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'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
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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
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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.
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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'.
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