kásokat is számon tartja. De ha
talál is valaki magának meg
felelőt, meddig lesz az megfe
lelű~ Minden gyónónak azt kell
romélnie, hogy eg'Yl'e fejlőrli1:,
jobbá éR mélyebbé, Jsten ér-; az
emberek szcretetóben hősiesebbé
és szeutebbé lesz, akkor pedig
ki kell uóníe az addig- mr)!;ielelő

nek érzett lelki tiikri't. lIa nem
növi ki, az éppoly J'OSRZ jel,
mint mikor a gyermek éveken
át nem növi ki a ruháit.

De mindennél lénY:Jf.,;esebb,
hogy a lelki tükör bünöket r5O
1'01 fel, azaz fogalnmJmt, nem
pedig a gyúnóval valóhan meg
történt eseteket a hozzájuk tar
tozó körülményekkel együtt s a
mindenkori konkrét helyzetnek,
a szituációnak ismeretével. Ám
de hazugságo nincs a valóságok
rendjében, hanem van az állha-
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tosan igazat mondó Kis Péter
nek ennek és ennek a fontos és
igaz ügynek védelmében elköve
tett egyszeri hazugsága; vagy
van az örökösen hazudozó N ag-y
Erzsébetnek sorozatos hazugsá
ga, mellvel érte aggódó szülait
akarta félrevezetni és nekik
kárt okozni. A mai orvos nem
a könyvekben leírt gyomor
vagy szívbajt kezeli. amely a
valóságban nem létező absztrnk
ci Ó, hanem ennek az ilyen ko
rú, ilyen betegségben elhalt szü
lőktől származó, ilyen betegsé
geket elszenvedett alkoholistá
nak, akinek ilyen a vérképe és
ilyen a vérnyomása stb., a gyo
mor- illetve sz.ívba.iút. Aki lel
ki képet akar magáról, annak H

lelkiismeretét kell megkérdeznie.
a lelkiismeret p()(lig nemcsuk
emlékeztet II megtett roaszru, ha
nem mindenek előtt érezteti a
hűuiifJsóg-ülIket, nemcsak elitél.
hanem közben monteget is,
vagy föl is ment c:;észen. '0:5
vádo l olvr n bűnökről is, ami
nőket a 'l~lki tűkrüuk föl SCT!!

ölel, í<!,Y Íll1npotheli l,ötelessf.Y,"e
ink elmulasztásáról.

Éppen csul: említsük m0'~.
hogy a lelki tükör, mer-t a KYÓ
násra kéi"zíf: elő, terrnészotszc
rűlcg csak a rosszu.l fog;[a!izo
zik, n lelki életnek pedig tú!
nvomórószt a jóra kell irúnvul
nia. A 10lkiismeretviznzálásnak
a keresztény alázntoxsárr lerr~;!

sebb sérelme nélkül a rossz mel
Iettn jót, a pozifiv mnot is meg
kell láttatnia. Enélkül nincs iga
zi önismeret, és hiányzik a re
ális alupú önbizalom és önérzet
lendítő ereje. A lelki tükör hasz
nálatát tehát ki kell egészíte
nie a jót is megállapító, biza
kodó szellemű önvizsgálatnak.

Fl mellett a lelki tükörre is
ráfér e!!'Y kis javítgatás és mo
dernizálás, a mai ember kísér
téseinek és gyengeségének erő
sebb figyelembe vétele. Főleg



azonban a szeretet parancsolatá
nak, a főparancsolatnak pszi
chológiai előtérbe helyezése,
hogy egész életünket és lelkiis
meretlinket jobban áthassa és
valamennyi parancsolatba bele
öntse a maga szellemét. Arra
ugyan éppen egyetemessége mi
att nem lehet gondolni, hogy az
ellene elkövethető bűnöket fel
sorolj uk. De talán élére lehetne
állítani az egész bűnjegyzéknek,

hogy tudatosabban tárgya le
gyen a Ielkiismeretvízsgálásnak
s mint égő és nyug-talanító óri
ási felkiáltójel a lelki élet min
den zugába belevilágítson.

Hogy el ne felejthesse a gyó
násra készülő ember, hogy van
ugyan 6. és 7. és 8. parancso
lat s ugvuncsak "kemény pa
ranes", akármelyiket vegyük is,
de akinek szeretete nincs, a meg
tartásuk initsem használ. Hogy

minden lelki számvételkor, de
legfőképpen mielőtt a szerctet
szentségének vételéhez letérdel,
kérje számon magától az em ~x~r
a szeretetlenséz kisebb-nagyobb
napi bűneit é~l hiányait, amelyek
minden más bűnnél jobban mór
gezhetik a lelktismeretet. Mert
a szeretet több és finomabh az
igazságosságnál és aki alakilag
talán eleget tett is az igazsá
gosságuak, mikor a munka
könnyebb felét magállak vá
lasztván, a nehezebbjét arra. II

beteges vagy túlterhelt Ielcba
rútjára hagyta, ezzel még nem
tett eleget egyúttal II szeretet
törvéuyének, amely "nem kere
si a magáét, nem gondol rosz
szat, .mindent eltűr, mindent re
mél, mindent elvisel" (1 Kor IB).
Az evangélium nem jogi kere
teket és formulákat hozott, kl.
nem szeretetet. (O.)

Amióta elolvastam a Vigiliában Tertullián intelmeit, nytl.fJüJ
lanság él bennem, bűnös-e, hogy igyekszem csinos lenni? Kérem a
V'iqUiát, feleljen nekem, meddig és mikor bűnös, vagJJ crl,;?ilcs/el,0 I t
a rú,zs és a smink?

Az embert testének ápolásában
és ékítésébeu négyféle igény ve
zeti: az önfenntartás ösztöne;
esztétikai igényei; szociális
szernpontok ; a fRj Ienntartás
ösztöne.

Az ijnfenntartás ösztöne egész
séges életmódot követel, amely
nek eredménye bizonyos szép
ség, növénynól, állatnál, em her
nél egyaránt. Ami betegnek lát
szik, nem szép. Erre a szépsésrro
törekedni nemcsak jog, hanem
kötelesség is. Senki Hem örül be
teg feleségnek, beteg alka! ma
zottnak. Emberileg érthető te
hát a törekvés, ha valaki cl
akarja tüntetni arca pillanatnyi
sápadtságát, szemeinek fény te
lenségét, arcbőrének petyhüdt
ségét. Csakhogy ez egyben meg
indíteg-y nem-kívánatos folya
matot is: mutatni valamit. ami

nines, ahelyett, hogy uWb'1JrÓ
hálj uk megszereznr, vagy meg
tartani, amit lehet és kell. De
vétekről ítt nem lehet szó.

Az ember szer'et.i a szépet, EI
vezni is, létrehozni is. Hogy
mit tart valaki szépnek és mi
lyen módon tudja a lelkében élő

szépet ki fejezni, az már .,minő

ség" kérdése. Van, aki dómot
álmodik. van aki muskátlis kis
kertet. J<]s van, aki csak önma
g-át tudja megálmodni egy új
frizurában, azzal a Iegfriseebb
rúzszsal, amit éppen tegnap
"hozott ki" a gyár. Van. aki te1'
mészetes szép barna haját addig
főzeti, maratja, keneti, míg Iila
vörös, vagy citromsárga lesz;
van, aki körmeire piros lakket
rak, mint valami verandabútor
ra, vagy gyerekszoba-asatalra,
De ez is a azépet keresi, neki



eil l) szép. Ez sem vétek kérdé- a virágnál és egyáltalán nem
se. hanem intelligenciáé. monogám jellegű. Nagyon köny-

A szoeiálís szempont döntően nven téveszti meg önmagát, aki
fontos tényező az öltözködésnél. állítólag csak az uráért hódol ti

A primitiv népek harcosai be- kozmetikának, holott az talán
festik arcukat, Így remélnek na- kínos jelenetekben tiltakozik fi
gyobb esélyeket vállalkozásuk- Iestés és a feltűnő frizurák el
ban. A bankár, a kereskedő jól len. Igaz, meg kell tenni min
öltözteti feleségét, sok ékszerrel, dent, ho/-,,'y férj és feleség hódí
új ruhákkal - ez bizalmat kelt tók és kívánatosak maradjanak
a cég iránt. A köztisztviselő, ta- egymáa számára - de még sem
nár, biró felesége mindiz tün- használhatja a feleség és anya
tetően egyszerií volt öltözködé- azok eszközeit, akiknek eg-yetlon
sében, hadd látszódjék rajta is életcélja, hogy mindenáron f8J
férjének puritán erkölcse és tűnjenek és kihívják a másik
tiszta keze. Igen, az asszony nemet. És egyáltalán, lehet-l."
külső megjelenésében is tartozik ilyen eszközökkel biztositani a
egy s mással az urának: tisz- hŰRéget1 Hátha az a jó férj
tasággal, rendességgel, csinos- találkozik egy olyan asszonnval,
ság'gal, jó Ízléssel, - esetleg aki ezt az eszközt ügyesebben
disztingváltsággal és szolídság- és gátlástalanabhul használja1
g-ul is. Nem igen illik egy szo- Tertullián intelme kemény és
Hd családapához, ha felesége nem a mi viszonvaí nkhoz szól.
flapper-szeriíen vagy démon-sze- De végső eredményeihen való
rűsn akar öltözködni, fésülköd- színű1eg mégis biztosabban cél
ni. Valahogy nem jó szemmel ra - az igazi célra - vezető,
néxik azt az emberek. mint a legerősebben reklárno-

Utolsónak maradt (és itt e1- zott "csókálló" rúzsok. Mind
mondható az "utolsó, de nem azonáltal senki Rem köteles Ter
legkevésbbé fontos") a Iajfenn- tullián szerint élni, hanem csak
tartási ösztön szerepe az öltöz- a saját lelkiismerete szer-int,
ködésnól. Igen: virág és ember Nagy Szent Teréz, Szalézi Szent
és állat biztosítani igyekszik az Ferenc PS Néri Szerit Fiiliip ki
ésarevótetést. Az első kettő a be- fogásolják a hanyag és rendet
léja helvezett öszti)n egyszeríí len ö\tr;zkÖd{~Rt. (Azt nem me
törvénvszerűsége útján. az em- rem állítani, hogy az arcfestést
ber az értelem és a lelkiismeret éppen kifejezetten ajánlották
közbeiktatásával. Van az ember- volna.) Az evangélium kornmen
ben tendencia a másik nem hí- tátor-ai Ú!!Y általánosságban in
vására, de van tendencia a nem kább a női cicoma ellen foglal
kivánt közeledés visszautaaítá- nak állúat. Igaz, hogy az evan
sára és fel nem koltésére is. Em- géIinm Ura, az Úr·.Jézus nem
berré ez a magatartás tesz. A vesztegetett rá egy szót sem.
hívó tendencia az embernél nem Nyilván nem tartotta fontosnak.
seahályozódlk önműködöen.mint F.

JÉZUS NEVE nemcsak fény, hanem eledel is. Nem erősödöl-e
'W.eg mindannyiszor, ahányszor csak eszedbe idézed? Mi má$
t!rősíti ugyanígy a rágondolónak lelkét? .illi fT'issíti föl igya zak
latott érzékeket. erősíti meg erőnket, sarjasztja a jó és tisztes
erkölcsöket, ápolja a tiszta érzelmeket? Száraz minden étel lel
kemmek, ha nem ömlik rá ez az olaj, íztelen, ha nem ízesíti met)
ez a só. (Szent Bernát, Sermo 15. supm' Cantica).



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Szent Pál mozgalmas életében,
mint tudjuk, döntő szerepet vit
tek damaszkuszi tartózkodásai,
külöuösen az első. Ekkor érte
őt a damaszkuszi úton, amint
hetykén közeledett a városhoz,
hogy megszervezze a kereszté
nyek üldözését, a kegyelmi fény
özön, amely után Damaszkusz
ban kétszeresen újjászületett a
világosságra: szemével ujra lá
tott, a kereszténység felvételé
vel pedig hitet tett az igazság
mellett, amelyet immár hirdet
ni kívánt. Akkora vihart is tá
masztott mindjárt a zsinagógá
ban, ahol Krisztusról beszélt,
hogy csak futással menthette
meg életét. S mialatt a zsidók a
város kapuit őrizték, a tanít
ványok kosárban eresztették le
a falról éjszaka idején.

'I'öbben próbálták azóta, a leg
ú.iabb időkben is, megállapíta
ni, hogy hol is voltak azok a
helyek - a Jeriehóból Damasz
kuszba vezető út, Ananiás há
za, a várost övező falak -, ahol
az ismert események végbe men
tek. Az errevonatkozó feljegyzé
sek ugyanis nagyon határozat
lanok és sokban ellentmondanak
egyrnásuak. Kiváltképen áll oz
Púl fordulásának helyére, amely
köré most a kiváló keleti-kató
Iikus kutató, J. Nasrallah egész
könyvet kerekített. .A szerző, aki
ll. közelmultban Damaszkuszi
Szent J ánosról szóló monumen
tálís művével lepte meg a tu
dományos világot, jóval széle
sebbről fogta meg a kérdést,
mint elődjei, mert Ieltárta és
figyelem be vette annak arab
nyelvű irodalmát is. Munkája
voltuképen Damaszkusz és vi
dékének altkor-í teljes történeti,
vallási, politikai és földrajzi
képét nyujtja, a középpont azon
i.an, amelyből a részletek színü-

Irja Mihelioa ViG

ket és súlyukat kapják, miudvé
gig a népek nagy apostola.

Vannak, akik azt tartják, hog
Saul látomásának helye mint
egy 18 kilométerre lehetett Da
maszkusstól, Kalkab falucska
mellett. Igy Pocoeke, Green, J a
labert, Legendre, Leclercq és
Jacquier. Mások - köztük Wan
delbourg és Renan - úgy vé
lik, hogy a jelenés ugyanennek
az útnak közelebbi pontján,
mindössze hat mérföldre a vá
rostól játszódott le. Nasrallah
szer-int viszont a hely a váro!
közvetlen közelében volt. Hivat
kozik arra, hogy ez felel meg
legjobban annak a tudósítás
nak is, amelyet Szent Lukács
evangéliuma tartalmaz. "KelJ
fel és lépj be a városba" - mon
dotta Saulnak az Úr, amiből R:F
ra kell következtetni, hogy a je
lenés helye nagyon is a város
közelébe esett. Nasrallah vizs
gálódásai, amelyeknek aprólékos
gondossúg át a kritíkusok mind
kiemelik, a mult századi cáfol
gutások ellenében - ime, eg,.
újabb eset - hitelesnek mutrvt
ják azt a le.~r{'gibb hazyc
mányt, amely szerint egykDr
mouostor állt a damaszkuszi
úton a várostól mintegy kél
mérf'oldnvire s ezt a monostor t
Szent Pál tiszteletére kifejezej
teu a jelenés szinhelyén építet
ték. Nasrallah biztosra veszi.
hocv ásatással Damaszkusztól
keletre három kilométerre mc{r
is találnák ennek a monostor
nak maradványait, .

Ami Ananiás házát illeti, itt
is helyesnek bizonyult a hagyo
mány. A történelmi és régészet'
kututások is megerősítik, hogy
ez a ház Hananyában volt. Mint.
emlékezetes, Ananiás, a jámho!'
tanítvány, adta tudomásul Pál
nak jövendő küldetését, mi~::;;,.



ben az apostol megvakult sze
me ismét látásra nyílott. Annak
a helynek pedig, ahol Pál elme
nekült a városból, valóban Bab
Kisari közelében kellett lennie,
úgy ahogy a hagyomány mond
ja. Amit végül szintén jólesik
hallauunk, az, hogy mindezekct
a keresztény szenthelyeket a hó
dító Izlám is tiszteletben tar
totta, arnire vonatkozóan Nas
rallah érdekesnél érdekesebb
rendelkezéseket és írásokat sorol
fel. "Ezek a helyek - úgymond
- Damaszkusz rengeteg viszon
tagsága, uralmak és kultúrák
változásai közepette is meg tud
tak maradni az ima és az áhí
Ld gyujtópoutjainak."

•
öt utat jelölt meg annakide

jén Aquinói Szcnt Tamás, mint
amelyen az emberi ész kinyilat
koztatás nélkül is eljuthat Is
ten felismeréséhez. Közűlük az
első és az ötödik az u. n. koz
mológiai istenérv körébe tarto
zik. Az egyik abból indul ki,
hogy a dolgok változandók, miu
den dolognak kezdete -és vége
van, a másik abból, hogya vi
lágmindenség egészében és leg
kisebb részletében is célszerű
rendezettség érvényesül: kell te
hát 'I'eremtőnek lennie s ennek
11 'I'eremtőnek értelemmel kell
bírnia. Könnvű azonban belát
nunk, hogy az utóbbi következ
tetés csak akkor fejezhet ki
igazságot, ha a kiinduló téte
lek is igazak. Az egész érvelés
meggyőző ereje tehát végered
ményben nem a következtetés
helyességén fordul, hanem azon,
hOI"y bizonyíthatók-e a kiinduló
tMclek. S éppen ez az, amit az
u ikor-i természettudomány leg
kiválóbb képviselői általában ta
gadásba vettek. Sok olvasónk
kal bizonvára ellentétben, e so
rok írója, aki mindic a legna
gyobb tárgyilagosságra törek
szík, meg is érti ezeket a tudó-

sokat és szeretné hinni, hogy
legalább így utólag" a művelt
keresztények is meg fogják ér
teni őket. Nem vitás ugyanis,
hogy; az alapvető két tételt ere
detileg ugyanaz a spekulativ
gondolkodás állította fel, amely
mindjárt a következtetést is Ll
vonta belőlük, ezzel a spekul.s
tiv gondolkodással pedig a Id
bontakozó természettudományos
gondolkodásnak, hogy függet
lenné válhassék, szi nte "hivat.al
ból" szembe kellett fordulni-i,
Persze hogy komolyan érintc~ 'e
ez a folyamat az egyházat IS,
meg a keresztény hívőket is, bi
szen tömegjelenség lett nyom-i
ban az elszakadás a vallástól.
Ma viszont már világos lellet
előttünk, hogy a tudornúnves
kutatás és gondolkodás nehezen
kivívott abszolut függet1ens0~:e
végeredményben u hitnek Is
csak javára szolgált. Ez tünt ki
a minap abból a nagvszerű be
szédből is, amelyet Xl I. Pius
pápa u "Pontificia Aceadernia
dello Scienze", a nemzetközi jel
legű pápai természettudományos
akadémia tagjaihoz intézett. Va
lójúban nem is beszéd volt ez,
hanem íven terjedelmes, reme
kül tagolt tanulmány, amelynek
tengelyében a kozrnológiai isten
érv állott.

Amit a görög bölcselő, Herak
Iéitos h íres mondása turfalma
zott: ."minden folyik", vagyis
minden változik, azt ma a navy
mindenséggel, a makrokozmosz
szal foglalkozó asztronómia épp
úgy állítja, mint a k icsinv és
legkisebb egységekbe, a rnikro
kozmoszba betekintő fizika, ké
mia és biológia. A szembetünő
változásokat, amelyek Heraklei
tOB felismerését is szülték, tor
mészotosen minden józan ember
maga is észleli, azóta azonban,
évezredek multán, a kémiai üle
mek psz-iódusos rendszerének
azonossúga, a rádióaktív elemek



anyagkisugárzásának felfedezé
se és más hasonló tények meg
mulutták, hogy az általunk meg
ismert legkisebb egységnek, a
kér-iiul elemnek mikrokozmo
szaban is, ahol a mérőszámok a
miflirnéter tízruifliomod részét
teszik, ott is állandó és foly to
uos változások mennek végbe.
Az atomok változandóságát elő

~ZÖl' az elektronok körében ész
i dték, amikor a fény és a hő,

majd az ionizálódás és az ener
gia-idalakulás jelenségeit vet
ték vizsgálat alá. I~kkol' azon
han még az volt a feltevés, hogy
ruag'a az atommag, tehát II tö
megközpont és a pozitiv elekt
romos töltés székhelye, moztlu
latlan és sz ilárd. A húrern óvti
zeddel ezelőtt megiridult k ísér
letek azonban, amelveli az atom
romboláshoz vezettek. ezt a fel
tevést is mezdöntöttók.

A szfnlrépelemzés már régeb
ben kimutatta, hogy naprend
szerünknek is, meg az eddig fel
tárt egész mindenségnek is ősz

szes égitestjei a földiekkel azo
no; nemci atomokból tevéidnek
össze. Ma m ár azonban tudjuk
azt is, hogy aközben felfede
zett atomfolyamatoknak a ](lg"
nagyobb Iontossúguk van az ál
lócsillagok energiagazdasáaá
ban. A mi Napunk centrumá
ban például, ahol Bethe számí
tásai szer-int 20 millió fok kö
rül j/LI' a hőmérséklet, önrnnrrá-

. ba visszatér-t láncreakció ját
szódik le, mikor is nögy hidro
génmag kapcsolódik iiss'l.C egy
h/1iummagJ~á. J\7; el;k(~:il, felszn
b adu ió energia ellensúlvozza az
uiún u;;~UJw.n:1'1k,a ,Napn.ak ld
suvarzaSI vesxtesézét. Mint a.z
n:-~~llinnl esetóben lúthatj-nh:, ne
kűnk is [oikcrült már rendkívül
nag-y enervi ájú "8szeeskókkcl, it
neutronokkal való "bomh;ízás"
útján átalakítani az atommagot.
Idetartozik a:1 a rucrtállapítás i"l,
hü!'7Y II kczruikus fm:o;ara!,: II ne-

hezebb atomokat is szét tudjái~
törni, amely folyamatban az
atomnál alsóbb, a szubatomikus
részecskék egész rajai vMu::.!:
szabaddá.

Mindez persze csak néhány
példa a sok közül, de ennyi i:o
elegendő annak kétséget nem
tűrő bizonyítására, hogya szer
vetlen világ is a legkifejezet
tebben változandóságnak vau
alávetve. A nagy miudcnségben
épp úgy, mint a legkisebb egy
ségekben· belső törvény műkő

dik, amely nem hugy semmit
változatlanul. Valóban - mon
dotta a pápa - "minden folyik",
s ha az emberi ész beleszédül eb
he a kópzeletet felülmúló ó!'j áF j
áradásba, szilárd pont után nó'
ve mi máshoz menekűlhct, m int
ahhoz az ig-azság'hoz, arnellvel
maga az Isten határozta ffiP,g
önmagát: "Én vagyok az, ad
vagyok." Ahhoz az Istenhez, aki
az apostol ~zav~iv.al: ...A 1l-il,á
g ossug AtYJa. kinél nmcs val
tozús, scrn árnyéka a vúítozan
dóságnak."

...\ mcdern tudomány azon !J."a
nemcsak kiszélesítette és kimé
IYJtn;Jo J"lllCJ'e;:eillket .a, ,·~jág
mindcnség változandósázánuk
valósága és terjedelme feiől, ha
nem értékes tájékoztatást ad a;
ról az Irányról is, amelyet e
terrncszoti folyamatok követ
nek. Szúz évvel ezelőtt, különö
sen az ener:ia-me.g-maradás tör
vényének felfedezése után. még
azt gondolták, hogya természeti
folyamatok visszafordulók. mi
ért '8 '1 szirorú Ok',:lo'i elv ho-
íyes~bbe~"~' t~l'mé~zC~t det~rmi
aic!idtga alapján lehetségesnek
turtntták a v ilurmiudensé-r 111'ö
kösen ismétlődő rneg'újhódását
és mezf iatalodásút. Az eutrop'ia
törvényével azonban, amelyet
Clausius fedezett fel, kiderült,
hogy a természetes úton végbe
menő természeti folyamatokkal
mindig együttjár a szabad és

4,'1



hasznosítható energia csökkené
se, ami azt jelenti, hogy egy
zárt anyagrendszerben a rnak
roszkopikus skálán végül is
megszűnneka folyamatok. Hogy
mi óvná meg a míndenséget et
től a végzetes sorstól, arra vo
natkozóan a tudományos gon
dolkodás csak puszta feltevések
kel rendelkezik, amilyen a foly
tonos teremtődés elmélete is. Ve
lük szemben viszont az entro
pia törvénye pozitiv tudomá
nY08 tapasztalásokon nyugszik.

Az en tropia törvényét, amely
alapjában statisztikai jellegű,

mindazonáltal nem alkalmazták
a mikrokozmoszra. F'elállítása
kol' egyébként is keveset tudtak
még az atom szerkezetéről és
viselkedéséről. A leg újabb atom
búvái-lások és az asztrofizika
esodűlatos f'ejlődése azonban
meglepő felfedezésekre vezet
tek ezen a területen is. Ami szá
munkra lényeges, az, hogy az
atomok alakulásában is hatá
rozott irány jut kifejezésre. A
Nap fotoszf'érájában tartalma
zott kémiai atomok például miu
den másodpercben óriási ener
giamennyiséget sugároznak ki a
térbe, amely energiumeunyiség
nem tér már vissza. Az ebből

eredő energiaveszteséget csak a
Nap belseje pótolja, amire '
mint már említettük - a hid
rogéunak héliummá alakulása
ad módot, Ez az energia, ame
lyd az atomátalakulási folya
mat szabadít fel, a hidrogén
atom magtömegéból származik,
amely parányi részében, fcíte
hetően hét ezrelékében energi
ává változik át. A kisugárzás
ellensúlyozása tehát annak az
energiának rovására megy, ame
lyet eredetileg a hidrogén atom
magja mint tömeget zárt magá
ba, amiből következik, hogy ez a
felszabadítható energia az év
milliárdok során lassan, de visz
szahczhatatlanul sugárzásba

megy át. Hasonló a kép u,z éis;;
szes, akár természetes, akár
mesterséges rádióaktiv folyama
toknál. Magában a míkrokoz
moszban is találkozunk tehát
egy törvénnyel, amely a válto
zás irányát mutatja, megfelelő
jét annak az entropia-törvány
nek, amely a makrokozmoszban
uralkodik S legalább is eddig
még megközelítően sem tudunk
olyan folyamatokról, amelyek a.
hasznosítható energiamennyiség
csökkenését kiegyenlítenék az
zal, hogy újabb magas energia
értékű atommagokat képezné
nek.

Mindezekutáu a tudós, ha
mégolyan messzi jövőt is hoz ki
számításaiból, kénytelen felis
merni mind a makrokozmoss
ban, mind a mikrokozmoszban
11 világ öregedésőt. Milliárd óo
milliárd esztendő multán as
atomok látszólag kimeríthetet
len tömege is elveszíti haszno
sítható energiáját s az anyag,
képletesen szólva, ob-an Iesz,
mint a kialudt vulkán. Ha vi
szont a multba nézünk vissz~
úgy kell látnunk, hogy minél
hátrább megyünk abban, annál
gazdagabb a felszabadítható
energiákban az anyag s annál
grandiózusabbak, .Jcoamikueub
gak" a mindenség változásai.
Mindez pedig arra látszik utal
ni, hogy az anyagi mindenség
nek egy határozott időben kez
dete volt, továbbá, hogy ebben
a kezdetben ez a mindenség a~

energiatartalékok elképzelhetet
hetetlen bőségével rendelkezett 8
előbb nagy gyorsasággal, majd
fokozatos Iaesúbbsággal jutott a
mai állapotig.

Onként felmerül így két kér
dés előttünk - folytatta a pá
pa. Vajjon meg tudja-e mon
dani a tudomány, bogy mikor
lehetett ez a hatalmas kezdni"
S vajjon milyen lehetett a min
denség kezdeti, őseredeti álla-



pota! Mind a kettöre az atom
fizika, az asztronómia és az asz
trofizika legkiválóbb szakértői
próbáltak már fülel etet adni, és
pedig különböző, egymástól
eléggé független útakon halv d
va.

Az egyik ilyen út a spirál
ködök vagy tejútakvizsgálata,
amiben föleg Edwin :ill. Hubble
szerzett kimagasló érdemeket,
Itt az az érdekes megállapítás
adódott, hogy ezek a messzi
rendszerek sebesen távolodnak
egymástól. A sebesség akkora,
hogy 1300 millió év alatt két
szomszédos spirálköd közőtt

megkétszereződika távolság. Ha
már most visszafelé vetítjük a
világmindenségnek ezt a tágu
lási mcnetét, akkor kit űnik,
hogy 10 milliárd éve lehetett,
arnikor az összes tejútak anya
ga aránylag szűk térben nyo
módott össze. A kozmikus fo
lyamatok tehát akkor vehették
kezdetüket. Másik út fl rúdio
aktiv eredetű anyagok korának
vizsgálata. Azok a számítások,
aruelvekot arru vonatkozóan vé
geztek, hogy menuy~ idő alatt
alakulhatott a 238-as urúuium
izotópja ólomizotóppá, a 23;}-ös
urániumó attiniummá és a 232
es tórium izotópja D-tóriummá,
azt mutatják, hogy a föld szi
lárd kérgében levő legrégibb ás
ványok átlagos kora legfeljebb
5 milIiúrd esztendő. Harmadik
út euuek a vizsgálatnak alkal
mazása a meteoritokra. Az ered
mény ugyanaz, vagyis ezeknek
az anyaga is ezelőtt 5 milliárd
év körül keletkezhetett, ami an
nál meglepőbb és fontosabb
mozzanat, mert a tudósok ma
általában egyetértenek a meteo
ritok interstellár-is, csillagközi
származásában. A negyedik út
8. kettőscsillagok és a csillaz
halmazok rendszereinek szilárd
ságából indul ki. A gravitációs
esxcil láláeok e rendszereken be-

Iül arra eUlrednek követkelltetní,
hogy ezeknek a rendszereknek
keletkezése is 5 és 10 milliárd
év közé esik.

A vallási szempontoktól való
függetlenségnek és a szellemi
szabadságuak ugyanezzel a tár
gyilagossiÍgával fogtak hozzá
tudósok annak a merész prob
lémának boncolásához is, hogy
mi lehetett az őseredeti anyag
állapota és minősége. Az ala
pul vett elméletek és a számí
tások itt is nem kis mértékben
különböznek egymástól, abban
n. tekintetben azonban teljes az
egyetértés, hogy ebben az
anyagban a tömeg mellett a sű

rűség, a nyomás és a hőmér
séklet is egészen rendkívüli fo
kot érhetett el. Csak ilyen kö
rülmények közt lehet ugyanis
megérteni, hogy súlyos atomma
gok képződhettek s hogy ezek a
súlyos atommagok aránylag
gyakoriak az elemek periódusos
rendszerében. Arra a kérdésra,
hogy miként juthatott az anyag
ebbe az állupotába, amely a mai
ismereieinkhez rnértcn annyira
valószínűtlen, és hogy ini előz

hette meg ezt a valószínűtlen
állapctot. azok a "magfizikusok",
akikre a pápa hivatkozik, nyil
tan bevallják, hogy olyan ta
láunval kerültek szembe, ame
lyet képtelenek megoldani. S fi
pápa nem is csodálkozik ezen,
mert - miut mondja - itt már
a filozófiának kell megadnia a
választ, annak a filozófiának,
amely egy teremtő Szellemre
utal, egy teremtő Szellemre, aki
milliárd évekkel ezelőtt a maga
mindenhatóságának műveként

azt akarta, hogy "Legyen", il
ezzel az elhatározásával létre
szólította az energiától duzzadó
anyagnt. A mai tudomány min
denesetre mintha tanúságot ten
ne ama "Legyen fény" mellett
is, amikor az anyaggal együtt
előragyo/:ott a sugárzások ten-



gere s li kémiai elemek kiröp
~enő részecskéi tejútak mil
lióiba egyesültek.

Figyeljük meg jól ezt a for
mulázást: "mintha tanúsásrot
tenne" -- mert a pápa ezúttal
is nyomatékosan aláhúzza, hogy
az eddig megállapított tudomá
nyos tények nem olyan abszo
lut bizonyító érvek a teremtés
mellott, mint amilyeneket az
egyszerű teremtést illetően a
metafizikából és az időben tör
tént teremtést illetően a kinyi
latkoztatásból meríthetünk.
Mindezek a természettudomány
körébe tartozó tények még to
vábbi vizsgálásra és megerősí

tésre szorulnak és a rájuk tá
maszkodó elméleteknek további
igazolásra lenne szükségük ah
hoz, hogy biztos alapot nyujtsa
nak egy olyan érvelés számára,
amely már túlhaladja magának
a terznészettudománvnak terüle
tét. Mindenesetre azonban így
is figyelemreméltó, hogy e tu
dornányok kiváló művelői a vi
lágmindenség teremtett voltá
nak eszméjét. amelyben minden
vallás horgonyzik, teljesen ösz
szeegyeztethetőnek itélik tudo
mánvos felfogásukkal. Ime egy
első vonalban álló modern tu
dós, Edmund Whittaker szavai:
"A különböző számítások mind
arra az eredményre vezetnek,
hogy volt egy idő, ezelőtt egy és
tíz milliárd év között, amelyet
megelőzően- a mindenség, ha lé
tezett, teljesen más formában
létezett, mint bármi dolog, amit
mi ismerünk: ez az idő jelenti
tehát számunkra a tudomány
végső határát. Anélkül, hogy ki
esnénk feladatunk kőréből, errc
az előkorra talán akként is hi
vatkozhatnánk, mint teremtésre.
összhangban van ez a világnak
azzal a szemléletével, amelyet
a geológiai evidencia sugall, az
zal nevezetesen, hogy a földön
létező minden szerkezetnek és

szervezetnek kezdete volt az idő

ben. Ha ezt a megállapítást a
későbbi kutatúsok is megerősí
tenék, visszafelé nézve ezt kel
lene a mi korunk legnagyobb
felfedezésének tekinteni, mert
olyan alapvető változás követ
kezik belőle a mindensózről val
lott tudományos felfogásban,
amilyenhez hasonlót négy évszá
zaddal ezelőtt Copernikus fel
lépése művalt."

A keresztény hívő természe
teseu, aki egyéb megismerésekre
és ismeretforrásokra is támasz
kodik - hangzott lényegében a
beszéd zárórésze -, nem áll meg
a tudomány számára végső ha
tárnál. S egyébként is Isten je
lenvalósága, mondhatni, annyi
ra közvetlnn, éltető és szerétet
teljes adottsága az emberi lé
leknek, hogy ez a lélek ösztö
nösen visszhangozza az apostoli
hitvallás pontosan megfogal
mazott antik szavait: "Hiszek
egy Istenben, mindenható Atyá
ban, mennynek és földnek Te
remtőjében."

•
Méltán keltett feltűnést, hogy

ezt a nehéz beszédet, amelynek
gazdag tartalmát most foglaltuk
össze, XII. Pius a legkisebb fel
jegyzés nélkül, szabadon mondta
el. Ma már ugyanis eléggé meg
szokta a világ, hogy még a gyű

léseken és a parlamentekben is
papir-ról olvasnak fel a szóno
kok. Ha pedig ez így van, vaj
.ion nem az ember növekvő fele
dékenysésrevel függ-e össze 7 
kérdi Willlelm Antropp abban
az érdekes tanulmányában, ame
lyet a kivülről-tanulás "balga
ságáról" írt. Válasza tagadó,
mert az emlékezés olyan tehet
sége az embernek, amely gya
korlással nagyon is fokozható.
Minden jobb sakkozó bizonyít
halja ezt, mert eleinte még a
mesterjátszmák nyitó lépéseinek
megtanulása is nehezére esett,



de késöbb már e~é!!z jlitllzmákat
könnyűszerrrl fejben tud tarta
ni. Magukról a sakkmesterckről
ne is beszéljünk, akik a táblára
l á sem nézve egyszerre több el
lenféllel is meg tudnak bir
"ózni.

Valami haj azonban megis
van - á llapitja meg Antropp
-, f,,, pedig az, hogy a modern
nevelés túl .k(·";s,,é foglalkoz
tatja a !,;ycl'mek emlékező te
hetség ét, Egyes irányzatok már
egyenesen azt követelik, hogy az
iskola ne annyira ismereteket
kőzvetítsen, lianem inkabb az
ismeretszerzési készséget fej
lessze ki c'· a helyes módszercket
adja meg hozzá. Ennek felel
meg az a javn slat is, hogy vizs
gákon a í.anulók szabadon hasz
nálhassanak bármilyen seged
eszközt, Minek, úgymond, meg
terhelni az emlékezetet a napon
ként bövülö tudásanvaegul, ami
kor ehhez az anyaghoz hozzá
férhet az ember a könyvtárak
ban és a gyüjteményekben, esak
értsen azok használásához.

Mint minden tetszetős téve
désben, ebben is van persze né
mi igazság. Az a régi szentencia
azonban, hogy az okos és tanult
ember macában és magával
hordja legértékesebb vagyonát,
ma sem vesztette érvényét. Ezt
a vagyont pedig nem a felhal
mozott könyvek és folyóíratok
teszik, hanem a tényleges tudás,
az elsajátított ismereteknek. a
szerzett élményeknek és tapasz
ta!ásoknak és a tanulás ébresz
tette megJátásoknak bősége. Bi
zonyos, hogya multbelinél sok
kal nag-yobb mértékben rá kelJ
nevelni a gyermeket az ismeret
szerzés önálló útjaira, de nem
kétséges, hogy emlékezet nélkül
nincs gondolkodás és nincsen
értés, az emlékezet ápolásának
és erősítésének pedig ma is leg
hatásosabb, szinte egyetlen esz
köze a kivülről-tanulás. És ha

mfl annyi ll. panasz a feledé
kenység miatt, akkor oroszlán
részben az a nevelési irányzat a
felelős érte, amely otthon és az
iskolában egyaránt "nevetséges
magolásnak" tüntet fel minden
kivülről-tanulást. Hivatkozik
Antrupp arra, hogya tudomány
és irodalom csaknem valamenv
nyi jelen tős alakja rendkívül
sok "memoritert" tanult. Ami
kor Goethe kezébe kapta Wie
land ,,:Musarion"-ját, nem egy
szerűen elolvasta és a polera tet
te, hanem, mint, maga mond.ia,
szóról-szóra megtanulta kivül
ről a 80 oldalas költeményt.
Nyilván nem azért, hogy az em
lékezetét gyakorolja, hanem
hogy valóban "szellemi birtoká
ba vegye" Wicland alkotásó.t.
Szülők és oktatók nem akkor

ssolgálják a gyermek javát 
fejezi be Antropp -, ha fel
mentik a kivülről-tanulás alól,
moudváu, hogy a gyermek azt
úgyis csak terhes kényszernek
érzi. Az emlékezet módszeres
fejleszléséhez, ami az igazi tu
dás alapja, elengedhetetlen a
"v,lemorizálás", csak a helyes
mértékét kell megtalálni.

•
Ki ne hallotta volna Frcncois

Mauriac nevét1 Magyar fordí
tásban is sok műve jelent meg,
bár igaz, hogy eleinte éppen ka
tolikus részről nagyon viszo
lyogtak tőle. Lassanként azon
ban a mi közönsóg ünk is hoz
zászokott, hog'y benne a mai ka
tolikus irodalom egyik legna
gyobb alakját lássa. Hosszú éve
ken keresztül regényei" cl és el
mélkedő vallásos rajzaival szed
te fejére Mauriac a babért és
váltotta ki az ellentmondásokat,
most már azonban őt is elragad
ta a vérbeli írók végső becsvá
gya: a szinpad, Egyik darabja,
a "Passage du Malin", annak
rendje és módja szerint megbu
kott. Jean Mauduit, az Eiudes



lq'iiill:lll!lB, nem habozik ll1~áll.
pítaní, hogya kudarc "abszolút"
volt. Olyan tökéletes, "amilyet
csak igazán nagy tehetségek en
gedhetnck meg maguknak". Leg
újabb darabja. a "Feu sur la
Terre", viszont az elmult esz
tendő legzajosabb sikerét arat
ta. Mert a zaj ezúttal sem ma
radhatott el.

A "Tűz a földön", amelv a pá
risi Héberlot-szinház legjobb
kasszadarabjának bizonyult, a
tipikusan Mauriac-féle környe
zetet és életnézést forgatja
elénk. Kietlen vidéki otthoná
ban, két lépésre az erdőtől,
amely sötétre nyeli a nap min
den sugarát, egy megátalkodot
tan "polgári" család kuporog a
pénzén, az előitéletein és a ki
csinyke piszkos titkain. A darab
lényege pedig, hogy adva van
egy lélek, tlll)ely felfalja a töb
bi lelkeket. De tekintsük köze
lebbről. Sésque du Prat Laura
a fivére, Móric boldogságáért
áldozza magát. Amíg a fiú Pá
risban jogászkodik, Laura ott
hon őrködik az örökség fölött,
amely az ő elhatározása szer-int
egyedül a Móricé lesz. Van ott
egy kakukf'ióku, egy kis unoka
öccs is, akit ki keH előbb bil
lenteni a fészekhőJ: Laura ezt
szemináriumba kűldi. Találni
kell feleséget is Móric számá
ra, valami pénzes hn iadont, aki
nem éppen csunya, de a kivánt
mártékben ostoba, aki becézni
fogja Móricot, de nem fOI-da
tudni elvitatni Laurútól az irá
nyító felsőbbséget. Móric visz
szatérésével azonban a tervek
mind összeomlanak. Móric hazu
dott: nem a joggal foglalkozott,
hanem festeni tanult. S a "mam
lasz" már feleségül is vette azt
a nincstelen leányt, akit Páris
ban "eredményesen" elcsábított,
mi több, az asszonnyal együtt a.
gyermeket is magával hozta az
ősi fedél alá. Ime, vízbe esett a

I'azda!, háfJ1l8Sá~. me~VAna ltM.
ládi botrány, Laurából pedig,
aki eldobja amaszkot, egYSZe
rihen kibújik a vipera...

'Látszólag semmi más. mint
egyike a megszámlálhatatlan ér
dekütközéseknek, amilyenekre a
polgári korszakban már tömér
dek papírost és tintát pocsékol
tak az írók. Mauriarnál azonban
az egész pokol felszabadul és dü
hödt ostrom alá veszi a szerep
Iőket. Az a szeretet például 
irja Mauduit --, amellyel Laura
viseltetik a fivére iránt: termé
szeteljenea szerelern. Nincs itt
szó vérfertőzésről a fogalom ál
talános értelmében, de termé
szetellenes ebben a szeretetben
az, hogy a teljes alávetését kö
veteli annak, aki felé irányul:
vérfertőzés a lélek által. Hogy
céljait elérje, Laura semmit sem
hagy figyelmen kívül. Azokat uo
bűnüket sem, amelyek seg-íthe
tik: 11 szülők kapzsisúgát, Móric
puhánysúg-át és bujasárrát, a ne
ki szánt leány könuyűsézét é"
könnyelműség-őt. Laura tudatos
ravaszsággal dédelgeti és erő

síti a bűnöket és hibákat. Hí
zeleg, kihasznál, megront. Vé
gül már Móric feleségében is,
[~;; i ]lcd ig áldozat, felfn l:m:ztjn a
gyiíliiJetet és a szúru ítúst. At
tól kezdve, hogy a rossz befész
kelte magát, még a lelki értékek
is mind a visszájukra foruulnnk
ebben a;~ ornbercsopor tban.
Olyan a kép, mint a ráké, amely
az egész testet és II tiszta vért
is arra kényszeríti, hogy semmi
mást, egyedül az élő fekélyt táp
lúlja.

Igy fest tehát Mauriac darab
ja, amelyhez hasonlóan - mint
Mauduit állítja - soha nem
tükrözte még szinpad azoknak
az embereknek í'öldi szenvedé
seít, akik az örök kárhozattal
jegyzik el magukat. Laurút ele
venen emésztik a lángok, ame
lyeket maga szított, S talán ez



az e~yetlen út a @zabadulál"lra.
A darab végén picinyke halvány
reménysugár pislan: Laura el
fut a házból, hogy mcneküljön
a bűnök kísértésétől. És a meg
pihenés percében látjuk, amint
borzalommal vizsgálja It lelki
ismeretét...

A nézők, akik egyik megdöb
benésből a másikba estek, a szü
netek alatt pedig merrkeskeuve
dett arccal. kényszeredetten cse
vegtek, hangosan és örömmel lé
legzellek fel, amikor a szörnya':
karneváljúnak utolsó jelenetére
is rágördül a függöny. Olyan
azonban nincsen, aki a darab
végét meg ne várná,
Sok bíráló szemére vetette Mau

riacnak, hogy siker ide, siker
oda, de voltaképen ugyanazokat
a helyzeteket és lelki folyama
tokat vitte színre, amelyeket
már százszor is megírt. Ha azon
ban csak ennyi a kifogás, akkor
igazat kell adnunk Mauduitnek,
aki védelmére kel a Mauriac
féle egyhangúsúgnak. Az efajta
monotónia -. mutat Tá Maudu
it - éppen az eredetiség és a
hitelesség legjobb bizonysága. A
nagy elméket rendszerint az jel
lemzi, hogy egyetlen eszme,
mondhatni: kénvszeroszrne fog
l alkoztatja őket, amelynek teljes
átg'onc1olúsára és kimer-ítő köz
lésére eg.éRz életük sem elegendő.
Az egyhangúsúg vádját tehát
uvuzodtau dobhatjuk. A darab
egyébként is nap-nap után telt
házakat vonzott.

Mauduit védőbeszéde azonban
így is felveti a kérdést, amelyen
nemcsak ennek a darabnak, de
Mauriac egész Írói munkásság á

nak megítélése sarkall. Azt ne
vezetesen, hogy mi az az egyet
leu eszme," amelynek rabja lett

lU Író' ezerintünk sem kétsé
ges, hogya bűn eredendő vol
ta, aminek ellenében csak a ke
R'yelem segíthet minket. A rossz
bennünk van, körülöttünk és
miudenütt, Ott húzódik meg a
legártatlanabb ember szivében
is, darázs, amelyet csak egy vu
lanásnak kell érnie, hogy men
ten Ielbőszül'iön. Annyira töré
kenyek emiatt a lelkek, hogy
meg sem tudnak lenni egymás
bántása nélkül. Mindannvian
csíkot húzunk mag-unk mög'ött:
vérből és szeunyből. Felebaráta
inkkal szemben mindannvian
g-yilkosok és egyben áldozatok
vug-yunk.
'De helyes-e ez -a szemlélet,

amely egyetlen nagy cinkosság
ba von minden em beri közössé
get! S ez az, amiről meg nem
szűnnek Mauriac körül ll. viták.
Manduit meglehetősen kitér a
felelet elől. Ha azonban szabad
magunkról is szólnunk, én úgy
vélem és érzem, hogy Mauriac
szemlélete általánosságban nem
állja meg a helyét. Mintha több
valóság lenne a másik nagy
rnesternél. Claudelnél. aki meg
festi a bűnt, de a bűnt is a fel
emelkedés forrásává és az eré
nyek előiskolá.iává teszi. S van
Mauriacnúl még valami. Az,
hog-y műveinek világa, amelyet
akkora művészettel s oly tüne
ményes stílussal boncol. mindig
és mrg- m indig egy időhöz kö
tött társadalmi réteg', a francia
burzsoázia világa. S akármilyen
kiváló szociolózusa Mauriac en
nek a világnak - I1ja Eren
burg vallja, hogy bőven merí
tett tőle -, a benne mozg ó em
berek lelkisérte mégsem az a
csepp, amelyben az egész ten
g'ert láthatnők.



SZENT MANOIT ljAN. 18J

Milyennek látjuk? Az ország sorsáért fölajánlott áldozatnak.
Kemény '/)ezeklőnek, aki önsanyar{;alásával nemzete számára es
dekli az Isten irgalmát. Vagy talán csak szép fiatal lánynak,
aho.gy a szentképek ábrázolják, s domonkos apácák ruhájában s
arcán az egyéniség nélküli, típusukba mosodoit szentek jellegtelen
uonásaioal. Pedig milyen hatalmas egyéni.ség és milue« drámai Q

sorsa! Tudjuk, szép volt. A cseh király, amint meolátto, "leg
ottan megfogattaték szepségélJen" - mondja a legenda - ,,'tHert
vala (gen szép szű» testtel, jóllehet condrás, hitván;1J öltözettel; de
szebb volna hittel és ájtatossággal". Hit s ájtatosság: ez volt leg
főbb ékesséoe, ez sugárzott a tekintetéből, ez terjedezett az arcán
A test a lélek szépségével tündölcölt. A .~zegény, el,gyötrött fiatai
test. GJ;ötrött a vezelclőővtől, meluet viselt, az ostorozásokiúl, "dis·
ciplináktól", melyeket kiállt, a sok oirrasztástál és böjtöléstől, "a
nehéz kórsá.qoldól, mclueket gyakorta visel vala". Tévednén1c, ha
róla gondolkodván valamiféle büszke tartású, sudár szűzei kép
zelnénk magunk elé. Sokszor oly gyönye, hogy alig vonszolja ma·
gát. Ruhája oly mocskos a sokféle alantas munkától, amit örö·
mest végez, ho,fJ.1J amikor meglátogatják, nem mer benne a szülei
előtt muiatkoeni. A kereszt előtt imádkozoo; a Keresztnek ez a
nagy tisztelője, oly nagy sírással fohászkodik, hogy csurom víz
lesz könn;1Jeitől a oélusna; s mint a leaenda mond.ia, "mely nagy
siralmaknak okáért az szeni szűznek ő feje meahideaiilt vala é,~

visel vala az ő fején mindenkoron sok ruhát". Mikor hetes a
konyhán, a hide.g 'víziől tél iddén "az ő kezénele bőre meah.asadoz
vala és vér kijő vala az ő kezéből és némclykoron bekötik vala az
ő kezét az nagy fájdalomért". I.Qy fest ez a szent, "magyari ki
rály lánJ/a", főkötőkbe burkolt fejével, véres, bekötözött, 'repedt
bőrű kezével, nami "erőtlenségében",kimarjult 1)áTlával, s komoly,
Krisztus szewoedéeébe révült arcán a kegyelem sU,(Járzásával s
azzal fl, kis szerénu, majdho,fmnem ügyefo,(Jyot( mosoltucd. az aj
kán, meluet annuiseor emleget a legendája. Mosollyal, melluel
talán seentséae félelmes, természclfölötti erejét leplezi ez a magát
mindenkiné! méluebbre alázó szent,

Ez az áldozat. 8 mily régtől az! N e feledjük el: ,méq jól
nem szolh at 1HTla", mikor már kolostorba rekesztik. 8 mil1Je1i ma
adnuosl Egyctlen ionei bizalmasa a lJfel1feszitett. A sziilei nem
1~fik. valaholJyan hoezdseoktak. hOGY áldoeatnak lássák s odaad
;Jak holJs/e1~nek, hol a ~enmlel fej:delemn~k, hol a cseh király.
nak. K uZ(lem~, szenw'.dme, ,harcolnw k~ll érte, hogy meamarad
haJso,,! e.~JJle,!1l1 a, Krisztusénak: Hom; élhesse azt a csodálatosan
mely inuidsdao« életet, meluben "minthnvalakivel szólt volna de
nem érthetik vala, mi az s.zó volna". Kivel is beszélhetne má~,wl
szf'!Je szerint, mik.or r;t~é". aki le.Qlcözelebb Van hozzá, nevelője, dai
kaja. mesiere, 0l1mp1Od1sz asszony sem érti? Lelkekbe lát, gondo.
latokat oloas. Jelenléte kezd szálka lenni a többiek szemében'
kivetnék ma{Juk közill, iíldözik és .gyötrik. Ó hallaat, alázattal tű;
s néha "elmo.~olyorlik vala" azzal a rejtelmes belső mosolyá1Jal.
Mind méluebbr« alázva mind maaasabbrni .'lár már, amisztileus
elraoodtatás útjain. 8 akik gyötrik, hamarosan maid »allani foq.
nak róla, nau3Isáuáról él szentségéről, a szentszéki vizsuálók előtt.

"



"NOCTE"

1590 késő-őszén Izabella, Man
tua úrnője, ez a hányatott-sorsú
korai műgyüjtő üzenetet küldött
velencei követéhez. abba a vá
rosba, melyet tavasztól tizedelt
a fekete-halál. "Úgy hallottuk
- írja - hogya nemrég el
hunyt Zorzo di Castelfranco fes
tő hagyatékában csodálatos
szépség ű, egészen külöuleges
Nocte kép maradt: ha ez igaz
lenne, úgy műértőkkel nézesse
meg a képet... tudja meg árát
s közölje velem... h Az alig har
mincéves korában pestisben el
hunyt Zorzót mint Gioraioné- t
iktatta be az európai művészot

története legnagyobb, úttörő

mesterei közé s éppen ezért oly
értékes Isabella d'Este levele,
mert egyetlen hiteles hír annak
a nagy művésznek haláláról,
akinek életéről is néhány száraz
ariaton kívül úgyszólván sem
mit sem tudunk, úgyannyira,
hogy volt idő, amikor puszta lé
tezését is egyenesen kétségbe
vonták. De talán még érdeke
sebb a levélben a puszta Nocte
szó, mint a kép témájának meg
jelölése: a renaissance latinos
olaszságában ez "éjszakát" je
lent - de itt s ebben az eset
ben az egyetlen, legszentebb éj
szakát az emberiség történeté
ben - az éjet, amikor Jézus
megszületett,

Amennyire én tudom, Jézus
születésének ábrázolása, mond
hatni, kezdettől fogva összefo
nódott a pásztorok megjelenésé
vel, akik "elmentek hát nagy
sietve s megtalálták Máriát, J ó
zsefet s a kisdedet, aki a jászol
ban feküdt". A nagy, nyitott fé
szer, vagy később - bizánci fel
dolgozás szer-int - inkább bar
lang, a jászol, a környező sze
líd állatok képe, majd kint a
pásztorok s az egész korai kom-

pozíciőkon már előtűnő angya
lok nagyon sok változattal gaz
dagodó keretbe fonják a szent
éjszakát, melyet az Evangélium
szűkszavú verse alapján az
egyes művészek, vagy művészeti

iskolák képzelctük anyagával dí
szíthetnek. S ahogy aztán egyre
bővűl és gazdagodik a késeibb
középkor Mária-kultusza s
ahogy Toszkánában szinte év
tizedről évtizedre fejlődik az
ábrázolás realizmusa és harmo
n iája -- a karácsonyi éj képe
úgy válik egyre kedveltebbé s a
merev, dekoratív bizánci for
manyelvet így váltja fel a "Noc
te" bensőséges átérzésének. em
beri közösségének megnyugtató
szépsége.

Fra Angelico, akit a legszelí
de bb, legmelegebb-érzésű meste
rek egyikének tartok, nyitott tér
közepébe helyezi el a Kisdedet,
a fiatal, komoly, majdnem ag
g ályos-nreú Szűz föléje hajlik
térdepelve, imádó alakok kis
csoportján túl a széles kapuzat
alatt meghúzódó félignyitott ke
rítés tulsó feléről két szelíd ál
lat nyujtja be fejét. A táj ked
ves hangulata tükröződik vissza
Fra Filippo Lippi kornpozició
jában is - ahol valójában csak
J ézus és Mária alakja tölti ki a
teret, utolérhetetlen, világos
harmoniával. Más művészek

egyre bővítik, de talán a ben
sőség rovására túl-allegorizál
ják a születés éjszakáját. Cor
reggio fedezi fel talán először

a fények és árnyékok játékában
r~lő festői lehetőségeket, me
Iyeket a Születés éjszakai órája
s a barlang, vagy istálló kínál.
Correzaióuak a mi Szépművé-

szeti Múzeumunkban lévő ké
pén - gyüjteményiink egyik
legszebb darabján - inkább a
Madonna különős, talányos mo-
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solyának utolérhetetlea szépse
gét emelném ki, mint az éjsza
kai fény-árnyék-hatások válto
zását. De a mi Szépművészeti
Múzeumunknak még egy kis re
mekműve őrzi a karácsony min-

o den teremtményt összekapcsoló
hangulatát: ez Bronzinónak, e
"kéken" festő mesternek kis
Nativita-ja, e remekbeformált
kompozíció, melynek előterében
- különös kék tónusok között
- a Szűzanya egyszerű, mély-
ségesen megható alakja térdel.
A fény-árnyék éjszakai válto
zását Greco elemi átérzése
avatja remekrnűvé. A barlang,
a környező kisvilág, a köntösók
és takaró szinpompás redőzete

csak drámai keretet von a tö
rékeny, egészen aszketikus, ag
gódó spanyol-anya-areú Szűz

köré: mozdulatainak elkődlő

szépsége s törékeny gráciája a
grecói fényhatások utolérhetet
len gazdagságában kap egészen
különös foglalatot.

De vajjon milyen lehetett az
a Nocte, me ly után a mantuai
őrgráfné áhítozott s amelyet kö
vete nem tudott számára meg
szerezni. mert, mint írta "az
említett Zorzo festett egy Noc
té-t Vitcorio Becharónak. aki
most nincs itt, de mint ahogy
nekem mondiák - semmi pén
zért sem hajlandó megválui a
képtől, hiszen. azt azért rendel
te, hogy maga gyönyörködjék
benne..." Vajjon az a csodálatos
Giorgione-kép függött-e Becha
ro elárvult velencei házában,
amely most a washingtoni kép
tár egyik legfőbb ékessége: nem
tudjuk, hiszen a kritikusok ke
reszttüzében a legtöbb, Giorgio
nénak tulajdonított műtől el
akarták már vitatni az eredeti
séget, hogy Tiziánnak, vagy va
lamelyik kisebbrangú mesternek
tulajdonítsák. Ám a tengeren
túli Adorazione dei pastori-ról

joggal feltehetjük, hogy ll. ko
niorvégzctű fiatal mcster egyik
legjobb alkotása.

A kép jobb előterében - a
bizánci barlang-hagyomány Gi
orgionéig változatlan maradt
- a rózsaszinbe s azurkékbe öl
tözött Szűz térdepelve imádko
zik az egyszerű, természetes
meztelenségében fekvő Kisded
előtt, aki -- északi szokás sze
rint - az anya köntösének szé
lén pihen. Szent József itt a
barlang homályából emelkedik
ki sárga köntösében, hatalmas
szikludarubra támaszkodva,
mclv mintegy .imazsámolyul
szolgál, Balkézről most érkezik
a két pásztor: az első alig haj
Htja meg térdét, összefonja ke
zét, miután kalapját a földre
dobta, a másik pásztor már tér
del, egyik kezében botját, má
sikkal kalapját szorongatva.
Köntösük rougyos-kopottas, vö
röslő-barnás, ám arcukról árad
a belső fény: átérzik teljes egé
szébeu a pillanat rondkívül isé
gét. Míg ez az embercsoport fé
nyesen válik el fi barlang ho
mályos mélységétől - bentről

tehén és szamár feje inkább
körvonalas ábrázolásban emeli
ki az ellentétet. Egy kupacnvi
szénúból rögtönöztek vánkost a
Kisded feje alá. Ezek a csen
des, finom, bensőséges részletek,
az epizódok szelíd egybefogása
már maga megadja a kép kü
lőnös harruorriáját - melyet ha
talmas, sainte végtelennek lát
szó ölébe vesz a .qiorgionei táj:
így válik a "sacra rappresen
tazioue" lényegi elemévé, való
ban atmoszférikus bőségévé ez
a vidék, könnyed árnyékainak
ködével, a velencei festészet já
tékos ábrázolásait felhasználó
rajzbeli biztonságával, az' át
tetsző fények s borulások olyan
gazdagságával, melyet előtte

nem ismert az európai képírás.
o. t, 1'.

Felelől szerkesztő és kiadó: Sík Sándor.
'!i1~t-IWJ!lll:lda H:zdape6t. Xl., B'rlók Béll!-:í1 HI. 1". v .: Oaál Perenc --- 2W1 (ji
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OLVASOINKHOZ. A Vigiliának ebben a számában ..A vilá
giak nagykorúsága" címmel korunk keresztény vallási életének
egyik jelentős kérdését vetjük fel. A probléma igen sokrétű; ter
mészetes, hogy néhány lapon nem lehet kimeríteni egy köteteket
igénylő témát. Az is természetes, hogy lesznek akár világi ol
vasóink közül, akár papok, lelkipásztorok, akiknek más a véle
ményük s akik tapasztalataik alapján másként látják a dolgot.
Érdemleges - és lapunk terjedelméhez illően lehetőleg rövidre
szabott - hozzászólásaikat érdeklődéssei várjuk s amennyiben a
cikkünkben adott képet jelentős vonásokkal kiegészítik vagy mó
dosítják, vagy új szemponttal. megállapítással, esetleg bírálattal
az ügy tisztázásához és elöbbreviteléhez hozzájárul nak. örömest
közzétesszük. A Szerk.

Felix Timmermans, akinek elbeszélését e számunkban közöl
jük, flamand író és festő. A belgiumi Lierben született 1886-ban.
Az újabbkori katolikus irodalom kiemelkedő alakja. Bensőséges

költőiség és őszinte realizmus jellemzi írásait. Regényeket, elbe
széléseket és drámákat írt, amelyeknek tárgyát a történelemből

és a flamand nép életéből vette. Assisi Szent Ferencről és Brueg
helről írt regényes életrajzot. Magyarul is megjelent "A gyermek
Jézus Flandriában" c. elbeszélés g'yűjteménye. A magyar iroda
lomban Gárdonyi Gézával lehetne leginkább összehasonlítani.

K. Gy. - Krisztus és Buddha közti viszonyról beszélni nem
csak merész dolog, hanem egyenesen lehetetlennek tűnhet fel, te
kintetbevéve azt a felmérhetetlen távolságot, amely reálisan fenn
áll a két Mester között. Az egyik lsten, a másik ember; hogy
lehetne párhuzamot vonni olyanok között, akik ilyen tökéletesen
más-más síkon állanak. Bizonyos összehasonlítás mégis hasznos
lehet már csak azért is, hogy a dolgot a maga igazi világosságá
ban Iáthassuk.

Buddha olyan ember, aki saját életével elégedetlen lévén, a
bölcseség elérésére törekszik. Krisztus lsten, és a bölcseséget, ame
lyet önmagától bir, tanítja az embereknek, mint az élet abszolut
igazságát. Buddha, minthogy nem tudja megismerni az egész igaz
ságot, olyan morális tanítást koncipiál, amely megszabadítja őt

a létezés elmúlásának fájdalmától, tehát pesszimista. Krisztus sze
reti az életet, értékeli minden megnyilatkozásában, még a fájda
lomban is, mely általa pozitiv értéket kapott, úgy is mint a rossz
expiálása. úgy is mint Isten dicsőítése, mert általa lehet kiérde
melni az örök boldogságót. És amíg Buddha szerint a fájdalom
logikus és rideg következménye az elkövetett bűnnek, Krisztua
szerint a szenvedés a tisztáknak is -- és főképpen nekik - adott
kegyelem, a Gondviselés tervei szerint. Buddha közömbös az egyes
ember szenvedéseivel szemben, Jézus szeretettel hajol minden
egyesünk szenvedése fölé. Buddha hirdeti, hogy jót kell tenni,
hogy ne szanvedjünk. Jézus azt hirdeti, hogy tegyünk jót, mert



1 g 5 2 VIGILIA JA UÁR

II jó: az élet. Jót tenui Buddha szerint: negativ érték. - jót tenni
Jézus szerint: végtelen, aktiv, positív. élettel teljes érték. Buddha
izolálja magát az emberiség többi r(-szétűl és az elzúrkóz ást hir
deti. Kri szt us lesz útl az ernberek k özé, köztük él, arru bí ztatja
őket. hol'.'Y eg-ymásért éljenek testvéri szc re tet bcn . Buddha törv énye
az agnoszticizmus. J ézus törvénye li d inumizmu s, az aszkézis. a
szüu teleu és m iudig megújuló küzd elem az i;,,;'uzság-ért. Buddha
gOlldoJk oaásúnak sarkköve a r úci ó, ,Jézus tanításának sa r k k öv e
a sze r etet, Buddhn d ok tr inája i n tull ol.t u úli s eg-o izm us a mi at t nom
hagy helyet I stennek; semmifél e Istene nincs. akinek h úlát ad
hasson. akih ez imúvul . h itt el Iorduliou. A k ereszt ónv tau i t úsban
Isten benne van minden dologban. mi nden sz í vben ; nagylelkíí él!
irgalmas Atya. megértő és mindenható.

A. B. Igy téves. 'ragadhatatlan, hogya gyermek bizonyos alap
dispoaiti ókat magával hoz a világra. amelyek ugyanúgy nem vál
tozriak, ruint ahogyan a fenyDfúhól nem lesz liilgyfa. A nev elés
lehetősége és feladata. hogy az abban az alkatban feltalálható jó
tulajdonságokat or ónye kk é fejl e"s ze. és az ebben nz ulka tban gyö
kerező bűn-valószínűségeket tudatosítsa, ne engedje elkenrl ő zni és
álla n dó Ie g yc lem rnel egyrészt a kirobbanásban akadályozza, mas
részt ne enge dje betckosodni és elge nves ed vo bel ső zavarok a t okoz
ni. Balgasúg le tagadni, ho g y gyermekiluk pl. tuberkulotikus, (esak
mert ez fáj nekünk), de balgasúg az is, ha az ért valaki k étségbe
esik. K ezeltetui kell a gyermeket. és le keÜ számolni vele, hogy
nem alkalmas sem Iut óba.inoknak, sem k öfurag únak. De mint ker
tész. festő. tisztviselő stb. még m indig kitűnőcn meg állhatja he
lyét, öreg kort érhet el.

p , G. De, vannak bizánci hat ású műemlékeiuk is. PI. a Jáki
templom főoltára föl öit, a sárkánnyal viaskodó Szt. Gyiirgy. amely
a XIII. század közap ób ől való. Veszprémben, a püspöki pa lota
kápoln áj ában is van ogy Ialk ép, a me l): két apostolt ábrázol. Ez
ugyanazon korból val ó, de sajnos út van festve. Az átf'est ések,
ugyrm míndig jóakaratról tanúskodnak, de nem mindig sok hoz
z áértésről .

Ttibbelmek: A Vigilia 1951. decemberi sz ám áb ól sajnálatos
nyomdahiba folytán maradt ki a "Hegy és fügefa" o. vers költő

jének neve: Tardonai Gábor.
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