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SU Sándor

A KERESZTÚT VERSEIBÖL

A HATODIK STACIó

Ó I stenarc, kegyetlen
Kínzástól éktelen!
Ó .Irgalom, egyetlen!
Ó J óság, végtelen!
Méltó ki lenne Hozzád?
Egy gyenge nő:

Letörli véres orcád
A keszkenő.

Ó arcom, ember arca,
Te bűntől éktelen;
Az Isten -képe torza,
Te jótlan, széptelen!
Nincs arc ily megvelendő,

Mint a, tiéd.
S ölelnéd,-mint a Kendő,

A Krisztusét?

Ó lelkem, durva kendő,

Mocsoktól keserű:

N ézd, mennyi vár esengő

Arc, amit letörülj:
Kar nincs eliJg ölelni,
Mindenfelé: .
Vert arcok, s valamennyi
A Krisztusé.

A HETEDIK STACIó

Hasztalan görnyedez utánad a K irén~i
A megosztott járom alatt,
Hasztalan csorognak egybe a tiéddel
Verejtékének súlyos cseppjei;
Pihegő szívére szoriioa a Kendőt,

Hiába botorkál Veronika lépteid nyomán;
És jaj, hiába húllámzik körülötted
Melegítő két szeme simoaatás«
Annak is, aki láthatatlanul hordja szívében
Iker-mását a világ elejétől rádrakott Keresztnek:
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Göcsörtös az út és roskaif1!J a váll,
M'inden lépésen irdallanabbra nő

És súlyosabbra az elnyomó Kereszt:
Imhol 'másodszor roskadsz el olaita.

Mintha mondanád:
É,'desany(Ím,

J ó énnekem, hogy látiam a szemed,
J ó érzenem, ha nem láthatlak is,
H ogy rajtam a drága két s.zem, amelyből

Egyszerre ölel körül minden meleue a földnek.
Ó mil;ljen jó volt ez a két szem,
Mikor di.dergős Betlehemben a barlang huieaét
Csókolta meleare melled bU.'l!lYanó szereime,
És rnikor a názáreti g.1lalupad inellett
A munka verejtéke forrósáuát
Hűsítette drága kezed simooatása:

De 1J10st, anyám., mosi nem szabad :
Most olyan kegyetlen-na'[nJon kell Fiadat szevetned.
Ahogyan s:wrehd csal: t e Ludsz:
lUost nem szabad kön.1Jöriífnöd,
Jt!ost csak seenmedni, szen vedni seabrul,
Hordani együtt,' kétséubeeseit boldoaan,
N émán, néma Fiaddal,
A néma Keresztet.

És l~öszönöm neked is, Veronika nővér,

Köszönöm, amit rajtam cselekedtél.
Vidd el magaddal Kendiul szív6ben
Hálám 1,éres Arcát,
Emlékül, zálogul, vigasztalásul
Magadnak és minden nővéreidnek,

Akik körötted sirva tolonganak
És ezivszakadva cselekednék, amit te cselekedtél,
Csak éimen. nincsen kendő a keziiknél,
Csak épPfytt vissza ne lökné őke/. lándzsája nyelével a zsoldos,
És mea ne bénítaná kezüket-lábukat
A rettegés, amely nem belőlük való,
De [a], erősebl) náluk.
Köszönöm a Kendő meleaét, szh",d meleaéi,

De most, most a h.ideoe; érzem, -- n sokokéi.
Akik kendőtelenül és seiotelen űl kih'etnek az úton
És tőlem várják oreukra cl kendő t,
Amelyről Arcom virrasztó vére csorog.
Az Arcé, meiunek homlokát most
Az út cinkos kövei zúzzák.



Neked is, bajaim társa, testvérem, Simon,
Köszönöm térded ropogó irgalmasságát,
V állad feSzülő könyörületességél,
Köszönöm morouva en,qedő elseánásod,
Amellyel vállaltad a jármot,
.:lzt sem tudván, mit és houá;
Es ki az, akivel egy ütemre tániorouse.
Köszönöm neked és minden testvéreidnek.
Akik értetlenül és' talán zúqolódva is,
H ordják becsülettel szakadásig
Tántorgó társaik keresztjét,
Es úgy nem tudják, mint te, Simonom,
Hoou az Ember Fiával járják ut jait,
.Á H egy felé,
Hol el-oétetnek: a világ bűnei.

Köszönöm, Simonom, tudom én,
Mi van itt kös.zönni való,
Mi nekem a te vasgyúró báránY-eJ'őd,

De megbocsáss, és el ne szomoriteon;
Mo~~t az egyszer még ez is kevés.
Ketten va,qyunk csak és emberek vagyunk csak
(Ezen az úton mindaketten emberek vagyunk)
Ketten, szemközt az évezredekkel:
Ketten, akik emeljük a Keresztet,
Es miliiok, akik húzzák,. zúzzák, düngölik, nyomoritják,
K ézzel és lábbal, rázuhanó iromba testtel,
Szitokkal, röhöqéssel, könnyel, sóhajjal, mé,IJ imával is.
Bocsáss meg, Simonom,·
H a magammal rántalak a tőrélű kiiuekre,
Es bocsáss mea, ha majd {elróngat az ostor
S vasas lába az orditó prihéknek:

Bocsáss mea, iestuér, mosi roskadni kell,
jlost el kell eSrli, - é r t ü k,
f gy van megírva.

IIát én. U ram, hát én?
Ó én nem meriem s.?embejönni rád
Es szemedbe nézni a dráaa Szűzanyával,

Inkább bújtam volna a föld alá is,
CsakhorTJJ Dele ne kelljen néznem a Szembe,
Mely látja a szi-oet és oeséi.
Ó én nem törtem át a lándzsák dui va láncán
Veronikával, - inkább utána kaptam
Es kendőjénél húztam volna vissza őt,
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H a jobb, s e1'ősebb nem lett volna nálam.
A Kiréneinek is csak integetni tudtam,
Hogy jaj, valamiképen oda ne álljon.
Közt vállalni veled,
Mert még ki tudja, mi nem éri őt is!
O én nem 'vagyok sénkire hasonló
Azok közül, akik Téged szeretnek,'
Hát még Tehozzád, aki pedig ol!J nagyon
Kívánsz hasonló lenni hozzám,
Mindenben, - egyet kivéve.
O, Uram, én éppen csak abban az egyben hasonlitok Hozzád:
H ogy el tudok esni, hogy újra. csak pl tudok esni,
Hogy mást sem tudok, csak esni es újra elmi.

De milyen esés ez, Uram!
Engem nem a keresztnek súlya nyom el;
A Kereszt húzna vissza álurnok, euuenesnek.
Nem az ostor hajszol elesni a kíntól:

"Az én ostorom inkább szolitcno vi8sza
A szép szaros-útra feléd.
Engem a Golgota ködlepte homloka messziről

Nem a szörnyű halál képével ijeszt,
Hopy már az útban elfogyjon erőm a Teftenettől:

H a én a szemeni hozzá emelem,
En már Téged látlak rajta áriás kereseteden.
A mindenség minden szíve felé kitárt
Ölelő karjaid énekét hallom:

H ozzám jertek, akik terhelve vagytok,
En megenyhítelek!

H át mérthogy nem sietele feléd,
Hát mérthogy botorkálok össze-viss.za,
Mindenfelé, csak arra nem,
Ahol az vár, amiről tudom, hogy a le.qjobb,
Legénnekemvalóbb.
Mért tipeaek; topogok, tántorgok ide-oda szűntelen;

Csak éppen háttal Hozzád,
Jaj, háttal enmagamhoz is!

Krisztus, Krisztus, másodszor elesett Krisztus,
Akit ostorral ráncigál talpra a gyűlölet ökle,
Fogj ostort, Krisztus,
Ostort, ellenem!
Kiáltok Hozzád,
Könyörgök Hozzád, keresztedéri.
Másodszori elestedért.
Krisztus, állíts föl engem,
Másodszor is állíts föl engem!



Ohmacht Nándor

A KERESZT~NY HÁZ~SSÁG
ÉGETŐ KÉf<DÉSEIRŐL

Akik tisztában vannak a keresztény családok gyötrelmes er
kölcsi nehézségeivel, igen nagy várakozással fogadhat ják annak
hírét, hogy egy október végén elhangzott pápai heszéd a házassági
erkölccsel foglalkozik. A házasság, mint az egész életre szóló egy
és felbonthatatlan életközősaég,már természeténél fogva sokoldalú
nehézségeket rejt magában. Ilyen m indjárt a házastárs megvá
lasztásának nehézsége; ha ez nem sikerűlt, kinóhct belőle a másik
nagy nehézség: aházassúg f'elbcutásanak terve. Egyik házastárs
tartós betegsége vagy elhidegülése ugyanúgy felkeltheti ezt a
szándékot. Egy másik nagy prohlémakör a házasságok termé
kenysége köré g'y-ülemlik és a pájM ezút tal ezt veszi tárgyalás alá.

Az itt jelentkező problémák valóban egészen nagy jelentősé

.~űek a népek nagy érdekeinek s a házasok ('gYTéni lelkiismere
tének és lelki életének szempontjából egyal'imt. Minduntalan lá
tunk fiatal házasokat, derék, jó embereket az első gyermek szü
letése után megtorpanni és hónapokra, évekre elmaradni az ál
fiaztató ráeatól, ahol addig a mennvei lakomának mindennapos
vendégei voltak. Mások nem adják fel ilyen hamar a küzdel
inet, meg-megielennok "a gyóntatószékhen, de végül is be - kelJ
látniok, hogy nem élhetik húzaséletúket il keresztény elvek mellő

xésével, mint a nem hivő vagy lelki életre new törekvő házasok,
és választarrick kell Krisztus és a bűn kiizt. "Dp,hát mit csi
náljak - kérdik tunúcstn lunul -. nem engedhetern a családo
mat előrelátás nélkül népesedni, tuiből tartsam és neveljem ~"

..Csak nem kergethetem feleségemel a valószfnű halálba, mikor
az orvosok annyira komolyan óvjúk újabb anyai feladatok vál
lalásától I" 'l'öméntelen e iniatt a hivők közt a hangos panasz,
még több a néma szenvedés, letörés, bánkódás és. szégyenkezés
hefelé.

Már XI. PiUR a keresztény házassúg-ról kiadott és sokat iR
martetett kői-levclében (Casti. ccnnubii, 19;10) részletesen foglalko
úk ilyen természetű visszaélésekkel és a keresztény elvek követé
"ének nehézségeit is jól ismeri. De a visszaélések elitélésén túl
lilás természetes orvoslúst nem ismertet, mint a népes családok
társadalmi és úllam i támogntását, Annál behatóbban ajánlja a
természetfölötti erőforrúsokat: a szentségeket és az igazi jámbor,
alázatos keresztény életet.

. XII. Pius pápa szózuta nem enciklika, hanem alkalmi be
széd s az elmult év október 29-én azon a kihallgatáson hangzott
t'l, amelyet az olasz katolikus szülésznők római kongresszusa al
kalmából a kongresszus kiküldötteinek adott a pápa. Hallgatósá-
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gának szűkre szabott keretei s a beszéd kisebb terjedelme - B.

Szentatya jegyzetek nélkül, fejből mondta az egészet -- egy
aránt arra mutat, hogy nincs itt szó olyan eg yctemesnek szánt,
döntő jelentőségű megnyilatkozásról. aminők a kör-levelek. Más
részt mégis az előadás tudományos szinvouala és egyes u idonsáz
ként ható megállapításai megmagyarúzzák azt a rendkívüli ér
deklődést, amely fogadta, és azt a visszhaugot, melyet a világ
sajtóban keltett. Lényegében természetesen az á.Haruló egyházi
tanítást képviseli, de XI. Pius kőrlevel-inól valamivel többet, egy
pontban pedig, ahol idáig ingadozó volt a tudományos felfogá~

és hiányzott a hivatalos állásfoglalás, újat is III ond.
A szándékosan terméketlen házasságok kérdésének két fáj.

dalmas pontja van: a már ébredező elet veszél yeztotéso, szutúu
magának a fogamzásnak akadálvozúsn.

Az első kérdés az emberi élet problémakörébe tartozik. A.z elll

ber helyzetét meghatározza, hogy az ó számára hozta létre Isten
a föld összes teremtményeit, őt magát azonban a maga számára

. teremtette; tehát még a közősség számára Rem, jóllehet vannak
az embernek ezzel szemben tartozó kötelességei is. }~s ilyen érte
lemben ember mindenki, a gyermek is, akkor is, ha móg meg scm
született, az anyával teljesen azonos mértékbcn ós joggal. .Ezt az
élethez való jogot nem a szülőktő! kapju, sem a társadalomtól.
sem semmiféle emberi hatóságtól. Ezért nincs is olyan ember
vagy emberi hatóság, de javallat (indikáció) sem, amely jogala
pot szolgáltathat egy ártatlan emberélet közvetlen (úirekt) és
előre megfontolt elpusztítására, ha mindjárt csuk eszköz is ez az
elpusztítás más magukban esetleg megengedett célok eléréséhez.
Más elbírálás alá esik az életnek nem ilyen közvetlen. hanem egy
más természetű beavatkozás mellékhutúsaként előidézett kioltása.
Igy szükségessé válhatnak az anya egészségének helyreállítása cél
jából olyan gyógyszerek vagy műtétek, amelyek e Iöhatásokou
kívül, nem szándékoltan és csak mellékesen, abortust idéznek elő.

illetve a magzat halálával júrnnk. Fontos egészségi okból ilyen
eljárások bűn nélkül alkalmazhatók.

Az életbenmaradásra nem érdemes, úgYIlevezett értéktelen éle
tek egyenes elpusztítása, akár megszületésük után történik ez.
akár előbb, amint néhány éve nagy számban végezték, semmikép
pen nem igazolható. Azért az ~jg~ ház abban az időben Iorma
szerint is a természeti és tételes isteni törvénybe ütközőnek jr
lentette ki az olyanoknak ha mindjárt állami rendelkezésre vége
rehajtott megölését, akik, bár önhibaiukon kívül, Iizikai vagy lel
ki fogyatkozásaik miatt hasznavehetetlenek a nemzet számára "
inkább csak tehertételel annak (S. Offie. 1940). Az ártatlannak
élete sérthetetlen; bármely egyenes megtámadása beleütközik
azokba az alaptörvényekbe. amelyek nélk ul biztonságos emberi
együttélés lehetetlen. Ez az isteni törvény fölötte áll minden
emberi törvénynek és javallatnak.
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Vonatkozik ez nem utolsó sorban azokra a műtétekre, melye
ket az anya életének megmentéséért hajtallak ""NÍgre. A Témoig
naqe Chrétien a pápu i hr):;"éd visszhausr.iaként beszámol egyes
protestáns kőrök, elsősorban angolok uézetéről, akik "kegyetlen
nek" minősítik a pápát, amiért veszni hagyja az anyát a gyermek
élete kedvéért. Az Encnins) Standard olvaseja már óvja is az
anyákat a katol ikus orvosoktól ; mintha valamikor is a katolikus
meggyőződés lett volna kompromittáló az orvosokra, nem pedig
a fogyatékos szaktudás. A pápa legújabb állasfoglalása nem je
lenti a katolikus felfogás módosulását ebben a kérdésben. A pápa
a hagyományos katolikus tanítást l'ejez te ki, mikor kijelentette,
hogy senki sem rendelkezhet ik egy ártatlan ember életével s a
gyermek is teljes értékű ember akkor is, ha még meg sem szüle
tett. Ezeket tudván, kicsoda érczheti magát Ielhutalmazva a más
ként való gondolkodásra 7 Ismerjük-c Isten terveit azzal az új kis
élettel, rnelyet megteremt ennek a Iöldi létnek és a mennyei élet
nek számára7 Mit tudunk erről a kis életről, ha mégannyira fo
goyatékosnak és nyomorúságosnak látjuk is, ugyhogy nem jóso
lunk neki jövőU Hányan születtek töréken~nek, az életbenmara
dás reménye nélkül, és lettek tehetségek, némelyek egyenest láng
elmék, vagy szentek!

A Le Mande-ban eb"Y orvos hangsulvozza azoknak az esetek
nek rendkívüli r itkaságát, mikor a terhesség megszakitását föl
tétlenül szüksézesnek lehet mondani, Szer-inte ez kiváló nőgyógyá

szok véleménye, akik szorosan orvosi álláspontra helyezkedve ju
tottak el az Egyház álláspontjára. Sót egy professzor (Portes)
nyilatkozata szerint "a jclen viszonyok közt nincsenek is a gyó
gyító célú abortusnak igazán föltétlen javallatai: A kereszténvség
húsz évszázadon át oly tökéletesen meg változtatta az erkölcsi fel
fogást, hogy' még azok is, akik a legnagyobb mértékbeu függetle
neknek hiszik magukat minden vallasi eszméWl, észrevétlenül a
legmélyebb tiszleletet táplálják szívükbon az emberi élet eredése
iránt." A katol iclzmus olykor "sötétnek" mondott erkölcse való.iá
han a haladás forrása. A katolicizmus azt kivánja az orvosoktól,
hogy tegyenek meg mindent az anya és a. gyermek életének egy
idejű megmentéséért, ;, az orvosok erre az igény,re azzal feleltek,
hogy tovább fejlesztetfék az orvostudomány t, a sebészetet.
XII. Pius sem akarja az anya életét feláldozni II vád szerint érté
kesebbnek hitt gyermeki élet kedvéért. A katolikus felfogás a
gyermek életét nem tartja értékesebbnek, de kevésbbé értékesnek
"em. Ezért nem engedheti 'meg, hogv a gyermek életének súlyosan
bűnös feláldozásával kíséreljék meg az anya megmentését. Ez az
elv a civilizáció védőbústyá]a, Ha elejt j ük, vajjon mely hatá
roknál fog megállapodni tiszteletünk az emberi élet iráut l Akkor
mi menti meg az el mebetegeket, ali öregeket. a gyógyíthatatlano
kat a közjó nevében való e!pusztításto! f

A problémakör másik fájdalmas pontját a születésszabályozás
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általános elnevezése. alatt szokás számontartaui. Ez jelent bűnte

len eljárásokat is, de ténylegesen többnyire bűnös visszaéléseket
értünk rajta. Sajnos, ezekkel igen sok olyan lelkiismeret kész meg
alkudni, amelyik a már megindult élet kioltásútól visszarettenne.

Már az említett Casti connubii körlevél tanítja, hogy mindei:
olyan eljárás, amely a házasélet terrneszetes következményeinek
beállását vagy továbbfejlődésót akadály ozni iparkodik, természete
szerint erkölcstelen, és a természete szei-int erkolcstelen cselekede
tet semmiféle javallat vagy szűksógheljzet nem teheti erkölcsössé
és megengedetté. A Szentatva szer-int elődjének ez a tanítása nem
egyszerű emberi jogú rendelkezés, amelyet megfelelő okból meg
is lehet változtatni, hanem a természeti és isteni törvények kifeje
zése és azért érvényben marad holnap és minden időben,

Ugyanígy nem egyházi, hanem természeti törvény tiltja a ste
rifizációt, tehát a terméketlenség egyenes és közvetlen előidézését,

bármiféle javallat alapján, akár egyesek kiváuiák, akár hatósági
előírás. Tíz évvel ezelőtt, mikor egyre ki terjedtebben kezdték al
kalmazni, az Apostoli Szenbzék ki.l'cjezetten tilosnak nyilvání
totta. Má8 az eset, ha a terrnóketlenség valami más célból szűksé

ges beavatkozásnak nem külön szándékolt, hanem szükségképpen
velejáró hatása. (Például sérült vagy rákbeteg mirigyek eltávolí
tása.)

Üjat .hozott a pápai állásfoglalás annak a szűletésszabályozás

nak megengodettságe kérdésében, atlle)y elsősorban Oniuo japáll
orvos megállapításai alapján a női szer-vezet időszakosan vissza
térő terméketlen napjait használja fel a házasélet számára. A ka
tolikus erkőlcstan tanárai és kézikönyvei nem tudtak ebben a neu:
körtnyű kérdésben egységes, hiztos vúlemúnvro jutni; IlPves ellen
'lők mellett lelkes pártolói támadtak a mozaalomnak: többen csak
szükség esetén és megfelelő kikotésckkel tartották megengedhető

nek. A Szentatva az eliárús meaongedhetősége mel lett döntött.
Lényeges gondolatai a következők.

Erről az elméletről, amely felhasználja a természetes termé
ketlenség időit és amelyet a anyasúg ra való kószsóg szellemével
összeegyeztetni annyira nehéz probléma c- sem Ogino, sem mások
n:evét nem említi a beszéd -, csak szakszerű es tárgyilagos, meg
bízható ismeretek alapjim szabad cl házasokat felvilágosítani. Ez
történhetik magánbeszélgetésben vagy knmoly kiadványok útján.
de minden hírverés nélkül, amely sem helyes, sem illő nem volna.
Ez az orvosi és élettani felvilágosítás nern az Ijgyhálnak, hanem
a szaktudománynak feladata. Az Ii]~'Yhilz azoknak az erkölcsi el
veknek megállanitásúban illetékes, amelyek ar eljár-ást szabá
lyozzák,

Maga az a tény, hogy a házasélet termékeny vag'y terméketlen
napokon folyik, erkölcsi tekintetben közörnbös, mert azokkal a
visszaélésekkel ellentétben, malyeket az Egyház annyira elítél, itt
az aktus te1;iesen megfelel II természet útjainak. Ha tehát némely
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házasok egész házaséletüket ezekre a nupokt-a Jcorlátoznák, ennek
erkölcsi elbírúlása celjúból a házasok magatartását, szándékát,
lr-Ik ii letót kellene figyelmesen megvizsg áln i.

Mert lehetséges, hogy már a házasságkőtés alkalmával leg
alább cgv ik iiknek az volt a szűndóka.. hogy a terméketlen napo
kon kívül a másik félnek ml~g jogu RC legyen a házasélethez. Ez a
házassázkötós szúndékáuak lényeges hiánvat jelentené és a házas
~ág érvénytclenségét vonná maga után. Ahol legföllebb a házas
_~ág használatára, de nem jog-ára nézve történt ilyen kikötés, ott
aházassúg L'rvéllyesHégc vitán Iclü l ii ll . Megcnaedettséae attól
fÜgg, voltuk-e a házastársuknak elegendő és alapos indítékaik
,'JTe az elhatározásra. Tehát sem az, hogy ar. ilyan házasságban
egyébként m i mleu a természet rendje szer-int történik, sem a háza
soknak az a kés;I,sége, hogy ha szúrn ítúsuk ellenére mégis gyerme
ket küldeue az lsten, elfogadják és l'elncvelik, még nem elegendő

a házassúz' kifogástalan crkőlesisógéhez.

Ennek lnHg-yarúzata az, hogy a házas úllunottal .icllegzetesen .
yell,júT eg-y feladat, amely ennek az állapotnak értékét meghatá
rozzu.: a bonum prolis, a gyel'mekálflás, amelyről ugyan manapság
inkább mint teher-ről szokús beszúlui. A népnek. az államnak, sőt

magának HZ K\.('yháznak léte Isten akarata szer-int 'a. termékeny
házasságoktól függ. Azért a házas állapotot vállalni és kizáróla
gal' felhalalmazúHHival élni, de ugyanakkor/súlyos ok uélkül tuda
tosan és megfontoltan kivonni mag-út annak legfőbb kötelezettsége
.ilól, ez magálm a házasélet értelméhe ütközi) eljárás volna.

Viszont merrfelelő komoly okok I](lHszaLb időre, esetleg a há
mssúg egész tu rtamúru is f'elmenthetnek ettől a kötelezettségtől.

Ilyen okokat az úyglWyczett ind ikúui ók, ja va llu.tok (orvosi, faj
,'gú'zRégi, g'azdaság-i, társadalmi) nem ritkán csakugyan tartalmaz
uak, Ilyell kol' alkalmazni lehet azt az il Itajános erkölcstani elvet,
hogy m ikor súlvos indítékok a cselekvő akaratától függetlenül
\ulanll'ly pozitív teendő elhag-yása mellett szólnak, azt el szabad
lragyni. Szahad tehát mogf'elelöen súlvos okból a bon/ts prolis-tól
«ltok inten i PS a házassúgot a terrneketlen napokra korlátozui. Ha
«llenhen ilven ak ár személyes, akár a külsó kör iilménvekbeu rejlő
-úlvos okok józan és mél táuvos megítélés szer-int nem állnak fönn,
,"s mégis k iszám ito ttan tarí ós tormúketlcnséz ntclloí.t. de az érzéki
k íváukozás teljes kiclég-ítéHcve\ folytat valaki házaséletet: ez csak
ilZ (>letnek valami hibás értékeléséből eredhet él' a helves erkölcsi
«Ivektő l idegen indítékokból táplúlkozhut ik.

l<;zt a v i [úgoH és méltánvos tmutást hiZfJnyái.'a a "jó hír" föl
-zubadult örömével fogadju a gazdui'\úgi ós erkölcsi nehézségek
kőzt verg-őt!i) családi tűzhelyek nem kis része. Mégis csak óriási
könn)'ebhs(~get jelent ez a lelki ismeretes házasoknak még a szük
s('geH mozszor í tások mel lett is, és mégis csak kisebb követelés a
hónap nll'ghatúrozott napjain élni házasélctef, mint egyáltalában
nem élni ('S pzz81 a húr.asHúg- hat-rnóniú.iát veszélyeztetni, vagy



élni bűnös módon a békesség kedvéért, vagy élni korkitozás nél
kül és esetleg a legalkalmatlanahb időben nézni szembe az anya
ság kockázutúvul. A világ pedig lúthu tju, nicnuvire távol járunk
az igazságtól azok a híresztelések, mintha az E~yház belátástala
nul egy észszerü korlátokut nem ismerő, állaud« llh)o"'l',lós\)lJ haj
szolná bele a családokat. Igaz, hogy a mórlszer még sok kívánni
valót hagy hátra, eleinte pedig a kellő hozzáóriés h iánya miatt
80k súlyos csalódást okozott, dc azóta sokat Iejlődűtt és további
tökéletesedése várható,

De vannak - és nupjainkbnu Jcülönöseu lJag-y szúmmal - be
teges, kiszúmíthatutlau szervezetek, amelyek miuden tervezést nieg
hiúsitanak. És vannak esetek, melvekben más okokból kell ennek

·a módszeruek alkalmazúsútól cltekiutenl. Mit lehet ilycll esalúuok
nak tanácsolni a családi béke megóvnsárn. ha több gyermeknek
már nem szabad kopogtatnia a családban 7

Kétségtelen, hogy ilyen esetekben elérkeztünk a házasélet foly
tatásának határaihoz, amelyeken semmiféle "módsr.er" 110m segít
kereszfül. Ha sem a fogamzás mestersózea mcgnkad álvozása, sem
az új élet elleni egyenes mcrénylet nem járható út a lelkiismeret
világánál. nem marad más hátra, m iut a házas élet szuneteltetése.
Ez a felismerés talán fájdalmas vagy megdöbbeuto, de azért
korántsem egyetlen kemény próbája az em he ri elet nek, sőt a hú
zas életnek sem; gondoljunk a nagybeteg házastárs esetére, akit
nemcsak az 'élet adásának, de még II húzuséletuek izgalmai tól is
tartósan meg kell kímélni. De a norrnális, egészséges házasság is
az önuralom folytonos rneg-megúj ítását követeli. A házas élet har
móniája nem szilárdítható meg egyszer s mindcnkorra, Ahhoz,
hogy megmaradjon és ehnélvűljön, a legjobbak lelkiség{mek is
folytonos megú iulásra van szüksége, emberi erőfeszítéseknek és II

szentségek adta kegyelemnek seg í tség évvl.

De nem sok-e az átlagos kcreszténytöl tartósan akkora erő

feszítéseket., ilyen hősies viselkedést ki v.um i l A hősies élet az át-·
lagos keresztény számára nem sokkal jelen t kevesebbet a lehetet
lennél s a bölcs törvényhozó nem akar lehetetleure kötelezni, ezt
kétségtelenül az isteni tőr-vényhozó scm akarja --- hallani még
katolikusok tól is. Azonban ma kelleténél könnyebben és közelebbi
vizsgálat nélkül hangoztatjuk ezt a szót: lehetetlen. A trentói zsi
nat Szent Ágostonra hivatkozva így tanít: "Isten lehetetlent nem
parancsol, hanem azzal, hogy parancsol, arra int, hogy tedd, amit
birsz, kérd, amit nem bi rsz, és ő megadja neked, hogy hird", Igaz
ságtalanság lenne karunk férfiairól és asszonyairól föltenni, hogy
nem képesek hosszú időn át hősiességre. Ma annyi iurl ítókból, ak
kora terjedelemben és fokhan gy akorolják sokan a hösiossézet:
miért kellene ennek, ha csakugyan megkövetelik a körűlmények

valakitől, éppen a szenvedélyek és a természeti kívánságok sorom - .
pói előtt leszerelnie t

Hogy ez a házastársak két évtizede annyit hánytorgatott .,8'!i\,-



mélyiségi értékeit" elszegényedéssel fenyegeti, alaptalan félelem,
illetve félreértés. Ezek szerint a szemely iség! értékek szolgálatá
ban kellene a házas tevókcuység tulajdonképpeni és mélyebb értel
mét látni, rn íg a gyermekáldás ezeken az értékeken egyáltalán kí
vül áll, legfül lebb a peremén helyezkedik el s csak velejárója a
házastársak teljes önátndúsánnk. Azonban ez a felfogás az értékei:
rendjének súlyos f'ől Iorjrutáaa. A házasság' természeti intézrnényé
nek első és legbelsőbb célja nem a házastársak tartalmi kiépítése.
hanem új életek fakusztása, a többi cél mind ennek van aláren
delve. Ez még a tnrmekctlon házasságokra is úí l, amint minden
szemről el lehet mondun i, hogy látásra van rendelve és alkotva.
még ha nem normális esetekben vagv a viszonyok alakulása kö
vetkeztében soha nem is jut abba a helvzetbe, hogy lásson.

Ez a megállapítás távolról sem akarja a személyiségi értékek
nek a házasságban várható érvényesülését kétségbevonni vagy
csökkenteni, hiszen a házasságban lsten ezt is akarja. csak éppen
nem az első funkciónak, az új élet szolgálatának háttérbe szor ítá
sával. Annyira akarja, hogy lényegében a tökéletes házasélet a
szülők tökéletes odaadását is jelenti gyermekeik javáért, s ami
lelkiség és mélység csak van abhan, utódaik szolgúlntáha állította.
A házasság személyisógi értékeinek tag-adása a. családi tűzhelyet

egyszerűen élettani laboratóriummá változtatná, a házasságot pe
dig testszervezoti feladatok intézménvévé. Ezért tilalmazta a
Szentatya 1949 szeptcmber 29-én a katolikus orvosok kongresszu
sán mondott beszédében a mesterséges megtermékenyítést, mint
amely nem szcmólyes aktus, és forma szeriut kizárta a keresztény
házasság lehetőségei kőzill. _

Aki óvakodik a házasság személyi értékeinek túlbecsülésétől,

könnyebben megérti, hogy a házasoknak életfakasztó feladata min
den kiválósága mellett sem tartozik az emberi természet lényegé
hez 8 ha az erre irúnyuló tevékenység' valakinek életében nem jut
szóhoz, ez semmiképpen sme jelerrtheti a személviség értékcsök
kenését, Tehát az ezen tevékenységről való önkéntes lemondás, ki
vált ha a legnemesebb indítékok vezetik. nem megfogyatkozása a
személyi és szellemi értékességnek. Erről az önkéntes lemondásról
hirdeti az Üdviizítő: "Nem mindenki fogja fel ezt az igét, hanem
akiknek megadatott" (Máté 19, 11). A nemi tevékenységnek mínde
nek fölé helyezése éppen a fiatalság eszményi, emelkedett értéke
lését zavarná. Mert ugyan rnelyik testileg-lelkileg ép fiatalember
szeretne a fogyatékosok közé tartozni ~

V égül nem volna teljes ez a jellemzés a házas tevékenység
mértékességének hangsúlyozása nélkül. Az ezen tevékenységgel
járó gyiinyiirér7.és a Teremtő adománya, keresése és élvezése nem
bűn. Mindazáltal a helyes mértékct itt is szem előtt kell tartani.
akár csak az evés-ivás élvezetében. Amint az utóbbi terűleten a
a cél - a szer-vezet fönntartása -- határozza meg az evésnek éM
ivásnak nemcsak lényegi célirányosságút, hanem mártéktartó mód-



lát is, ugyanezt kell a házasságról is mondani. Tehát nem elég
annyit hangsúlyozni, hogya fajfönn tart.ó ösztön kielégítése csak
a házasságban van megengedve. Hanem arra is ügyelni kell, hogy
a tevékenység körülménveinek is megvan a jelentősége és ha va
laki teljesíti is az aktus lénvegét, még mindig vétkezhetik a végre
~ajtás módjával.

Valamí nem keresztény hédonizmus készii.lelárasztani a. vilá
zot és il házasság első feladatát, mintha az aktus helyessége egy
lflagában már szentesítené a k ísérö kőrü lményeket, • a házasság
sz:entsége pedig mcgszentelné őket. A keresz lény erkölcsi törvény
szentsége nem tűri az ösztön korlátlan kiélését, A házasság bel
-Iogsága pedig nemcsak hogy nem függ a kölesönös élvezettől, na
elem egyenes viszonyban van a házasok egymás iránti szerétetével
'Js megbecsülésével. Azért mindent meg kell tenni az olyan iroda
'om terjedésének akridálvozására, amely a raftinált hédonizmus
szolgálatában a házas élet intimitásait nagy részletességgel ismer
ieti, ha mindjárt a felvilágosítás és irúnv ítás iiriigyével is. A gye ll

gédlelkiismeretií házasoknak nincs szükség ük többre, mint a józnn
;~mberi észre, tennészetes ösztönükre s a keresztény erkölcs rövid
":'Il egYRzeriÍ elveire.

Most még csak egyet. Mikor háznssági erkölcsről beszél ünk,
«lsősorban rendesen a házasélet szabályozúsaval, tilalmakkal, túl
zúsok és visszaélések nyesegetésével szok ás kezdeni. l<:lI p,.rSZG a
~ázassiigllak nagyon i s egyoldalról való mcgvijágítása, mcrt csak
a nehézségekkel foglalkozik. A keresztény házasság- pedig nem
.sak mesrpróbáltatásokat és veszélyeket rejt magában, hanem
mini t.itokzn tns természetfölötti életforma, a küldetés tudatát és
a keresztény személviség kifejlődésétlek és megszentelődésónek
iehetéíRégeit is. Mindennek Ieltárása kü.lőn tanulmányt kíván, de
már körvonalai is sokat meg'sejtetnek a kernsztény házasság
nag'yszerűségéből és abból a bizakodó lelkületből, amely benno
lüktet,

Elég ezen a helyen utalni Szeut Púlunk az efezusiakhoz írt
revelére, malynek 5. fejezete a házassásrot ;,nagy titoknak" nevezi,
lHert jelképezi Krisztusuak az ő szeplő telen é" halálosan szerotett
jegYl)H8hez, az Egyházhoz való kapcsolatát. Sőt nemcsak jelképezi;
nanem titokzatosan ugyan, de valóságban elénk is állítja. Mert
az Egybúzbari Kriszf.usnak, a főnek kegyelmi erői ker-ingenek élS
ezek nemcsak erkölcsi támogatást jelentenek az élet küzdelmeiben,
nanem egyenesen a lehetőségét ter.emtik meg az említett ábrázolás
hűségének»:a házastársak szeretéte és hűsége magának Krisztus
nak szeretete és hűsége. Mintha erről a vitális egységről mondaná
az első korintusi levél, hogy .aninden a tietek, ti pedig Krisz-
lUfléi vagytok, Krisztus meg az Istené. W, 22.) .



IV.

A CEZÁREAI FOGO LY
Irta I j j a fi A II t it .

(A második és befejező rész)

Lukács, a görög följegyzéseiből: ,,; .. Ar/rippa és Berenike
nagy potnpával eljöttek és bementek. a tárgyalási terembe o
katonai méltósagokkal és a 'varas első polgaraival együtt,',
(Apostolok cselekedetei. XXV. 3.)

A terem, amelybe bevezettek" őket, Heródes cezáreai trónterme
volt, ám egyben és nemkevésbbé politikai remekműve. Országának
Róma felé tárt vízi kapujában nem kivánt keleti úrnakIátszani:
trónterme azért alig volt több, mint egy szenátori ház megnagyob
bított átriuma. Négyszögletes, vaskos tölg'yoszlopok kettős sora
tartotta a gerendamennyezet tarkára festett, négyszögű mezőnveit,

a zöld márványlapokkal ,borított oldalfalak érerácsos ablakokkal
végződtek a tetőgerendák alatt, emeltebb ssintű végén a Helytartó
ült trónszerű karosszékben Agrippa es a hercegnő között, Mind a
kettő alacsonyabb és kisebb széket kapott, mint Ő, de ez igy járt
ki a Rómát képviselő nagyúr mellett s eppen ezért ők mind a ket
ten felvették teljes uralkodói pompájukat.

Agrippa nagyon sápadt volt ma este, azért kifestették. s szép
ségében és ruházatában volt valami asszonyi és bálványszerű :
hajába és szakállába gyöngy- és drágakősorokat fűztek, a fején
tiarát viselt, amellén aranytáblát és a lábán maeasra Tűződö

ugyanolyan szalagokkal bíbor sarut. Nővére pedig egyik leg-ked
vesebb öltözetét hordta, egy egviptorni ruhát, azorosan redőzött és
levasalt vékony gyolcsból, szandál.iuinak orr-át könnyű aranylán
cok erősítették bokájához, lábujjain laposra csiszolt zöldkövü gyű

Tük. Felső ruhája a tunikája fölött:, arany méliekkel telehintett
zöld fátyol és vakmerőség - a homloka körül keskeny arany
pánt, amely vékony aranylapokból kovácsolt kettős karvalyt tar
tott a feje mőgőtt, Füléből két óriási aranykarika ért drágakövek
ből összefű~ött nyakláncáig ; a válláig 'volt eresztve kékrefestett
haja s ugyancsak kékre volt festve a szemdldöke is. Hajában dú
san szórva lisztfinóm aranypor csillogott. Enyhén érződött a tes
tén szétdörzsölt tömjénpor illata. Most nem a magát rómainak
mimelő dáma, hanem egyiptomi hercegnő ült a Helytartó mellett.
hősiesen viselve a fejdíszt, amely még jg~7, ebből az áttört arany
lapból készítve is súlyos volt, úgy kellett tartania a fejét, bOI5Y 81"

előre, se hátra ne húzza, mint ahogyan két csupasz karját is egé
szen egyenesre, merevre feszítette a majdnem csuklójáig rátokert
két aranykígyó. Mögöttük Iapos, támlátlan székeken ott -ült kisé
retük,

Pál mindezekből az első pillanatban alig látott meg' valamit,
Rövidlátó szemei előtt csak tarka fényfoltok lebegtek. mert a trón
terem nagy volt és a világítas szétszóródó ; csak a falakra és as

12.



08zl~pgerendákra akasztva égtek mécsesek. Amint megpillantotta
net hármukat, tudta, hogy elébük kell lépnie él> meghajolnia, Né
.hány lépés és a Helytartó okos, sárga arcának majdnem vigyor
gáshoz hasonló merev mosolyát látta, amelyről érezte, hogy nem
természetes, csak nem tudta miért (a Heh-tartó most ismét elefánt
eI'lont műfogait viselte, amelyek duzzasztották és fájdították szá
ját). Elég közel vezették hozza, hog)' láthassa fehér tógaját a bí
bor-csíkkal és a vállát borító pompás, vérvörös palástot, mellette
• királyt tiarájának és ékszereinek aranvában, s meg volt elégedve
az arcából felé forduló kíváncsisággal. Rápillantott a hercegnóre
Ul, aki rezzenés nélkül tartotta karjaitaranykigyóinak febzité8e
él! fejét karvalyának súlya alatt. Az arca merev és mozdulatlan,
hogy semmiféle mosoly va~y Illetődés ne törje szét arcának és
homlokának festékeit. S rniközben a Helvtartó kezének egy moz
dulatától megértette Pál, hogy álljon tőlük oldalt, s oda is lépett,
még egy fél pillantást vethetett a terenrre. Lukács a bejárat köze
lében maradt állva, és tudta, hogy ura mennyire nem láthat mást
odalenn, mint a szétfolyó, tarka árnyékokat: szeretett volna szo
rosan mellette lenni és fülébe súgni, hog'Y római hivatalnokok,
katonák és a városi kormányzathan résztvevő gazdag kalmárok
éli előkelők, s az egyik oszlopsor mellett ülve egy csapat jeruzsá
lemi előkelőség, vakítóan tiszta csíkos köntöseikben, letakart fej
jel, hogy hn.iszúl.aik se ér-intheesenek olyant, ami tisztátlanná. tesz.
De. a következő pillanatban Lukács leolvasta Pál arcáról, hogl'
észrevette őket, éppen köntösük szemébe folyó csíkjait látva meg.

A Helytartó ülve szólott, nasryon vontatottan az elefántcsont
klgak miatt és elég hangos sem tudott lenni.

- Agrippa király! - fordult kissé oldalt és máris kissé meg
.állt, hogy végetérjen az a halk morai, arnelv vég'i~rutott a rerrnen
emiatt, liogy végre a' nyilvánosság előtt is királynak szólította
Agrippát, tehát nem hozta a tróuról való letételét, amit pedig sok
w~or erősen emlegettek. De vajjon meg fogja-e szólítani nővérét

88 hogyan t A kőntösök meghullámzottak, mintha csak szél fújt
..olna. De annak, akiről szó volt, meg sem moccantak arany, kar
..alyai és arca is mintha halott arca lenne va~y ezüstbeha.ilo
aranyszínű álarc. A Helytartó pedig roppant kinosan megismételte
~ megszólftást holt fogaival és fájó ínyévelés tovább beszélt:

- Agrippa király és ti, mindnvájan jelenlévő férfiak!
Íme; nem nevezte meg őt, sőt hangsúlyozottan kihagyta a ki

rálynőt.· Az egész terem olyan nesztelen volt, ho ....y most csak
egyetlen ruha surlódása hallatszott, Lukácsé, aki féltérdre eresz
kedett, hogy másik térdén írni tudjon a viaszlapokra, amelyeket
a mellette álló makedón adott át neki. A Helytartó oldalt pillan
tott a letérdelés neszére és felvonódó szemöldökében egyformán
..olt csodálkozás, hogy arab titkára jegyez, egvben az engedély
is, hogy tegye. Most egyenesen előre, a terern felé beszélt: elefánt
esont hivatali botjával egy pillanatig rámutatva Pálra:
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-Ime látjátok őt! Ö az, akiért Jeruzsálem népének nagy soka
sága megkeresett engem. Hozzám özönlöttek lármázva, hogy meg
kell halnia. Nekem azonban meg kellett vizsgálnom ügyét, Ekkor
úgy találtam, hogy semmitsem követett el, amiért halált érde
melne. De mivel ő fellebbezett a Császárhoz, úgy határoztam, hogy
elküldöm. Ám én nem tudok semmi olyant, amit írni tudnék
róla ... ~ s a hang itt megpihent és lebegése elárulta, hogy a
mondat még nincs befejezve, valami még következik, mint aho
gyan következett is:

- . .. ő Istenségének!
Úgy nevezte tehát a Császárt, ahogy a keletiek régóta, és ak

kor azok, akik lent a teremben ültek, felálltak. A rómaiak is. Csak
a jeruzsálemiek maradtak ülve. NemáJltak föl, mert a tisztelet
adással elismerték volna a bálványimádást, élő embernek ször
nyeteg ístenítését, sőt még hogy fiilükönát se hatolhasson belé
jük a szentségtörés - noha csak pogány ajak részéről eső károm
lás - most köntöseikkel kellett volna el takru-ni fejüket, ha ezt nem
tették volna előzőleg, amikor' ide beléptek. Azonban éppen elég
volt, hogy meg sem moccantak. A terein kíváncsian suttogott és
morajlott, mi lesz, és a Helytartó hideg, okos pi llantású arca, a:A
alul-felül kidagadt száj a maga egészen nváiasnak tetsző vigyor
gásával : meg is pihent rajtuk egy pillanatra. De most csak átsik-
lott fölöttük és már a királyhoz beszélt: f

- Ezért hoztam őt elétek és kiváltképpen teeléd, AÍ!ripTlIl ki
rály, hogy miután meghallgatjuk őt magát arról, amiről vádolva.
Tan, tudjuk és főkép te tudj nekem tauácsot adni abban, hogy mit
kell írnunk. Mert értelmetlennek látszanék előttem elküldeni őt,

nem jelentve róla semmrt: s az ő ügyének kikutatásával ott Ró
mában terhelni meg ... - és ekkor határozottan a jeruzsálemiek
felé fordult és hangja szilárd volt:

- Ö Istenségét!
Ime újra. így nevezte a Császárt! A határozott, de minden

büntetés és fenyegetés nélküli rendreutasítást, ami ezekben a sza
vakbanvolt, elnyelte a felállás és leülés zaja. De a jeruzsálemiek
ott lenn ettől a pillanattól tudták, hog~' vesztettek. Azzal vádolva
Pált, hogy Istennek állított egyemhert, a Názáretí't: ímeolyariok
előtt emeltek vádat, akik szintén istennek neveztek egy erubert,
noha a Császárt. Igy azt a vádat, hog-y istenk;il'omlá'l eg-y ember
istenvoltát állítani: csak a Császár istenségének tagadásán keresz
tül tehették volna.. Ebben az ügyben nem tehettek mást, mint hall
gattak. Itt már legfeljebb az töctéuhetett, hogy helyettük maga ft

vádlott száll szembe a Császár istenségével és úgy bizonyítja an
nak a bizonyos Názáretinek ístenvoltát, hogy lerontja vele a Csá
szárét! Ámvitázzék a pogányokkal, szentségtörőkkelés káromlók
kal a maga módján, ő, aki ott állt szabad fejjel, mitsem törődve

azzal, hog-y hajának és szakállának tincseihez valami tisztátalan
l1r fl a fülén át is tisztátalant fogad be. Ott állt, és még felsiíruhát



sem viselt, csak alsó köntöst, vastag sötétkék vászontunikát a de,
rekán összehúzott bőrzsinórral, úgyhogy látszottak sovány, rossz
csípőinek szegletei. Lábának ujjai pedig laposan szétálltak sa
ruiban,

De nem ő kezdett beszélni, hanem Agrippa ragadta magához
li szót. Az arany és drágakövek közé font árnyék a maga királyi
rangja szerint kívánt viselkedni s megmutatni azt kíséretének.
Cezáreának, a rómaiaknak és nos, végeredményben és elsősorban

magának a Helytartónak. Igen, a Helytartónak, aki fölül síma
ajakkal szólt, szépeket beszélt róla, még királynak is nevezte .őt,

alul azonban megalázást kovácsolt', ellene szívében, -- vissza kel
lett adnia ezt az 'alsó szándékot s meg kellett védenie nővérét, mint
fivérének, uralkodótársuűiét, mínt uraikodótársnak,a nőt, rnint
férfiúnak. De Róma és a sasok miatt pontosan tudta: meddig me
het és miféle formában. A bíborszandú los férfi tehát nern-a Hely
tartóhoz fordult, nem is a terem népéhez, hanem egyesegyedill
Pálhoz. így szólt:

- Megengedjük neked, óh férfiú ... aki noha tarzuszi lévén.
mégis zsidó is vagy, s mint zsidó és minf .leruzsálem Templomá
ban elfogott mégis a CSászár Helytartójának e széke elé Illetékes
vádlott i , • akinek ügyében én is kérdezve vagyok, minthogy isme
rem népemnek hitét és minden törvéuvüket, magam is alávetve
lévén a Törvénynek... íme mondom, a királynővel együtt mi
mind a ketten megengedjük neked, hogy szol] a magad érdekében
és védd magadat, ahogyan jónak látod, kivéve természetesen mind
Isten káromlását, mind a Császárét l '

Görögül beszélt ő is, de lassan és tagoltan minden finom cél
zasát: hangsúlyozva mindkettőjükot, nővére nevében is szólva, 
II hogy amit mondott, az egyszerre volt az uralkodó-pár joguk
fönntartását jelentő válasz a Helytarló felé, s ug'yanakkor s-ma és
okos hízelgés' a hatalmas jeruzsáleini papság mint a zsidó nép'
vezetője felé: kijelentése annak, hogy ő maga is alá van vetve a
Törvénynek. Ugyanakkor a vádlott felé, akivel a Helytartó rokon
szenvezni látszott, ott volt a burkolt, ám az éles elmék előtt mégis-

, csak nyílt tanács, hogy kerülje ki, beszédében a Császár istenségé
nek kérdését. Mint a kígyó siklása a kövek közti réseken át, olyan
volt a szava a tiarás férfiúnak, akinek sápadtaága áttetszett Ies
tékei alatt. A Helytartó másik oldalán most rezzentek meg először

a Hercegnő feje felett szárnyat táro kettős napkarvaly aranytol
lai. Az asszony, aki ott ült, nemcsak eszével kísérte útján a mon
dat siklását, de azt is érezte, amint a szivéről súlyos zúdu
lással mélyre szakad alá a vér és azt is tudta, hogy az egész vilá
gon csak ők ketten értik meg egymást így, aho!.{JT össze vannak
bilincselve egymásnak ebben az irtózatos megértésben, ami egy
szerre szörnyűség és mélvrehatoló -édesség ugyanakkor. A Hely
tartó, aki csak sejtett Agrippa válaszának igazi tartalmából egyei
mást.i most Pál felé intett, hogv Ő beszéljen.

l~



V. Lukács a gorog cezáreai följegyzóFleiből: .. , Pál pedig okkor
kitérjcsztetle karját és elkezdte előadni uédekezesét:" (Apos
tolok cselekedetei. XXVI, 1.)

Miért volt fontos ez a kiterjesztett kar Lukácsnak még később,
évek mulva is, amikor vóglegesformaba öltöztette füUegyzéseiU
Nos, a Tarzuszi heves mozdulata szétfoszlatta Agrippa beszédének
f inom fonadékát, miuden célzásával együtt. "Kiterjesztette kar
jait" 8 megrázta ökleit, és egyszerre nyilvánvalóvá lett, hogy itt
arról van szó, amit ő akar mondani és semmi másról.

-- Boldog vagyok, Agrippa király, hogy jelenlétedben védekez
hetem miudaz ellen, amivel vádol va vag'yok, judeaiak által. Bol
dog vagyok. hogy teelőtted tehetem, aki királya vagy, noha nem
.Jurleának, hanern a zsidó nép egy másik trrrtumá nvúnak, s így a
zsidóságból való király előtt szólhatok én, római polgár létemre

, is zsidó férfiú. Előtted, aki többször tettél róla tanúsúgot, hogy
betűről-betűre ismered néped szok ásai t még vitás kénlésekben is.
Boldog vagyok, hogy a Törvény ismerője előtt állhatok én a 'I'ör
vény megszngésével vádoltan' -,- noha éppen azért, mert megtartot
tam a 'I'örvéuyt.

Azzal a roppant gyakorlattal beszélt, amit ekkor már évtize
dek edzettek beléje: görögségében sem volt semmi a saíriai par
tok lapos kioj téséhől. Mindösszc .nóhánv lépésnyire állva a Hely
tartótól, még rövidlátó szemével is tudta olvasni kortalan, okos,
jóindulatú gyikarcáról az órdeklődés.t. Az valóban megértette miu
den szavát, élvezte villogó, előretörő ismétléseit és majdnem bol
dog volt, mert végre olyun módon hallott beszélni valakit, hogy
minden gondolatát meg lehetett érteni, s az volt az érzése, számít
hat arra, hogy ismeri a többit. is, ami következik. A Tarzuszi mírrt
valami rétor, nyilván be fogja bizonyítani, hogy amit ő valami
féle okból és módon 'I'őrvénvükuek nevez, ezzel nem ő került
szembe, hanem vádlói.

- Boldog vagyok (és már negyedszer nevezte' magát boldog
nak) óh Agr-ippa király azért is, mert éppen erről beszélhetek, It

Törvényről. (Pillantását a jeruzsu.lerni küldottség felé emelte, de
nem látott mást, mint mozdulatlan calkos fejfödóket és köpenye
ket s azt, hogy nem 'néznek rá.) Ha azok között, akik az ellenem
emelt vádban jönnek tanuskodni, vall valaki, aki olyan koros,
mint amilyen én vagyok, akkor talán van.itt valaki olyan is, aki
ott volt, amikor egyszer mesterünk, Rabbi Gamáliel, szívünkbe

-Téste a Törvény szépségét és boldogságát.
- Ama időben tél lévén: Salamon tornácaiban tanított Rabbi

Gamáliel. Egy napon, amikor már belefáradt-volt a Törvény ma
gyarázatába, felállt, hogy eltávozzék, mi pedig vele mentünk. Sok
lépést t.ett szótlanul a Zsidók Udvarán, mig' meg neiu állt a .Iel
rebbent majd ujból leszálló galambraj között, -- Megkérdeztük:
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Mihez hasonlítod őket .vajjon magadban ~ -~ Szólott. ő: Tudjátok
meg, hog-y a Törvényhez! - Mind csodálkoztunk es összenéztüuk, ö
pedig felelte: Látjátok-e zománcosfényü tollainiatjAnrit e ragyogó
és erős szárnytollak a galamboknak, ugvanazt jelentik -a Törvé
nyek Izraelnek. Minthogy ezek a tollak szépek, díszítik a galam
bokat: minthogv erősek és kemények védik öket; vúgül röpítik
őket, lévén az őszárnyaiknak tollai, Bizony mondom nektek: a
Törvény rrrinden nemzetek fölött díszíti Izraelt, minden bűnökkel

szemben védi Izraelt; és végül mint szárny, röpíti Izrael sorsát.-
Igy szólott ő, és én, aki tanítványa vagyok ruindíg, igy szerettem
a Törvényt; ahogyan tőle tanultam.

A Helytartó hátradőlt. Éppen az ellenkezője következett be
annak, mirrt amire gondolt. Ez a hasonlat nem viláz-itott meg szá
mára mást, mint azt a fekete reménytelenséget, hogy itt egyszerre
csak mindenben megjelenik valami téboly és ősszekuszúlja a meg
érthető ,gondolatokat. Nincs tovább!

A teremben mindenki a Jeruzsálemből jötteket figyelte, rnintha
tőlük kérdeznék, mit mondanak erre. Közben a vár-ost és a Palotát
elérte már a sivatagi szél; hallatszott kűutről kiinnyű áradása.
A magasball lévő ablakok finom rézrúcsún út súrgúsvörös por fu
vallt be és bevillog·tak a száraz sivatagi villámvihar idáig érő

tünde lobbanásai, A mécsek fényét cgYSZeJTe lengette meg a ter
men átható forró ~ram. S a Tarzuszi közelében - testének verej
tékétől ~- erősebbe vált az egyiptomi f'átyolba öltözött asszony
tömjénillata. Púl azonbuu maga egYS:ódITC türelmetlen lett. Nem
ezt kívúuta, ezí; a hajlékony viaskodú~t, noha hogy beszéde így
elkanyarodjók, ltozzátnrtozott ahhoz, umit akart; bog')' egyszerre
mintezv messsiről odasurrun va cnuek 11 sötét sZIvnek közelébe 
rárontson a k irályrn és beléje .iussou és birtokába vesrve öt. Ettől

a pillanattól kezdve nem magáért ha rcolr, hanern Agrippáért. :;\ffJ14'
nedvesítette ajkát nyelvével és tovú hb beszélt
~ Arra kérlek, óh Agrippa, hallgass nWI4 továb], türelmesen.

Akik vádolnak, mi nd ismerik ugyanis életemet. ifjúságomtól
kezdve, amelv elejétől fogva népem körében folyt Ie .Ieruzsálem
ben. Tud;íitk rójam még- ezeJői t "Ó,, ke:'dettől l'og-va - ha hrdlau
dók lennének tanuskodni ---, hogy valiásornnuk legHzis-orúbb fele
kezete szer-int éltem mint farizeus. Most pedig itt álloi, ítélkezésnek
alávetve ama ígérctbe vetett reménység' rniatt, amelyet' lsten tett
atyáinknak. Í<ls amelyre tizenkét törzsünk éjjel-nappal szelgálatot
téve reméli, hogy eljut. Ezen l'{-lInénység ni iatt vádolnak engem
vádlóim, óh király: a Messiúsba vetett rcméuv bctel icsülése miatt:
azért, Illert valóban eljött a lVIessiús; eljött és meg Feszittetett ég
feltámadott, közöttünk já rvú.n rnint férfiú n Názáreti .Iézus, mert
ő volt a Messiás!

(Megszakítás nélkül, lázas gyol'sa~ággal beszélt tovább, mert
nem kívánt időt hagyni az ellenkezésre, arnelvet megérzett külö
nösen az asszony' akarata és H Jllllg:'le között~s azt is lútta, hogy
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.a hercegnő két szemét közrefogó vékony sötétkék ívek közt mint
jelenik meg a figyelem, majd kissé oldalt fordította fejéke Vél'

cséivel -együtt arcát is ti hercegnő.·Mozdulatától a kékre festett
fürtök közül hullani kezdett ruhájára ti trónszéke mellé a földre
hajának meglazult aranypora.)

- Azért kérlek, hallgass meg róla, Krisztusról is türelmesen.
Ab'Tippa király! Hisz te már hallottál róla, én tudom, hogy kel
lett róla hallanod. Magától nagyatyád tejtestvérétől, Menahemtől

tudom én ezt; tudd meg, hogy ő ug-yanúgy keresztény lett, mint
én és hosszú évekig voltunk társak, mint a Názáreti Jézus hirde
tői Antiochiában. És őt nemcsak nagyuty-ád tejtestvérének nevez
hetem, hanem féltestvérének is, a te nagybátyádnak, mert ő épp
úgy fia volt Nagy Heródesnek, mint a te nagvatvád, azonban
Menahem nem feleség től, hanem idumeus ázvasától, noha ez a
maga népe között előkelő nemzetségből származó nő volt.

(A hercegnő arcának festékeit most törte szét először valami
olyan, ami ellen nem tudott védekezni, a meg'lepődés, Pál tehát
ismerte ezt a nagybátyjukat: Mert Menahern valóban az volt,
hozzá nem is jelentéktelen HInber a heródesi család vérrel Iolvó
történetében, N agy Heródes bii~mennyíre Palesztina és Alexandria
zsidó lakosságát kívánta is magához kapcsolni, s ezért elsősorban

judeai és alexandriai zsidó feleségeket vett magához, mégis meg
kellett hogy tartsa a maga sivatagi népének országát, Idumeát is,
azért nem egy úgyast kért és kapott az edomita sejkek am csalúd
jából, amelyek egyenesen Ezsau.ig, .J ákob testvéréig és Izsák fiáig

. és Ábrahám ősatvjá.ig' vezették viasza családjukat. Menahem :
Ilyen edomita nőtől való fia volt Nagy Herórlesnak, ig~' Iéltest
vére, azonkívül hűséges híve fiainak, Heródes Agrippa és Bere
niké nagybátja. De amikor hűsége ellenére azzal kezdték vádolni,
hogy külön idumeus kir-ályságot akar alapítani, Menahem minden
mozgatható vagyonával elmenekült a heródesi turtományokból és
Autiochiába költözött. Valóban, még azt is hallották róla, hogy ott
II keresztényekhez csatlakozott. 19-s nom lévén többé veszélyes,
nem törődtek vele.)

- Igen, tudjátok meg, hogy ez a Menahem, aki az antiochiai
kr-resztánvek elncik presbytere vvolt, beszélt nekem, amikről csak
tudott. Elmondta, hogy gyermekifjú volt, amikor bizonyos Jeru
z,'{tlembe érkezett káldeus sejkek a zxidók u.ionnan született kirá
lvát keresték, a Messiást, és dédapátok, Heródes így értesült en:
nek megszületéséről, akit később :Názáreti J ézusnak neveztek, aki
rncst a mi Urunk és akinek megöletésére éppen edomita i jjászai
ból küldött ki csapatot Heródes. Azonban később az egész csala-d
tudta, hogy a Dávid-nemzetségből való gyermek mégis megme
nekedett.

Ajak-piros festékei alatt a király arca nem árulta el meglepő

dését. Amit a 'I'arzuszi említett, az noha titokzatos, de ismeretes'
ép. emlékezetes maradt a heródesi es alád nemzedékeiben. tudták,
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hogy az a káldeus mágusok látogatáséval állott kapcsolatban, l> azt
is, hogy akkor valaki, s éppen egy Dávid-sarj megmenekült, -
Heródes Agrippa apjának udvarában csak azt vitatták később.

hogy J ános volt-e, a próféta, vagy a Názáretinek ne. ezett .Jézus.
Pál figyelte a király elzárkózó arcát; nem is lett volna _mód sem
vitára, de még kérdésekre sem, - niost úgy kellett beszédének to
vább surrannia, hogy szakadatlanul a közelében maradjon.

- A férfiút, Istennek Fiát, akiért itt állok, neveztem meg előt

ted, óh király, a Názáreti Jézust, akihez mindnyú.iunknak közünk
van, de moudorn néked, keveseknek annyi, mint nemzetségednek.
Ime dédapád hírt hallott születéséről és halálra kereste őt, -- s
Menahemtől tudom, hogy fia még hosszú ideig ör iztette J ndea
déli határait a megmenekült elől, ha visszatérne, -- Pilátus a
Helytartó nagvapádh oz kül dte őt Jeruzsálembe, mielőtt keresztre
vitette volna, - apád elüldözte .Ieruzsalcmből azokat, akik benne
hittek, - én pedig íme előtted állva halálát és feltámadását hir
detem.

Figyelte, hogy az arc elárul-e valamit a sz ivből, amelyért küz
dött. De a festékek, a forró levegő és rövidlátás sokkal jobban
szétfolvatták előtte vonásait, semhogy meg-láthatta volna fekete
vilJámütését annak, amit Heródes Agrippa ebben a pillanatban
látott meg: azt a most öntudatlauul emlékező sötétséget, amely
elválasztotta m inden embertől és egyre fokozódott ifjúsága óta,
úgyhogy a végén már csak nővérével lehetett megosztania, aki
viszont hasonlóképpen volt ... s ekkor rémlcni kezdett előtte, hogy
az, akivel dédapja szemben állott, az elvúlasztó, titokzatos árnyék
köztük és minden más ernber között. A 'I'arzuszinak azonban ia
mét tovább kellett beszélnie.

Most: a Názáreti feltámadásáról szólt és arról, hogy egykor
majd minden embernek fel kell támadnia az ítéletre, Ez az a hite,
amellyel vádolva van, a Templom papjai és a :Fő1anúcs nem akar
nak hinni ugyanebben, - holott mi a hihetetlen abban, hogy Isten
halottakat támaszt föl 7 Valaha ő maga is ez ellen volt és a N ázá
reti Jézus ellen (rnint Heródes és ivadékai! -- véHe kiolvasni ebből

a célzást Agr'ippa), és elmondotta, kézibil incses ökleivel mellét
verve, hogyan üldözte őket .Ieruzsálemben, hogyan ment Damasz
kuszba és mi történt vele ott és azután ... Amikor erről szólt, a
teremben megbomlott a rend, egész csoportok előre tolakodtak. rucrt
amit beszélt, rendkívüli volt ... s az őrködő légionáriusok megmoz
dultak, hogy az embereket nagyon közel ne engedjék. Holnap bi
zonyára számosan kívánják felkeresui és többet tudni meg tőle'

magától; ilyenek szoktak lenni az ő győzelmei mindenütt, ahol
csak beszélhetett. S íme, amikor így megrázta 11 termet, olyannak:
tűnt föl Lukács, de mások előtt is, miut valami villám, amely ki
adta erejét önmagából, s hirtelen fordulattal, egyszerre halálos
fáradtan befejezte: ... Azért, mert eugedel meskedett a hívásnak
és a Törvénynek, áll itt is, rnint ahogy tanuként megallt kicsiny
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~8 nagy előtt, hogy Krisztus, a szenvedő és a föltámadó: világos
ságot fog hirdetni mind a zsidóknak, mind a pogányoknak!

Láthatóan befejezte és nem kívánta folytatni. De Festus, aki
alig várta a végét, valahogyan mégis attól félt, hogy tovább
beszél. Amit hullott, az félelmetesen értelmetlen volt előtte éppen
azért, mert most már tökéletesen értette, noha h ihetetlennek tűnt

fel előtte, hogy ilyeneket egyáltalában megérthet.
- Esztelen vagy, Pál! A betűid megbolonditottak téged!
A teremben hallgatók előrenyornakodtak a középre az átrium

oldalhajóiból, az őrködő légionáriusok két marokra fogva lebocsú
tották lándzsáikat, mint valami korlátot, hogy túlközel ne tola
kodhassanak. Pál, a győztes, mert semmi kétség, hogy ő volt a
győzteR, a Helytartó felé fordult: tudta, hogy a maga ügyében
g-y(5zött és tudta, hogy egész beszéde alatt ott úllt ama sötét szív
mellett, amelyet hatalmába akar kertteni. Agrippa arca olyan
volt, mint valami kifestett halotté; a hercegnő karjának aruny ki
~;rói halványan csillosrtak. Az asszony néha-néha oldalt fordította
fejét, majd minthacsak az ékszer-vércsék súl ya forgatná vissza,
újra szembefordította arcát a teremmel. Minden mozdulatánál
aranypor szakadt alá kékrefestett hajából és úgy vette félkörbe
székét, mint csillogó tócsá.ia valamiféle fájdalmas asszonyi verí
téknek. Ö maga pedig, Pál, a két férfi felé fordult:
~ Nem vagyok esztelen, kegyülmcs Festus! A király ugyanis,

akiért és nem magamért miridezeket bátran beszéltem, tud ezekről

mínd, amik nem rejtekben, hanem a világ és nemzetsége előtt tör
téntek, Heródestől és Menahemtől szánutva az ő napjaiig. Agrippa
király, hiszel-e a prófétákban? f~n tudom, hogy hiszel! Akkor
azonban hinned kell Jézusban, a Mess iásban is és az ő megvál
tásában.

Mély csönd várta a bíborsarus féd'i válaszát. Az pedig felál
lott saruinak rőt és tiarájának fehérarany fényében:

- Kevésen múlik és rábeszélsz, hogy keresztény logyek !
A Helytartó intett két szabadosúnak, h OffY segitsék I'ölkelní és

szólítsák oda a hercegnő asszouvnit is. Az így mozgásba jött egész
terem előtt válaszolt már csak Pál:

- Kérem Istentől kicsiny vagy nagy áron, hogy nemcsak te,
hanem mindazok, akik hallanak, még' ma olyanok legyenek, m int
én - s leengedve karjait még hozzátette: -- kívévén természetesen
ezeket a bilincseket!

Szavaiból, mirit valami sötétbe horul t tó "ízére a nanf'ény, hul
lott a teremre a derű eg'yetlen pillanatra. A Helytartó még' rá is
mosolygott érte és arcán ebben a pillanatban volt valami kedves
"és gyermeki. Azonban mellette a hcrccguő készült felállni, s hogy
két egyiptomi szolgáh'da ebben segitse, előre nyujtotta feléjük kar
jait - s ekkor mindnvájuk felé oróscbben iml"dt a testébe dör
zsölt tömjénpor illata. Agrippa a Holytartó után, s a neki utat
nyitó kíséret között előreengedte Berenikét, Ő pedig követte illata
uszályában.
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VI.

A kis teremben a trónterem mögütt, ahol ők hárman egycso
portba álltak néhány pillanatra, Agrippa igy szélott a Helytartó
szemének kérdésére:

- Ez az ernber ... valóban jól tudtad előre Festusom ... nern
tett semmit, amiért börtönt vagy halált érdemelne!

A kortalan, fáradt, sárga gyíkfő bólintott; a Helytartónak nem
volt kedve beszélni. A szája már nagyon fájt és alig várta, hog~

szebájába érve kivehesse fogait. Ezért az asszonyt csak pillantá
sával kérdezte meg a maga hideg módján, de nem értett meg sem
mit abból, amit az asszony mondott, mert a válasz két szava va
lami előtte ismeretlen nyelven hangzott el. Agrippa volt, aki erre
sietve megjegyezte: .

- Festusom. a királynő most idumeus nyelven szólott, nvilváu
véletlenül; a két szó, amit mondott, így hangzik görögül: "Artat
lan ől" S valóban, ha mint római polgár nem fellebbezett volna
a Császárhoz, most el lehetne őt bocsátani.

- El, - válaszolta Festus bosszúsan, hogy erről a bonyolult
ügyről mégiscsak kell valami jelentést iratnia. S miközben jobbrH
ment a trónterem mögött vezeti) f'olvosócsarnokokon, s az útjuk elé
gyujtott mécsek világának kő"lapokrn hulló í'énvtócsáin át, meg
kérdezte mögőtte Bererriké Agrippát -- a kíséret gYél', szakadozott
emberlánca között, mindkettőjük törzsének nyelvén:

, -- Velem marad-e vajjon az én fivérem1
A csarnok, amelyen átmentek, félig nyílt volt és egy kieainy,

vékony oszlopsoron át a kerti fák fekete lombjai fölött a csilla
goknak most elvesző aranyporát lehetett látni ugyanama égen.
amelyen Nagy Heródes hatvan: évvel azelőtt Jeruzsálemből látta
a káldeus törzsfők csillagát. Látományukat egy pillanatra el
söpörte a sivatagi vj.llámvihar távoli Iúugjainak néma lobbanása.
szürke, fénytelen mezővé téve az eget. lS szólt AgTippa király Bere
nikének, II k irálvnőnek ugyanazon a ny elvon:

- Nővéremmel!

Lukács a görög- cezáreai följegyzései ből : "J.1Hután pedig lj hu
tározed úgy szólt, hogy hajón elviauék öl Itáliába, Pált át
adták a. többi fogollyal együtt az Auguszta-zászlóalj Julius'
nevű századosának ..." (Apostolok eselkedetei. XXVII, 1.)

Még' ugyanezen estén megmondottak Pálnak és kísérőiuek.

hogy fel kell készülniöle ha nem iH másnap, de másodnap már
indul az Adramittumból való hajó. Ha másképp nem lesz, a make
dón partig viszi őket, s onnét gyalog vágnak át az Adriáig, de ha
lehet, átszállanak inkább valamelyik Kréta í'elé kanyarodó hajóra.
ha akad ilyen, hogy tengeren át juthassanak Rómáig.

A börtönépület körül tüzek égtekés lárma zajongott egész éj
szaka. A Palota cselédségéből. a felszáhaditott rabszolgák szállá
sairól, a közeli utcák söpredékeiből: eg;~sz csomó asszony élteg).'Utt

, .
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a rubokkal. s ezek ruost üvöltöztek és sírtak a" tüzek mellett. So
kan batyukat készítettek az útrakelőkuek. Egy csoport pedig ,
akik maguk rendelkeztek személvükről '- összeá.llt és már hajnal
han felkerekedni készűltek, hogy inegalkudjauak ar, adramit
tumi hajósokkal maguk felől, hogy követni tudják embereiket.

Pál szó nélkül fogadta a neki moudottakut, o; a százados cso
dálkozva érezte, hogya rab az, aki elbocsátja őt magától, egyetlen
pitlantásúval. Ám ezután olyan szútalan maradt tovább a 'I'arzu
sz], hogy' még' Lukács sem merte zavarni. Most sz inte Iélehnetes
nektűut föl előtte, még távolibbnak és hatalmasabbnak,mint
beszéde közben, amikor szinte játszott velük egy óriás erejével.
Irásait rendezték össze és válogatták szét, amikor Lukács egy·
szer-osak letérdelt előtte és így szól t:

- Uram, én figyeltem őket néha é", láttam. h()g~ sohasem vol
tak ellened úgy magukban, mint most!

Nem nevezte meg őket, de ruiml a ketten turl túk , hogya jeru
zsálemiekről beszél. Pál pedig mondottu:

--- Most nern róluk volt szó, IWIIl IIOZ7'Újllk szólottruu és töröd
ui is alig Iútszottarn vclii.lcB;z{~I't van az, hog'y mos] a.nn yira gyú
liiinek engem sz iv úkbeu l

-~~s azok, akikhez szóltál ? 1(l;J'(l{~ztc Lllluws.'-' .\1i lesz ve,
lük vajjon"!

Urától Illeg- kellett szok niu, hogy az nelll v álaszol t azonnal
urindeu kérdésre. Most is csak hallgatott sukú íg, m iközhen oda
kiinn üvöltve' sírtak a rabok asszonyai, a börtönépület alcsony
emeleti szobájáhan pedig már aludtak a sarukban azok a társak,
akik megosztották vele fogságát. P,i1 fáradtan pillantott feléjük
a háromláhú vastartóra akasztott mées houui lvos fényében és
miatt uk halkan igy szólt:

,-- .Iaj nekik, akiknek sz.ivére mint kövekke] bor-ított mezőre

hiába hullott a szó.•Jaj nekik, mert megvan az órája a sírásnak,
a nevetésnek, u;r; örömnek és jtz asszony va.iudúsúnak és megvall
az órája a kegyelemnek, a Szcntlélek III vásának. Miud gyöngék
vagyunk és mind ingadozva, fájó lábakkal, sokszor kóbor elmével
é,; nem egyszer pllenszegülő sz ívvei botorkálunk ennek a luvásnak
útjain. Ü azonban látja ezt és akúrm il yon sokszorosra fokozódi.k
gyöngeségünk, ő még többszörösre Fokozza szr-retetét és éppen
azért jutalmaz sokkal jobban, mert keserű volt őutána mennünk
Azonban jaj, s-zúzszorosan és ezerszeresen jaj nek ik, akik ar-t mond
ják: ..Én nem lllegyek l" Pompában fognak élni, fehérre festik ar
«ukat antimonuul és vörösre skarláttal, illatszer porút dörzsölik
hónalj uk ba és ágyék II kba, gyolcs es arany köntösbe öltöztetik
őket, ezüst és föniciai üvegtálakról fognak enni ÓS tömjén eg
körülöttük tartókban és a kéj mindeunap elhatol sz.íviik húsáig.
De mert azt mondották a Szoutléleknek: "N em 1", jaj lesz nekik,
a bőrük rothadt lesz, az ölük fekete sár, ajkaik sebekke lesznek,
s arannyal festett szempilláik lehullalla k, .T ohh lett volna nekik,
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ha meghaltak volna esecsemökorukban, jobb lett volna nekik ki
nem jönniök anyjuk testéből, jobb lett volna nekik, ha atyjuk fér
fiúsága nem nemzette volna őket anyjuk méhébenl Jaj nekik.
mert megkérdeztetett tőlük: "Akarsz-e ismerni engemeU" .lts jaj
nekik, mert ezt felelték: "Nem, én nem akarlak téged ismerni l"
De azon a napon, amelyen majd meg kell ismernie hívóját, hiába
vétetné körül magát lándzsásaival és arany köpenyével. hiába rej
tőzne hárfái zengésének közepébe vagy negvveuölnyi mélyen a
föld alá vagy négyszázölnyi inélven a vizek fenekére, azt fogja
neki _mondani a Hatalmas, a Dicsőséges es a Szent: "Allj elém,
mert hívlak t" És ő odaáll a hívás elé ii" nkkor rettenetes lesz fe
lette az Itélet!

VII Lukács a görög följegyzéseiből. "Felszáll va egy udramittwmi
• hajóra, s megkezdve a hajózást az asiai helysé!Jek felé, útnnk

indultunk." ,(Apostolok cselekedetei. XXVll, 2.)

Másodnap százhúsz ember, a - kíS~I'ií katonákkal együtt. két
száz, azonkívül mintegy húsz asszony 'hagyta el a börtönöket é"
kanyarodott be a J aíf'ainak nevezett úton a városba, ahol tolongó
sokadalom kísérte végig őket az utcákon 11 kikötőig, A rabokról
leszedtek minden hilincset, rnert a Inólóról dercglyék nélkül, a ka
vicstorlaszokon át, a hullámok között g-ázo1Ya kellett eljutniok a
hajóig, A kisérő katonák őrlánca mellett sz ír és görög kölykek
nyargaltak, meg azok az asszonyok, akik nem követték a rabok
közül embereiket. Az utolsó pillanatokig kiáltozták az útaak indu
lók felé gyengéd és szennyes búcsúszavaikat. A menet végén, attól
elmaradva, külön csoportban jöttek Pál és társai; kora és római
polgár mivolta miatt a Tarzuszit illő méltósággal kezelték. A be
szállás már folyt, amikor It mólón beérték a ,·sapatot. Flzen a na
pon már erős szél fújt II tengerről s a móló és a hajó felé ferdén
vonuló hullámmezők fehérek voltak a ta.itéktól. A raboknak sorra
kelleft a vízbe gázolniok. Ekkor egy rab néger jött a századossal
Pálhoz: - Engedje meg az én uram, hf)~;Y vidiaimon vihessem őt

a hajóhoz! - és letérdelt, hogya kicsiny limgember 'a nyakán és
vállain Iovagulhasson, mint valami g'ye.rrnck. -- Kapaszkod] meg'
hátrana hajambu! --- biztatta őt, mert neki magának is szüksége
volt karjaira: a Iegerösebb rabok kozül még ketten tartották a
néger kezét és íg'y ereszkedtek a hullámok közé, amelyeknek zaj
lása oÍy erős volt, hogy néha úgy tűnt föl, niintha elsöpörné
a csoportot. .f~s mikőzbon a parttól egyre távolodtak a három
férfit nem egyszer elborító hullámverésben, amelyből csak Pál
emelkedett ki, mintha meggörnyedve lS előrehajolva .iárna a vi
zen: az adramittumi hajó gerendafalui egyre óriásibbá nőttek

előttük. S egyszerre azután nem hatolt el hozzájuk semmi hang
a partról és a Tarzuszi fülében nem hallatszott semmi más, mint
a fekete hullámok fehér taj tekj án ak di;J~g()se!
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Df>ZSŐ László

AZ ARCHAIKUS MOSOLY
:MolnÍlr C. Pá] rnűvészete

A művészet új törekvései általitban heves tiltakozásokat vál- .
tanak ki. Igy volt ez az első világháborút követő években is, mi
kor a magyar festészet alkotástnódjában következtek be jelentő

sebbIrányváltozások. Akkoriban a tiltakozások főként a hivatalos
fóru mokat: a kritikusokat, és a korszak politikai képviselőit jel
lemezték. De amikor Molnár C. Pál művészetére gondolunk 
mert, hiszen az li munkássága köriil hullárnzott csaknem legjobban
a kritika -, még egyházi körök tiltukozásáról is meg kell emlé
kezniink. Míg világi részrlii elhauazott ellene a "kozmopolitiz
mus" vádja, s Illegkapta az akkori han megbélyegző "kommunista"
jelző! is, addig egyházi témájú IJIlh'eiJ'ól a klerus egyes tagjai
úgy vélekedtek, hogy nem engedhetők be a templomba.

~1:i volt HZ oka ennek az idegenkedeenek? A kritizálól, "ai'
«haikus merevséget", "torz művészetet" emlegettek, s még a meg
úrtőbbek is megelégedtek azzal a megáll ap ítással , hogy Molnár
C. Pál Fra Allgelicmés Botticelli művcszetét támusztotta fel. Ha
Illélyére pi llantunk ezeknek a bírálutoknak, Ortszára kell gondol
nunk, aki az absztrakt művészetektől az "en~beri" vonás elejté
sét kérte számon. A polgárság hHnvatló diadalának utolsó v i
rága: az úgynevezett absztrakt művészct, II technikus kultúra fe
nyegető árnyékában valóban mechanikai gyártmánnyá, geomet
riai idommá torzította el az élet eleven szépségét. Ez a minden
további, szet-ves fejlődést kizáro irány z.súk utcábu jutva az ipar
univészettel találkozott: tartalmát elvesztette a közönség számára,
-.; alkotásai csupán formális, dekoratív Raját.osságokat őriztek meg:
nem jelentettek egyebet többé, mint a díszítést egy használati tár
g·:'-~Oll.

Molnár C. Púl művészetóre nem lehetett ráfogni, hogy össze
köttetésben áll az "absztrakt" törekvésekkel. Egy alapvetően 1'0

kou vonása uzonban mindennek ellimére figyelemrern.éltó volt: az
uralkodóuu dpl\Oratív-' hajluudósúe, mel y képeit. jellemezte.' E,
már elegeudűur-k bizonyult. arra, hogy ellentétbe keriiljöu CL natu
ralizmus "emberi" fogalmával, éles visszahatásként közvetlen idő

lnl i elődei; a II ug'vbúuyaiuk , f'őkeut Werellc;r,y Károly után, Ez
vc.lt. az, am i a k r itiká.nak nem tetszet], Dek(}l'u,tiv hajlandóság: a
Forma urahun a valósúg felett. Míg azonban a7; absztrakt művé

~z(,t xziuto akaratlanul, a tartalom fokozatos elvonásával jutott
1.,1 rlekorntiv börtönébe, addig Molnár c.' Pál tudatosau adott el
sőbbséget uiűvészetóbeu ennek a elekorutiv hatásnak, s . ezzel II

tudatossággal új tartalmat hozott. Az nhsztrukt művészet eg~' ha
uvutló kultúr« minden megoldást llélkülö:zií, végső produktuma,
dl' Molnúr C. ritl míív{>s'l;pÜ~ egy iJsi, kollektív kit1tul'úlís hagyo-
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márívuak lett csaknem közvetlen elődöl, lit> 11; ül i í'eitúmusztófu, "
így új fejlődés ki indulását jelentette.

A fiatal rajztanúrjelölt, aki 1918"1wJl elhagyja a Képzőművé

szeti F'óiskolát, mert észreveszi, hogy ott iuár semmit sem tanul
hat, rövidesen elhag-s-ja Magvarországnt is, Svájcba utazik é"
Lausanne-ban telepszik le. Három évig él itt művészcteből, nem a
krí tikusok, hanem a józan és romlatlan izlésQ közönség i teletére
támaszkodva. Öszi kiáll ításain valameunyi kúpét -Illegveszik él

svájciak, s ez annyit jövedelmez, hogy a rákövetkező" őszig gond
nélkül járhatja a tájakat. melvek térnűnl kinálkoznak. ne tovább
kívánkozik iJlnét francia földre s lB21-bnn Párisbu érkezik. Saját
útját járja, s éppúgy rui n t hazájában, itt sem vár tanácsot- vagy
ösztönzést kora művószeí.ótől. A modernek nem érdeklik. A Louvre
vonzza: a történelem műalkotásainak gyüjteméllye, ahol kedvére
elmerül het kedveneci szem léletóben, A fiat» l ruűvészt a klasszikus
Iormaalkotás varúzxa ejti meg, a történet.i korok szeniléletében éb
red önmag-áru, H így lesz jellemző sajátossúgúvú ti, formát alkotó
vonal olyan üllllepMyesell komoly tiSzl:O!ebl, iuelv csuk régi rue-.
tereknél található. 1922-Jwn tér haza, s 192:I-hall, 11 Belvedere-sz»
Ionban rendezi meg elHó hudu.ncsti ki;illíl;''''~út, lliellYf>! hazai ;;Z"
replése el indul.

Ha most klsértctet- teszünk ana, hogy un-gúrt su l; e kezdetbeli
"tOl'znak" és "merevnek" hirdetett l;a.i;ÍüHi.~~os alkotúsrnód belső

lényegét, a problémát az egyházi inűvészot olda láró! kel! megkö
zelítenünk. Molnár C. Pál ugvanis az úg,y nevezett monumentáii»
festészet területéről indult, mely termeszeténél és ercdetónél fog
va szeros kapcsolatban áll az egyluizi témaválasztassa1.

Az antik hagyományokat magábaolvasztó katol ikus egyliá7.
sokáig bölcsője wolt az európai művészotekuek, il az egész közéji
koron át meg-meg újuló, soha el nem avuló esztétikai tartalmat
adott fl képzőművészet formáinak. E kajJ('c;ol;lt gyakol'latías jelle
gű volt: középpontjáhuu a képzőművészetek Iegprakűikusabb ága:
az építészet állott. Isten hajlékának szep felépítése volt a képző

művészet legfőbb felnrlata, s ehhez mórtcn festészet lis szobrászat
csupán mint az építészetet kisérő, dlsz.ítö-rcudeltctésű alkotásmód
jelentkezett. A í'estészet formái: a sz ínek és a vonaluk tehát ket
tős kötöttség ala II állottak: alakulásukat ruegszahta egYl'ébzt maga
az épület: a templom, malynek elrendezésébe szervescn kellett
beleilleszkedniők, músrész.t mint Iegmagasztosabb tartalom, kor
látokat jelölt ki az egyházi téma is, feltétlen alkalmazkodást kö
vetelve. Az épülethez, a külső kornvezethez való kötöttségben áll
az efajta festészet monumentalitásn : sz.ilúrd ehnozdithutatlausáea,
az épületbe való helegyökerezése, úllanclóságu. A monument ális
festészet tehát alapvetően dekoratív jellegií és egyházi hagyomú
nyú rnűvészet, mely térnuválasztúsúbun, rendel tetósénél fogva
szinte megkívánja a magasztos, ünnepélyes tartalmat.

A közópkor i monumentális festészetet szemlólve, még egy j~l-
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lemző vonás tűnik előnkbe: az archuiemus, E fogalom az egyel'!
művészeti kultúrák kezdő korszakaival kapcsolódik egybe, s ösz
sze függ a művész reális kifejezőképességénekkezdetlegességével.
Általában bizonyos szőg'letességet, merevséget: holt nyugalmat je
lent az élet elevenségével szemben. A kora-középkorban ez főleg

a bizánci vagy bizánci hatású mozaik-képeken vagy üvegfestmé
nyeken figyelhető meg, ahol az anyag természete is szinte elő

írja ezt a merevséget. A viszonylag legszabadabb monumentális
festésmód: a falfestészet aránylag későn, a középkor végén támad
igazi életre s a renaissance-ba viszi út ezt az archaizmust. A
quattrocento idejére már azonban ez az archaizmus belső lényegé
ben átalakul. A gyakorlott, biztos rajztudás megszünteti kapcsola
tát II kezdetlegesség'gel, de elmélyíti viszonyát az ünnepélyes
séggel, a monumentalítással.

A monumentális festészetben a forma alázatos: arra igyek
szik, hogy ne terel.ie el a figyelmet a legmagasztosabb tartalom
ról, sőt minden erejével kihangsúlyozza azt. Ezt legjobhan a nyu
godt, egyszeru, nagy egységbe foglaló vonalritmussal éri el, rnely
kiemeli a tipikusan jellegzetest, az eg'yetemest, de elhanyagolja
az egyénit, az esetlagast. Kollektiv vonalú nnivészet tehát, a kö
zépkor szellemének megfelelő, nem pedig modern, individualista.
Nem kedveli a megejtő részleteket, az emberi test mozgásában
adódó részlet-szépségak nem bilincselik le, s ezért szinte hiány
zik 'belőle a líra és a báj. Annál inkább áthatja azonban a nyu
galom, az ünnepélyes, méltóságos rend krtstálytisztasága, ar, eg-y
ség szépsége: a: fenség.

Ebből következik, hogy témája csak "ürijk" lehet. Olyan tar
talom, melyet méltó módon vehet körül az ünnepélyes formák mű

vészete. Ar, egyetemes formák kerrlsése út a szhnbólumok felé.
A monumentális festészet tehát nem a realitás művészete; a ki
fejezés vágya a látható valóságon túl keres valamit. Valami belső
szépséget bontakoztat ki, háttérbe szorrtva uz;alkotús három ré
tegéből az ábrázolás igényét a kifejezés és ;t jelentés ereje mel
lett. A látható valóság puszta eszközzé válik, hogy utaljon egy
nálánál magasabbrendűre. Ez a sximbolízmns ténye, egy finom
formai szirnbólizmusé, melv nélkül valód i egyházi művészet el
képzelhetetlen.

Mindez akkor válik érthetővé, ha a mouumcutá.lis Festészetet
ellentétével, az úgynevezett táblakép- festéssel hasonlítjuk össze. A
szabadon hordozható és környezetétől függntlen táblakép f.ejlődé

sét a renuissanee forradalma indította el. Az ahrázolás diadalának
is nevezhetnénk ezt a kort, mert a látható valóság, a realitás
ujrafelfedezésével a kifejezés és a jelentés szerepe lesz mellóke
sebb. Eltűnik a kőzépkor univerzumokra való törekvése, és alkotó
egyedeire hull szét ar, egységes világ. Az ábrázolás diadala ar,
egyén győzelmét is jelenti: az egyszer megalkotott, és a maga
nemében egyetlen emberét. Akollektiv szemléletet felváltja az
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individualista látás, mely egészen a legutóbbi időkig alapvető vo
nása maradt II művészetnek. 'Többé Hem az elvont, belső szépség
a fontos, hanem a kűlső, a látható: legfőbb élmény a teremtés
műhelyébőlkikerült emberi -test, A művészet az egyetemességre tö
rekvő, állandó formák fensége után felfedezi a túllő részletek ba
ját: II mozgásban érvényesülő, hajló vonal külőnleges ritmusát.
Az emberi test mozdulatai végtelen perspektívákat nyitnak a mű

vészek számára. A mozgás dinamizmusa a monumentál is festé
szethe is behatol (Michelangelo),- s az archaikus nvugalorrr-közép
kori attitűdje fakóra váltan sűllved el a mult messzeségében. A
monumentális festészet lassan megsziiuik egyértelmű lenni az egy
házművészettel,bár a barokk még m indig hősi korszaka; II festői

technika szinte káprázatos fejlettsége azonban nem pótolja már
II finom, formai szímbólizmus halálát: az egyházmüvészet belső

lényegének elvi.lágiasodását, A franeia forradalom utún a festés
mód Iolvtonossáza is megszűnik, s II monumentális festészet csak

.elszigetelt követőkre talál. (Pierre Puvis de Chavannes. Ferdi-
nand Hodier; nálunk a gödöllőiek: Kőrösfői Kríesch Aladár, Nagy
Sándor kísérleteztek vele.) Az -indivldualizmus kora, főképp az
impressaionizmusé, szinte kizárólag a táblaképfestést művelte, s
ezzel egyidejűleg az egyházi témákat is elhanyagolta.

Molnár C. Pál művészete tehát egyediilúlJóan sajátságos, m i
kol' benne ismét f'eltűn ik a quattrocento kultnrá lt, a középkortól
örökölt archaikus vonása. Természetesen, Svájcban hatott rú Hod
ler, Párisban pedig' Pin-is de Chavaunós, de útját épp olyan egye
dül járja, nriut a párisi Place Pigalle magányosa, Ingres "apostola"
voit egy időben, de könnvű felfedezni, hog':,' a forradalom után i
klasszicizmusnak, az individualista vonalnak mcstere nem lehetett
vele oly rokon, mint Pnvis de Chavannes, a kollektív, mouumeu
tális vonal álmodóra. A sokat emlegetett Botticelli-rokonság i,;
itt gyökerezik: a ra.iz klasszikus.vünnonélves i-itmusának tisztele
tében.

Az individualista látású ko rbun tehát szükségszerű volt t);;

természetes, hogy- az uiból jelerrtkező, l;egeu elfelejtett. mouumen
tál is igények kezdetben visszatetszést keltettek. A naturalista
kor után szekatlan volt a dekoratív hn.ilaru uralma, a "torzítás":
mikor a rajz a kifejezés és a jelentés érdekében elvonatkozik az
ábt-ázolústól. Szekatlan volt az egységbefoglaló, komoly rajzú
alakok archaikus nyugalma, ünnepélye" fensége, ruelv a terrné
szetével oly rokon egyházi témák Ieló fordulva ismét életre kel
tette az.t a finom, formai szimbólizmuet, melv a uunttroeentóval
'll enyészett. A sors Iróniája volt, mikor fl hosszú időn út elvilázi
ásodott egyházművészeti ízlí~s magu is ti ltakozott, hogy ama
gaRztos tartalmának leginkább Jlle;~'fple]ö monumentális festésze
tet Molnár C. Pál tolmáesolásábun falai ](Ü7.Ú visszafogadja. 192í
beu a Szent Ferenc-pálvázatra benyújtott művét a hírú.ló bizott
súg egyszeríien félretette. Csak Gerevich Tibor fede~te fel, s íg;,"



tüntették ki az ifjúsági díjjal, majd ug'yuncsak Gerevich közre
működésére kapott római ösztöndíjat. 1928-ban utazott Rómába,
ahol nemzedékének két másik k itűnősósróvo], Szőnyi Istvánnal és
Aba-Novák Vilmossal együtt időzött, De míg ezek siettek haza,
addig Molnár C. Pál három évet töltött Honiában a latin szellem
igézete alatt. 1931-ben tért haza, s 19ii2-ben rendezte meg Ilag~

g'yüjteményes kiá.llítását az :Ermlzt-esaruokhall. .
Pályája ezzel egyenes vonalba leud ült, de u kri tiku n011l

szünt meg kísérni. S csakugyan, a mnnumentá lis iránnyal egyidő

hen űzött táblukóp-Iestészete rminthu joggal vúJtott volna hi hi
rálutot. A művész maga is érezte, hogy a monumentálishoz 81\0

kott a.lkotásrnód]a It bensősógcsebb, Iiru.ibb kövotelruónvű tábla
képen fakóvá, élettelenné válik. S m íg 1937-bell megkapja II vá
risi nag'yd íjat, és ezzel a hivatalos elismerés iH [eléje fordul
(jellemző módon előbb k iilf'öld rűl, s csnk azután hazai részről),

a művósz fejlődése válH[tgba jut. Most érzi csak, ]lO,!,'y a mouu
mentál.is f'estószet rajzos varázsa kiegósr.iü;sec szo rul. Olyan ki
egéEzítósre, melvet a renaissance, e Iestósze] virflgkol'[t móg nern
ismert. A nnivész tehát ismét [t tőrteuelem felé fordul, nrint ő

maga moridta egy beszélgetésben: tanácsot várt a műtörtéuettől.

E magatartás igen .iellemző Molnúr C. Pálra: mi som áll távo
labb tőle, mint az úgynevezett ösztőnős óstehetség attitűdje. EI
mélyedő tanu Irnánvok jellemzik és problémák örökös fBIvetése. Az
irodalomban az ilyen tipusú alkotót »oeta doetusnak nevezik. A
doctus jel7.ő őt, a festőt is megilleti.

A tanácsot, melyet várt, a barokk festészet/ől kapja meg; ti

színek mólvtűzű, szi nte mágikus izzását, A múzeumokat júrja és
a francia forradalom előtti festők uiűvein elbűvol i a technikának
káprázatos biz tonságu, a szinek titkos tudással való kezelése. A
harmad-negyedrangú füstök többet mu tatnuk neki, mint a lángol
mék, Hiszen az egészen nagyok zsenia lit.ása eltakarja a szemek
elől a kivitelezés múdjá t: ez csak a kisebb tehetségek műv«i li

látszik. A művész úgy fedezi fel a forradalom előtti festés tech
nikáját, mint egy elsűllyedt világrészt. 0.'!odúlkozva állap ítja meg,
hogy - míg a forradalom utáni, modern Európában a legna
gyobbak is csak küzdelrnek árán, de vnlójúhan "nem tudtak" fei'l
teni (mint pl. Cézanne), addig az olsűllvedt Európa legküwb~

tehetségű festője is magaslatán állt a technikának.
"A rnetódikából sok minden örökre feledésbe merült -_. mond

ta erről egyszer a művész. - A forradalommal a festészetbell
is lezárult egy korszak. Bár továbbra is tudjuk, hogy száradó
olaj és porfesték keveredését kell felhasznú lnunk, az ehhez járuló
különböző gyanták adagolása, a keverés arúnya, természete isins
rotlen a modern festők előtt. Ujra fel kell fedezni. Hatvan éves
koromra végre meg akarok tanulni festeni."

A míívész fejlődésériek új útja tehát az elsüllyedt Európa.
s~íneinek mágikus izzása .felé vezet. Nem szellemidézés ez; nem II
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visszahozhatatlauul letűnt kol' sokszor túlkönnyed és felületes
tartalma érdekli: a műhely titkait kututja, és a mesterségbeli tu
dás történelmi tárházából merít. A XIX század már nem használ
ta a metódikus festést: azt a módszert, mikor ti képen a külön
bözö festékrétegek egymásra épülnek. A sz ínek féllyerejűk sze
rinti skálaban helyezkednek el, s legutoljára marad a legvilágo
sabb _fényfoltok felrakása. Az alapul valasatott szín azonbau ter
mészete szerint átizzik, vagy átdereng az \árnyékos részeken,
II ezzel eldönti a kép alapvető, színbeli jel legét, Ez az átlátsze
árnyék művészete, s egyben ot kölIllyellspg{" légies f'inomságé
é,.; aZ eleven életé.

A modern festészet "alla juiu.a" morloru: a készeu vk ikevart
szinok közvetlen. egymás mellé való felrakása, nem ismerheti
azokat a csodálatos mélység li hurmóniúku t, melyeket a tiazta
inivoltukban egymás fölé épülő, és a kepe-n kereredb sz íuek zeri
genele. A XIX. századi festők képei élettelen, vak úrnvékokba
Iulnak: a sötét részek nem illeszkednek bele a v ilúgos részek
hnrrnouiájába, csupán disszonáns kiséretkóu t szerepelnek. Ezzel
fiigg össze e képek síkszerű hatrum is, ellentétben a motódikus
festés szoborszerű, plasztikusan kiugró .ielJeg-ével, melyet fények
és árnyékok finom skálája ad. A szoborszerűsóg maga Molnár
C. Pálnak nem volt új: mindig isf.örekedett a rajz szoborszerű

ségére. A metódikus festés azonban levújabb képeiben arra segí
tette, hágy ezt színekben is k if'ejczze, Különöson akt-képeinek válj
P:6 a szoborszerű hatás fő jelleg'zetcsségévé.

Archaikus formák és mélvről izzó, tündöklő szanek kapcsolata
minden történeti jellegük mellett is e~é-;zeIJ új és sajátos ízt au
nak ma Molnár C. Pál művészetéuek. E III Ll vészet formái sziute
-ziikségszerűen kívánják meg, hogy iirii];: témakkal kalle~olódja-'

nak. Ilyen örök téma az egyhúzrnűvúszethen adódó tartalmakon
kívül még maga az emberi test, mel y formáit változatlanul őrzi

II világ teremtése úta. Mi úgy látjuk, hogy - Molnár C. Pál ese
tében - a női test ábrázolása nagyjclen tűségű a művészi fejlő

dés szempontjából. Mintha hiduak k ínúlkoznók ez a téma, hogy
közelítse elindulásának kifejezetten dekoratív hn.ilandóságútól egy
olyan alkotásméd felé, mely több figyelmet szeutol a valóság for
má.inak, a kifejezés .és jelentés mellctt nagyobb erővel .iuttatva
érvénvra az ábrázolás igényeit. S még valamit: azt a bizonyos
bensőségesebb vonást, mely a táblakép-festés természetében rejlik.

Élő művészről szólunk, s ezért őrizkednünk kell attól, hogy
szi lárd kereteket kijelölő megállapításokat tegyünk. Művészetkr-iti
kusaink mindezek ellenére már megpróbálkeztak ezzel, mikor Mol
nár C. Pált az olasz nouecenio újklusszicista áramlatába akarták
besorolni. Nem találjuk ezt igazságosuak, mert e sajátos művé

"zet, formáinak történeti jellegénél fogva--· ha egyes vonásokban
párhuzamosan futhat is jelenkori Iránvaattal --- lényegesen tá
volabbi és mélyebb gyökerekből táulálkozik. Mi úgy látjuk, -
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történelmi érdeklődéséből és művészete formáiból itélve meg El

művészt - hogy itt, a magyar adottságok közepett a latin szel
lemből képvisel számunkra valamit. Müvészetének történeti gyö
kerei, Iejlődése újabb szakaszával teljessé váltan, a művészettőr

ténetnek abba a nagy korszakába nyúlnak vissza, mikor a latin
szellemet latin népek tolmácsolták Európának: a renaissanceban
és barokkban olaszok és spanyolok, a forradalom felé hajló anc'íen
régime-ben pedig, franciák. De a forradalom után jelentkező, lé-

. nyegében tartalmatlan és pusztán utánérzö, angol sugalmazású
klassaicizmussal, valamint a neoklasszicizmussal nem tart igazi
kapcsolatot.

Új fejlődésének jellemző. vonásait viseli magán Molnár C.
'Pál egyik legújabb egyházi témá;iú műve is: a városligeti jáki
kápolna oltárf'estméuve. A triptichon a baloldali mellékoltúr: a
halott Krisztus oltára számára készült, témája szerint El jó ha
lálra emlékeztetve. Hármas beosztása e feladatnak megf'elelően,

szentek életének utolsó perceit ábrúzolja. Miriden elméleti Fejtege-
. tésnél szemléltetőbb, ha ezen a konkrét példán kísérjük figyelem
mel, hogyan kornponálja szer-ves egységbe a művész El formát a
tartalommal.

Négy teljesen kűlönbőző időheu és helyen lejátszódó eseményt
kellett egységbe foglalva áhrázolnia. Az időben és helyben egy
máshoz legközelebb álló két eseményt: Mária és József halálát
a triptichon középső részébe foglalta, a központi elhélyezéssel
kiemelve a két szent kirlőnleges kitüntető kapcsolatát is, mely a
Megváltó alakjához fűzi. őket. .A balszárnyon Szent Benedek
utolsó perceit ábrázolta, akit a templomban, Isten oltára előtt

ért utol a halál. ,Jobbfelől a hóhérpallost fenkölt lélekkel fogadó
Morus Szent 'I'amás búcsúját látjuk leányától. E teljesen különböző

eseményeknek szerkezeti egységet mindenekelótt a kép hátterében
vonuló árkádsor ad, melynek szabúlvos ütemben ismétlődő, mcssze

~ távlatot uyu.itó ívei összekapcsolják a jeleneteket.
Balról, a Szent Benedek halálát ábrázoló képszárny négyala

kos csoportjának gúlaformá;iú zárt alákzatbnn való megkompo
nálása ünnepélyes komolyságot áruszt. A gulaszerű kompozició
csúcsában a szent állkiegyenesedve, kiterjesztett karokkal, míg
előtte térdelő húrom szerzetestársának meghajlott teste valóság
gal zenei ritmusban ível egJoTmás fulé. Különösen csodálatraméltó
itt a mozdulatok lendülete s ugyanakkor a rnértók, mely nem en
gedi, hogya mozgalmasság az ünnepélyes nyugalmat megbontsa.

Nyugalmat áraszt az ágyban fekvő Mária, s az ágyban fekvő

József alakja is az őket körülvevőkkel, egymils mellé helyezve.
A triptichon középső részében a környezetnek és a háttérnek
teljesen- szirnbólikus a jelentősége, hiszen két külőnböző esemény
miuden elválasztás nélkül van egymás mellé helyezve.

A jobbszárnyon levő képet: Morus Tamás búcsúját bensőség,
" -- a művésznél saját kijelentése szer-int is ritka -- l írn hatja
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át. Szent Tamás megláncolva ül börtönében, és átölelve r tar-tja
előtte térdelő, karjaiba omló leányát. A két alak egymást ki
egészítő, egymásba hulló ritmusa tragik us szépség ű, A leánytest
szenvedélyes kétségbeesésben kígyózó hullámvonala földöntúlian
nemes komolysággal oldódik fel az árja alakjában. Nehéz volna
szavakba foglalni, mit fejez ki Morus Szent Tamás magasba néző.

egyszerűen nemes és mégis földöntúli rnisztériumokat sejtető áb
rázolása. Legjobban talán mégis azt a mindenek felett való bölcs
megbékélést, melvet utolsó szavai is rnu tatta.k: "Ne szornorkod
jatok. Ellenségeinkkel együtt örvendünk majd a mennvben."

Az egész kép rajza fig;yelmeztet arra a benső útulakulásru,
melvet a rnűvész kezdetben öncélúbban dokoratrv vonalai a való
ság irányában tettek. De nem az individualista vonal naturaliz
musára gondolunk itt, hanem a kollektív f'ormálásnak arra a fen
ségesen egyszerű, csak a Iegrnagusztosnbbt-a törekvő módiára, me
lyet - véleményünk szerint - igazi egyházrnűvészet nom is nél
külözhet. A régi, finom formai szirnból izmus kel életre tehát
Molnár O. Pál művészetóben, mely olyan sokáig meltatlanul
száműzve volt él templomokból. E zárt, komoly, és mégis élő ri t
musú formák ünnepélyesen intenek az egyed ill lénvegesre: a jó
halálra, me ly az élet egyetlen lehetség-es céljaként tündököl, az
apostol figyelmeztetését juttatva eszünkbe: 'l'escoérek, ime tit/wt
mondok nektek: mindnyájan fel fOFJunk ulJ.l!an támadni, dp nem·
mindnyájan fogunk elváUozni, hirteleuűl; eiJ.iJ szempi.llantás alat!
.a végső h.arsonaseára ...

A metódikusan festett színck beusóségw; izzása az égbolt éi;
ll. táj hátterében különlegcs derűvel ál'usr,tja el n formák komoly
archaizmusát. Szent Benedek jelenetében a háttér Monte Cassino
apátságával az égbolt mélytüzű, friss, reggeli rag-yog·ás;l. A trip
tichon középső részén a tornpúbb, Iojto ttuhh, kékes köddel derengő

sz inek jellemzik a tájat, m ig :MOI'UR 8í:ent Tamás búcsújúban az
égbolt mégegyszer felragyog a 'I'hornze h ídjn fölött, de minthu
az alkony érett, búcsúzó színeit látnők.

Szigorú f'orrnúk és izz6 sz ínok derűje úgy tíi nik nekünk, mi nt
egy archaikus mosoly, mely a m űvészet belső ruag'jáuuk: a szep
ségnek elmúlhatatlanságáról i s beszél. S most, mikor a jó halál
oltára előtt befejezzük művészcti kontemplúriónkut, ismét az apos
tol szavaira kell gondolnunk: Elnuell« a halált a diadal. Halál,
hol a te .győzelmed? Halál, hol a te fullánkod~



lj II C E s t a n g

AZ ASSZONY, AKI ARANYBÚl VOLT.
- No de ilyet! Nem tudok magamhoz térui! - kiáltott fel

.Iulien.
Tágranyílt szeme még szavainal is jobban kifejezte. hogy

egész új világ nyílt meg előtte, eddig nem sejtett és csak ezután
kiaknázandó lehetőségekkel. A szó szeros értelmeben aranybányát
fedezett fel és ez az aranybánya nem volt más, mint a felesége,
Monika. Az asszony szerényen mosolygott: .

- Pedig ez az év nem is a legjobbak közül való - mondta.
- Aranyból vagy, Monikám - válaszolt a férfi és lelkesen

ölelte meg az asszonyt. A lelkesedéebe mélységes tisztelet ir<
vegyült.

•
Tizennyolc hónapja ismerkedtek meg, a lehető legegyszerűbb

módon: az utcán, vagy pontosabban egy téren, még pedig a Börze
téren. Július H-e volt és a nép táncolt az utcán.

De ha jobban meggondoljuk a dolgot, ez az ismerkedés nem
is volt olyan egyszerű. A körűlmények egész láncolata kell ahhoz,
hogy egy férfi és egy nő, akik az előzií nap még egymás létezésé
ről sem tudtak, hirtelen szembekerülve elhatározzák, hogy nem
hagyják el egymást soha többé. Az egyes körűlmények önmaguk
ban véve talán hétköznapiak, de ha eláneszemeket összekapcsolva,
mint összefüggö egészet nézzük, emberi sors alakul ki belolük és
máris rendkívülinek tűnnek.

Juliennek például, aki biztosítási tisztviselő volt, soha sem tá
madt volna az az ötlete, hogy a Börze-terre menjen táncolni, ha
kollegái között nincsenek volt börzeügvnökök. A nagy krach óta
pályát változtattak, de a sorscsapásoktől vedettebb új Ioglulkozá
suk sem halványította el szívükben régi szerehnük nyomait. Ha
csak szerét ejthették, ott ólálkodtak a Pénz Temploma körül. lIa
már fülük nem gyönyörködhetett a Börze kedves hangzavarában,
legalább esténként igyekeztek a Bőrze-tér valamelyik kávéházá
ban kártyacsaták. kockajáték és aperitif közben a régi zaj vissz
hangját élvezni.

Juilen néhányszor a kollegákkal tartott. Mikor azok hívták.
jöjjön velük táncolni a Börze előtti utcabálra, nem ellenkezett ép
pen, utólag azonban úgy érezte, hogy valami jelet látott ebben a
meghívásban: Talán túlzás lenne azt gondolnuuk, hogy a bank
krach is csak azért következett be, hogy volt tőzsdeügynökökkel

eb irodában dolgozzék. Mert hát akkor azt is gondolhatnók, hogy
néhány tisztes úriember annak idején egyenesén az Ő kedvéért ala
pította meg a hajózás veszélyei ellen biztosítást nyujtó intéz
ményt, sőt talán a vitorláshajókat is őmiatta találták fel.
. Kétségtelen azonban, hogy egy történelmi esemény évforduló-
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jának tánccal való megünneplése az Arany Templomának terén,
utólag jelnek tűnt a szemében. A lampionfűzérek alatt harsogó
zene, amely nagyon emelte a közhangulatot, szintén ilyen jel volt,
de Julien akkor nem vette észre. Másutt harmonika és érzelmes
gitár járta, de a Börze-téren a- Köz tút-sasági Gárda rezesbandája
trónolt a Templom lépcsőjén és az érces hangok az előcsarnok

oszlopai között visszaverődve az oromzatba ütodtek, majd arany
zuhatagként hullottak a táncolóktól nyüzsgő tért-e,

Julien nehezen jött hangulatba. Társai már hároIll-négy tán
cosnő koerografiai képességeit k ipróbál ták, ő azonban csak néző

maradt, A többiek kötődtek vele, de .Iulien vállat vont. Tudta.
hogy nagyon gyatra táncos és a zene csak ürügy számára, mint
kolleg ái számára is; hogy ismeretségeket kössön, bár azok a minő

ségre nem nagyon néztek. J ulieut untatta a Iátvány, mert barátai
nak sikerei legfeljebb kivúncsisúgát elógrtettek ki.

'I'önkreizzadva és minden komoly eredmény nélkül végül is el
határozták, hogy más szektorban néznek körül, ruert itt csupa
gardirozott, vagyis tisztességes lannyal volt dolguk. E pillanatban
szólalt meg Julien:

- Várjatok, van egy jó tippem.
A zenekar éppen új táncra zendített, .Iulieu pedig utat törve

a tömegen át, meghajolt egy fiatal lány előtt, aki a jimla szélén
várni látszott valakit.

'l'íz perc előtt vette észre. Úgy hint neki, mintha a lánya tán
colók résein át nyugodtan nézte volna iit. MilltlJOgy férfiúi vonz
erejét nem sokra becsülte, nem akarta elhinni, hogy egy fiatal
lány ennyi figyelmet szentel neki. Mikor társui kijelenteUék, hogy
másutt próbálnak szereneséf és őt is magukkal hurcolva Ielkere-"
kedtek. a lány arcán csalódás tükröződött,Erre Julien birtelen el
határozással eléje lépett.

Monika - mert ő volt a lány -n~Tugodt örömmel fogadta
táncosát.

- Fejembe vettem, hogy maga táncra kér és én csak a maga
felhívását fogadom el. A többieket kikosaraztam.

Ez igaz is volt. Julien észrevette, hog:r. többen felkérték, de
nem ment táncolni. Habozását ez még növelte. Hízelgett neki, de
kissé bosszantotta is, hogy a lány szemet vetett reá, Egyébként
csinos volt és egyáltalán nem ostoha. Az estét együtt töltötték,
nem törődve a barátokkal. Hat hónap mulva egybekeltek.

•
A házasságot, akár a táncot, Moriika rögtihl a fejébe vette.

Juliennek ezúttal sem lehetett semmiféle k if'ozása. Már únta a
nőtlenséget, a kifőzdében hirtelen bekapní t ebedeket. a tétlen vir
rasztásokat és a szomorú estéket a bútorozott szebában. Monika
a tavaszt képviselte, amelyben a virágot fQ'ümölcs kezdi felvál
tani, és ez nem is volt kellemetlen, sőt! Ezenkivül teljesen bercu-
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dezett lakást is hozott magával: a szüleiét, akik vidékre mentek
gazdálkodni; továbbá olyan háaiasszonyi erényeket, melyek bámu
latba ejtették Julient, és végül olyan ruesterséget, amelynek jöve
delmezőségérőlegy biztosítási tisztvlselonek fogalma sem lehetett:
Monika aranycsiszolással foglalkozott.

Amikor az asszony elmondta, hogy tulajdonképpen mi is, a
mestersége és menriyí pénzt kap az ékszerek felfrissítéséért, Julien
valósággal megdöbbent. Monika legalább annyit keresett, mint ő.

"Arany feleség vagy te, Monika!" -- lllondotta röviden összefog
lalva mindazt az előnyt, amit az asszony jelentett számára.

A házasélet nagyon kellemesnek Igérkezett. Monika nem is' áb
rándította ki férjét, bár eleinte kissé idegesitette.

Nőtlen korában vlulien megszokta a rendetlenséget, szerette
szerteszét szórni minden holmiját: ha például II hivatalból haza
jött, képtelen volt kalapját, kesztvűjét, nyakkendőjét, az újsagot,
amit a kezében tartott, mindíg egy bizonyos helyre tenni. Lelki
.szűkségét érezte annak, hogy az útvonalat, amelyen a lakásban
közlekedett, szétszórt holmija jelezze. Az eg~' etlen bútorozott szo
bában nem élhette ki teljesen szenvedélyét, melyet a háromszouás
lakás egyenesen kifejlesztett. A hallból nvíló első szoba Mouika
műhelye volt, ezen keresztül kellett az ebédlő-dolgozoba vagy a
hálóba menni.iami jó alkalom volt .1ulien számára', hogy otthagyja
kalapját, kesztyűjét vagy újságját.

Monika ézért gyakran szemrehányást tett neki és kérte, hogy
legalább a műhelyt kimélje meg. Julien eleinte nem vette komo
lyan a dolgot, azt hitte, fölfedezte a szemrehányások igazi okát:
Monika a tisztaság maniakusa volt.

Julien nem panaszkodott emiatt. Csodálta, hogy a csiszoló
ko}"ong mellett ülve, az asszony hogyau védi szép haját selyem
turbánnal, ruháját pedig nyakig gombolt fehér munkaköpeunyel,
amelyben úgy festett, mint egy orvosnő, l\lég inkább orvosnőre

kellett gondolnia, amikor Monika kezet mosott: nagy rendszeres
séggel és gondossággal egymásután többször is leöblítette a kezét,
mint Jouvet, mikor Knock doktort játss:m.

Julien csipkelődött kissé, de alapjában nem sokat törődött a
felesége furcsaságaival. Egy nap aztan - házasságuk második hó
napjában - a műhelyen áthalad v-a salját ráhaj ította a csiszoló
korongra, amely éppen nem volt üzemben, mire Monika olyan mél
tatlankodásban tört ki, hogy férje visszajött a másik szebaből és
bűnbánó arccal akarta a sált a helyére tenni. Monika azonban ki
kapta a kezéből és Julien megrökönyodve látta, hogyan rázza a
medence felett. ahol kezet szokott mosni, s aztán hogyan öblíti ki
alaposan a folyóvízben.'

- Mit csinálsz í - kérdezte.
- Nézz ide és nyomban megérted --- felelte nyugodtan az asz-

szony. _
És megmutatta neki a medencét. melyet .Iulien soha sem né-
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zett meg közelebbről, nem is gondolva rá, hogy abban valam í
érdekes lehet. Nos, azt látja, hogy az alján egy darabezarvasbör
van elhelyezve - nagyanyja is ilyenformán szokott haris.
nyát tenni a kávéfőző aljára -, de itt kávéüledék helyett valami
sárfélét látott.

- Nos~ - kérdezte elképedve.
- Nem látod~ - mondta Monika.
Majd egy utolsó öblítés után kiüritette a szarvasbőrt egy lá

dába, amelyneli tartaimát Julien eddig nem figyelte meg.
- Félrerakod a szemeteU - kérdezte megrökönyödve.
- Ha csak a szemetesember el nem viszi - mondta kétértelmű

. mosollval Monika, majd a konyhába vonult.
Vacsora alatt nem esett szó ezekről a rejtélyes dolgokról, Ju-

.Iien fejébl;Jn azonban zavaros gondolatok motoszkáltak. Megvizs
gálta lelkiismeretét és ezt mondta magá ban, hogy eddig is méltá
nyolta ugyan felesége házias erényeit, de gyakorlásukat nem
könnyítette meg; mániát látott ott, ahol Monika csak férje gon
datlanságát igyekezett enyhíteni. Az asszony, aki minden seg ítség
uerkül látta el háztartását és ráadásul mesterséget is foh'tatott.
kevés idejét csak úgy tudja kíhasználni, ha munkáját racionali
zál.ia, Julien lelkében komoly elhatározások fogantak.

Másnap éppen szombat volt, ő azonban ahelyett, hogy barátai
val találkozott volna, mint máskor szokott, elhatározta, hogy jó
férjhez Illően nagytakarítást rendez. .

A hálón és a dolgozószobán kezdte. Sepert, drótforgáccsal esi
szolta, beeresztette, fényesítette a padlót. Monika, aki néhány nagy
ekszerész megrendelőjénél volt körúton és estig távol lesz, nem
hisz .majd a szemének, ha hazaérkezik.

• Az est gy-orsan leszállt. De nem baj, legalább az éj leple alatt
Julien, aki semmit sem csinált félig, kirázhatta a szőnyeget, amit
csak reggel lett volna szabad megtennie. Főleg a lábtörlőre uta
zott, mert bármennyire nem volt a tisztaság maniakusa, feltűnt

neki, hogy Monika hagyja a port felgyiilemleni benne. Sze
gényke! Ilyen apró-cseprő munkára igazán nem tellett az erejéből.

Kinyitotta az ajtót s a lábtörlő t be\'ette a műhelybe, majd rá
tette az ablak rácsára, amely az udvarra nézett. Közben eszébe ju
tott, hogy előbb a kellemetlenebb munkákat végzi el, mert Moníkát
kímélni akarta. Itt van ez aszemétveder! .Julien nekilátott, hogy
a ládában összegyűlt és már kissé összeálló szemetet átőntse a
vederbe. Alig nehány lapáttal rakott lit belőle, amikor kiáltást hall
a háta mögött:

- Szerencsétlen! ... Mit osinálsz'í ... Osak nem ráztad ki'
És Monika felmutatta alábtörlőt.

- Épp most akartam kirázni - mondta Julien zavartan.
~ Mibe ártod magad! - kiáltotta Monika, -- Hagyd békében

azt alábtörlőt!

Lázasan kikapta kezéből a lapátot és elegáns ruháját le sem
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vetve, a jszemétveder tartaimát visszaöntötte a ládába, amely fe
lett óvatos kis ütésekkel kezdte porolni a lábtörlőt, Ezt már Julien
nem állta szó nélkü],

- Megbolondultál1 Tönkredolgozom magam, hogy meglepje
lek - felmutatta piszkos kezét, a homloka gyöngyözött, -- te pe-
dig lehordod ai embert! .

Monika, miután 'helyrehczta a kárt, visszanyerte azokott nyu-
g-almát. Mosolvogva mondta: .

- Én akartalak meglepni, ha már magadtól nem jöttél rá, mi
lven mallékjövedelemmel jár II mestersógem,

Megmagyarázta Juliennek, hogy ezek a mellékesek nem meg
vetendők. Idővel a reszelékpor csinos értéket képvisel. Az a fon
tos, hogy semmi kárba ne men.ien belöle. Az üSlSzegyüjtött port li
Hamu és Fémfeldolgozó Vállalathoz viszi, ott homokkőtégelyekbe

rakva IZZÓ kemencébe teszik, mire az arany és platina kiolvad D.
szemétből. .

J ulien a feleségére bámult. és szeme hul a csiszolókorougra,
hol a ládára, hol a lábtörlőre meredt. Kétkedően rázta a fejét.
Nem hitte, hogy ennyi fáradság meghozn á gyümölcsét.

..
De tévedett, mint azt a két rúd bizonyítja. melyet kezében mé

reget: az egyik öklömnyi aranyrúd, a másik valamivel kisebb pla
tinatömb. Monika magyarázatai óta .Julien tisztelettel gondolt az
asszony fáradságos takarékosságára. de nem képzelte. hogy annak
gyümölcsét ilyen hamar élvezze és HZ ih-en dús legyen. Egy per
cig elgondolkozott, majd így szólt:

- Aranyból vagy, Monika!
Ettől kezdve Monika az aranypor osszegv iljtese terén férjében

a leggondosabb és legéberebb munkatársra talált.
Julien ezentúl lábujjhegyen, lélekzetvisszafojtva meut át a mű

ilelyen, türelmetlenkedett, ha egy kliens túlsokáig tartózkodott
ott. Sehogysem fért a fejébe, miért mérik le az ékszereket csiszo
lás előtt és csiszolás után; ha tőle függ, megfogadja az ars poe
tika tanácsát: "Csiszolt és újraesiszolt" volna. Ha egy látogató el
távozott. alig bírta türtőztetni magát, hogy kefével neki ne essék,
mint egy borbélyinas. Legalább az ajtúigkikísérte és azon volt.
hogy a kliens a lábtörlőn hosszasan elálldogáljon: azt csak nem
tűrheti, hogya miíhely értékes porát a cipőtalpukon kihordják az
emberek! Julien most már úgy mosta a kezét. mínt Jouvet-Knock
doktor és lelkesen gyűjtötte a szemetet.

Ö volt az, aki elhatározta, hogya ruűhelyt minden évben újra
tapétázzák. Kiszámította, hogy ez a költség bőven megtérül. és nem
is csalódott.

Évente egyszer tehát - persze sajátkezűleg - leszedték a ta
pétát és szerelrnes gonddal elégettek a ládában. Julien, aki mint
annyi egykori ministránsgyerek, nem volt hivő ember, most visz-
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szaemlékezett a pap purifikáló szertartására, maga előtt látta.
amintkitartóan dörzsöli a paténát a, gyolcskendővel; egyszerre
megértette azt a másik szertartást is, amelynek egyszer tanuja
volt a sekrestyében: a megszentelt gyolcsot mosás előtt háromszor'
szenteltvízbe mártották. a vizet pedig izzó parázsra öntötték, Igaz,
a tűznek itt az volt a szerepe. hogy megeméssze a Kenyér és Bor
legkisebb részecskéjét is, viszont az a tűz, melyet Julien gyujtott,
arra szolgált, hogy az, aranyszemcséket megőrizze. Julient is szent
félelem fogta el, mint a papot; ő is áldozatot mutatott be. A mű

hely lekopasztott falán csodálatos tájak rajzolódtak elé, a füst
szaga tömjénillatként izgattaiorrcompáját ; lélekben ott állt Béthel
ben a zsidók között, amint az aranyborjút imádják.

Ennek a vallásos buzgalomnak meg is volt a jutalma.
Az aranyrudak, melyeket Monika a Hamu és Fémfeldolgozótól
évről-évre hazahozott, egyre súlvosodtak. Ezt a súlvgyarapodást
nem kizárólag a megrendelők szaporodása magyarázta meg.

J ulien ébersége az aranyrudakkal együtt nőtt. Almatlan éj
szakákon, vagy a hivatalban két biztosítási kötvény tanulmányo
zása közt azon törte a fejét, miképpen lehetne a port százpercen
tesen visszanyerni. Elhatározta, hogy különleges porsz.ívót készít
tet, amely képes lesz ri. porszemeket a műhely minden zugában
felkutatni. -

De még ezzel sem elégedett meg. Volt valami, vagy inkább
valaki, aki gátolta abban. hogy tervét tökéletesen végrehajthassa.
Monika. Mert még elgondolni is szörnvű: ez a nő Iélekzett ! Na
ponta több óra hosszat lélekzett a csiszolókorong felett. Julien'
hiába kérte, hogy mint a sebészek, kendőt viseljen az orra és szája
előtt. Tehát itt volt ez- a lélekzőszerkezet! Elviselhetetlen gondolat.
hogy az- értékes atomok milliárdjai hatoltak ebbe a testbe, hogy
mi legyen belölük'í Hogy hol végezzék pálvaí'utásukat'l Még a job
bik eset, ha a vér. sodorja magával őket, mint némely folyó a sár
aranyat, még szerencse, ha a tüdőbe tapadnak, mint Alibaba pin,'
céjének falára az aranyak,

Julien előtt egyszerre felrémlett ennek a képnek fizikai való
sága. ,Ezúttal szokatlan hangsúllyal mundta, szószerint értelmezve
kedves mondatát:

- Monika, te aranyból vagy!
Közben egyre gondterheltebbé vált. Ez az aranyból való asz

szony, vagy asszonnyá vált arany megzavarta a nyugalmát. Mi
lyen pótolhatatlan veszteség fenyegeti erről az oldalról! Hogy
lehetne ezen segíteni? Egy nap a műhelvben, nem tudva legyőzni

a gondolatot, amelynek megszállott.ia lett, így szólt feleségéhez:
..:: Mi lenne, ha meg-halnál, Monika ~
Az asszony teste idegesen megrándult.
- Úgy gondolom, ha előttem halnál meg - tette hozzá aie1ivtl.

Mit szólnál hozzá, ha elhamvasztatnálak t
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SZEMLE
"M I K O R PE D I G B Ö JT Ö L T Ö K ... "

\

(Elmélkedési anyug Nagyböjt elejére)
"Jobb dolog a böjttel kapcsolatos ima meg IIz ala

mizsna, rnint az aranykincsek gyüjtése ." (Tóbiás könyve
12, 8.)

"Mikor pedig böjtöltök . . ."
De hát böjtölünk mi egyálta
lán? Ahhoz képest, ahogyan a
régiek bőjtöltek, -- nemcsak az
első kereseténtrek vagy a kiizép
koriak, de akárcsak a félszázad
dal előttünk élt katolikusok is,
- ah.otntrrn. eg.yes orsetioolciian
(pl. Olaszországban) 'ina is meg
tartják a negyvennapos böjti
fegycZmet, bizony ami törvé
nsrceen megenyh itett böjti gya
korlaiunle ali,g-alig nevezhető

böjtölésnek. Mégis arra kérjük
; az Istent a Harnvazószerda mi

séiének orációjában: "Engedd,
Urunk, bioeidmek; hogya böjt
tiszteletreméltó űnncpeit sneoie
lelő kegyelettel kezdjék és állha
tatos áhitattal oéoezzék:"

Mi lesz a m e g f e l e l ő kegye
let (conarua pietas) a mi hely
zetünkben? Metrmond.ia az első
böjti péntek orációja: "A meo
kezdett böJtöt Ieisérd, Urunk,
kegyelmeddel és áldásoddal,
ho.gy az önmegtagadást, melyet
testileg 1Jégzünk, őszinte lélek
kel gyakorolni is erősek le
gyünk."

Lélekkel, mégpedi.q ő s z i n t e
l é l e k k e l kell bőjtölnün.k: a
lélek tagadja meg magát, ,"a lé
lek késztesse lemondásro a tes
tet, - de önmagát is. Böjtölni
lehet az előírások meatartása
val, - ez a minimum, amit te
hetünk. Az "őszinte lélek" ennél
többet akar adni: a maga jó
szántállól mér maaár« kisebb
nagyobb önmegtagadásokat, étel
ben-italban, munkában; 'kelle
mes dolgokról való apró lemon
dásokban, szórakozásban, be-

szédben, stb., stb. Az "őszi.nte lé
lek" szeretetből böjtöl, és a sze
retet leleményes. .Szeretetből
böjtöl: nem azért oko" magának
Lemondást, hogy fájjon, - le
mondás a lemondasért: ez értel
metlenséa, és azt hinni. 1Ioo;/j
Isten örül annak, ha nekünk fáj,
nemcsak ostobaság volna, ha
nem Istenkáromlás is. Nem a
lemondás kedves -Lsiennek, ha
nem az őszinte léle le, amely le
mond, homl erősödjék, -'--- erő
sö,!.jék a jóra, a kötelességtelje
siiésrc, a szereieire. A keresz
ténü ember szeretetből böjtöl,
azért a böjt az ő számára nem
a lIJJásznak ideje, hanem a szent
iiriimé. "JJlilcor pedig böjtöltök,
- mondja az Úr az első böjt
pentelei enunaéiiusnban -, ne
lem/etek búsak, mint a képmu
tut.ák; mert me,oherl'asztjá,1;, or
cáikat, hogy böjfölni lássák őket

az emberek. Bizony mondom
nektek, meakapttik. jutalmu
kat. Te pedi.g mikor böjtölsz,
kend meg fejedet és orcádat
mosd meg. hogy ne lássanak
böjtölni az emberek; hanem a te
Atuád, ld restekben. 1Ja.qJJon; és
Atyád, ld lát a rejtekben: meg
fizet neked." OJt. 6, 17-18.)

...
A böjt tulajdonképen való ér

telme: a bűnbánat. A böjt testi
kifejezése a lélek tiiredelmének:
Hurniliate capita vestra Deo,
alázzátok mea fejeteket Isten
előtt. - ez a Nagyböjti liturgia
refrénje: minden böjti napon 
tehát nel/J/venszer - kiáltja fe
lénk az Egyház a mise utolsó

151



ima.1u előtt. Ezt hirdeti Jóel
p1'óféta is rt hamoazászerdai mi
se szenileckeiében: "Nos tehát,
'Úgymond az Úr, térjetek hoz
zám teljes szívetekből, böjttel,
sirással. és jajgatással. Szaggas
sátok meg szíveteket, nem pedig
ruhátokat, és térjetek meg az
ÚThoz, a ti Istenetekhez, mert
jóságos ő és irgalmas, türelmes
és nagyirgalmú. és szánako.zik
bajotok felett. Ki tudja, hátha
ismét megbocsát, és áldást hagy
maga után, hogy legyen áldozat
és italáldozat az Ú1', a ti I siene
tek s.zámára'f Fújjátok meg a
harsonát Sionban. hirdessetek
szent böjtöt, hívjátok egybe. a
sokaságot, gyüjtsétek össze a
népei, ezentellétek meg a gyüle
kezetet, hÍ'u}átok egybe a véne
ker. (fyüjtsétek ÜSS;?p a.gyer1JW
keket és a csecsemőket; jöjjön
ki kamrájából a vőlegény, és

· náBzházából a menyasszony, 
és sírjanak az előcsarnok és az

· oltár között a papok, az Úr szol
gái, és mondják: Könyörülj,
Uram, kön,ljörülj népcde1l. (Jód
2, 12-17.)

U'ouanazon mise Truetusa a
zsoltáros szaoaiual énekli:
.Ilram, ne elkövetett bűneink:
szerini és ne gonoszsáqaink sze
rini fizess nekünk! Uram! Ne

· emlékezzél meg régi gonoszsá
aainkrol: siessen elénk irgal
masságod; mert felette szegé
nyek lettünk. Segíts minlzet,
szabadifó Istenünk; és neved di
c:o;őségéért meni.s meu, Uram,
minket: és bocsásd meg nevedért
büneinket.'- Erre h'ri az (/1' "ke
gyelmét az első böjti csütörtö/.:
miséiének orációja: ,,1sten, kit
a bűn meglJánt, a bűnbánat ki
engesztel, tekints keg,1Jesen né
ped alázatoe könyör.qésére és ha
raf/od ostorát, amelyet bü
neinkért megérdemlünk, for
dítsd el tőlünk."

De böjtnek is, bűnbánatnak is
csak 1JiszonJJlagos értéke 1)an. A
böjt: e1'ű!lJ/üjtés erőtel.iesen cse
lekedni a jót. A bűnbánat: tisz
tulás, hO.Qy tiszták legyünk a ke
gyelem betooadására, a kegye
lemére, ameliuel e,al/ült kell mű
ködnünk a jóra. Jó pedig csak
egy van, a szeretet, Ezt !tnrsog
i« fülünkbe lzaiás próféta az
első bö.Ui péntek szentleckéié
ben: "Kiálts, abba ne ha,Qya.
emeld fel hangodat, mint a har
sona, hirdesd né1Jem előtt ,QO
nosz tetteit. és Jákalj háza előtt

bűneit. noha naprÚI-rW1Jra ke
resnek engem, és ismerni akar
ják utaimat. mint ol:lJan nemzet.
mely i,fJflzsáyot cselekszik, és el
nem tuuruta Istene törvénYét.
Kérdik tőlfm az i.Qazságos íté
letet, közeledni akornak az Is
tenhez: "Miért böjtöltünk, ha te
nem láttad me fl. miért sanyar
aattul« meg lclkiinket: ha te tu
domásul nem vetteds" Ime böj
tötök napján is a saját, hnsz
notokat keresitek és 1mlameny
nyi adáetokat zaklatjátok. Imp
1)p~"ph,,Jóo p~ pereskp,Jpo között
azért böjtöltök, hogy ököllel go
n"""'ul oereked.ietek. Ne úgy böj
töljetek, mlnt eddig, boou meg
hollgatásf n.üerjen. a maJJasság
ban kiáUástok. V ujjon az-e (l

böjt, amelyben én kednemet le
lem, abból áll-e az a nap, ame
Luen. az ember sanum'.qat,iq, lel
két, hOl/Y mint a káka. lehajtja
fda Ó' szőrruhát me,lJ hamu!
terít maca alá? VajJon ezt n('
ueeed-e böjtnek s az Úr előt!
kedres napnak? Vajjon nem i11
kább ez-c a böjt, meiuet én ken
Telek: oldozd mea az istenielen
séq kötelékeit, otdd mea az i[1((
köteleit, bocsásd szobadow ((
mcotiirteket, törj iiesze minden
i.gát; törd meu az éhezőne1c ke
nueredet s II szűkölködő1cp,t és (/
!Jujdosókatvidd be házadba; ho
mezitelent látsz, takard be és ne
»esd rnea önnön testedet! Akkor



majd fetuirrud; mint a hajnal,
'IIiláQosságod és gyógyulásod
gyorsan bekövetkezik; seined
előtt halad majd 'i,Qazságossá
.flod, és az fTr dicsősége gyüjt
cuube téged. Aklwr majd kö
nyih"öfjsz, és az fTr meghallgat,
kiáltasz, és ő 'Így szól: Ime, itt
»aauok;' (Iz. 58, 1-9.)

És hogy milyen szeretet az,
amit az Úr megkí1Ján a lélek
ben böjtölő kereszténytől, _. a
legnamjobb, a teljes, a krisztusi
«zeretet! - megmondja a Hegyi
Beszéd az első pénteki Evangé
liumban: ,.Hallottáiok; hO,QY
mondatott: szeresd 'felebaráto
dat és gyűlöld ellenségedet. Én
pediq mondom nektek: Seeres
«étek ellenséaeiteket ; jót tcaue

.tek azokkal, kik: titeket .Qyűlöl-
nek, és imádkozzatok üldözői
tekért és rágalmazóitokért, hogy
fiai le,alfetek Aiuátoknak, ki
mennyekben 'vagyon, ki napját
fölkelti jrJkJa és gonoszokra és
psőt ad azillazaknak és hami
saknak. Jlfert Ita azokat ezerett
tek, kik titeket szercinek; núeso
da jutalmatok leszen? Nem azt
cselekszilt-c: (/ námoso}: 'is? És

ha csak aJJ/átok fiait köszönti
tek, mi kiilönöset műveltekr
Nem azt cselekszik-e a pO.Qányok
is? Legyetek tehát tökéletesek,
miként II ti mennyei Atyátok
tökéletes." (Mt. 5, 43-48.)

Ime a böjt, amely imával és
alamizsnával - töredelmes lé
lekkel és krisztusi szeretettel 
.ió. Csak azzal jó, a nélkül értel
rnetlen. De azzal iaen . nagyon
jó. Ha (lm lJöjtölsz, - hogy to
oább idézzük Izaiást: - .Jui
odaadod kenyeredet az éhező

nek, és jóll(/katod a lesujtott lel
ket: akkor fölragyo,Q a sötiJtség
ben oiláaassáaod, és sötétséged
ll;éli 'oerőfényre oáltoeik, és az
Ur' nyugalrnat ad neked minden
koron, iénuesséooe! tölti be lel
kedet és' measzabaditia csontjai
dat; olyan leszel, mint az öntö
zött kert és mint a vizforrás,
melunek el nem fogynak vizei.
Akkor fJ.1JörtJ/o1'űséaed leszen az
Úrban; és felemellek a föld ma
aaslataira. és atyád, Jákob örök
résréocl lá'olrillak. Bizony, az Úr'
szája seáloit:" (h. 58, 10-11,
14.)

S.

MOST, uou» ki fogom hirdetni nektek, «zeretterm. a «zent nagy
/)ijjtöt, mioel kezdhetném meg beszédemet inkább, ha nem az

,Apostol szavaival, akiben Krisztus szálott hozzánk: "Ime, most
nan a kellő idő, ime, mosi van az üd1'össf-Y napja". (Il. Kor. 6,
2.) Igaz, nincs olyan időszak, amely ne colna telve Isten aján
dékaival, és amelyben ne 'juthatnánk el lsten kegyelme állal
oz (j irgalmáill, -most mégis 'oalamemmiünknelc fokozottabban kell
IlUzdulnunk lelki előJwladásra, és 'iUlrJJI(llJl) bieclomra kell hango
l-idnunlc. amikor rncf/'lHfUásunk napja emlékének k(j~eledte egye
i emes áfdt(/tfmaJwrlatvé!lzés~re szólít [cl bennünket, hO,fJY az
Or «zen oedésének mindcneknél na.fJ,l/olJ/; lUkóI, te~th('n-lérekbe'1i

nW.fJUsztul1)(( iinnepelhessiik mea,

N EM pusztán abban van a b~jtölés üi,n:/ic,qe, hogy tarlozko
<Junk az eledeltől, és csupán okkor 'L'áZik üdvünkre az ételnek
felttiinktöl meinronása, ha lelleünket támoltartiu]: a gonosztól.

UVa{m Secnt Leó lJáp,,: Sermo i-. de Quadrag.)
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A K s Ú T
.. Isten nem támaszthat bennem megvatósrthatanee 'fÍl

gyakat : tehát ha kics in y, ha törpe vagyok is, vág yó dh a
tom, vágyódna", kell arra, ho"y szent legyek... El kell
magarnnt visc lu e tu számtalan töke let l-msé g emnre l egyutr,
de mindenképpen a mennyorsz ágba kell jutnom; bizto~,

egyenes és rövid ut at fogok tenat ker esu í!' ."

Lisieuxi Sz ent Tetéz.

Férjemet bossermtiu; ha '/;(lsárnap nem reggelizem, mert eb
b6l meatud.ia, hogy áldozni szeretnék. Néha az én csendes vasdr
napi készülődés€lfl háMJI),. lcüiirésekre izgatja s ezzel alaposan
összezavarja lelkeme'; Rékftlensi.g van bennem és illetlenséimek
érzem a Leaszentebb fogadását. JI oüuaw cselekszem helyesen'?

Jámborsági cselekedeteink na
gyon S O\G:l7,or nem önmaguk
ban, hanem kísérő körülményeik
miatt hívják ki embertársaink
ellenkezését. Éppen ezért sok
SZOl' nem magukon a cselekede
teken, hanem a körülményeken
kell váltőztatnunk,

1. A fórj talán feleségének
egészségéért aggódik: megárt a
böjt, fejfájást kap tőle. Ha meg
szokná, hogy mindcnnap későn

reggelizik (nem kis áldozat ele
inte!), akkor egyszersminden
korra leszerelte ezt az aggodal
mat.

2. Talán az fáj a férjnek 
és ez is tiszteletreméltó érzés -,
hogy az egész heti korai felke
lés, az egyenkint való kapko
dó reggelizés után végre vasár
nap kipihenten, nyugodtan
együttesen reggelizhetne a
család, szirrte ünnepélyesen, 
és akkor éppen a családanya
kivonja magát. Igen szép volna,
ha ('?' a vasárnapi családi agapé
az Ur asztalánál való közössé
get követné, de nekünk a való
ságokhoz kell igazodnunk, ahhoz,
ami van ("8 nem valamihez, ami
jó volna, ha lenne.

Ra néhány szeretetteljes, ko
moly megbeszélés után is úgy
látszik, hogy ezt a közös vasár
napi szentáldozást nem
lehet keresztülvinni - vajjon
okos dolog-e felrobbantani azt
a családi-közösség-épitő erőt,
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arnelvet ez a közös reggelizés
jelent 7 Nem kell-e inkább a
szentáldozást úgy osztani be,
hogy ne zavarja meg ezt a kis
családi egy üttestI Nem Iehotne-s
pl. egyszer egy hónapban egész
korai misére menni és onnan
az Urral szivében már derű

sen, ünnepéh-esen teríteni
a családi asztalt, mire a töb
biek felébrednek 1 A második
vasárnapon talán hosszú alvás
és jó reggeli után elmenne a
férj is a szentmisére, az asz
szony pedig az esti misén -~
amely időtájt a férje talán

. kön-yvébe merül el, vagy egJ"
barátjával cigarettázgat csen
desen - elvégzi szentáldozását
egy jól kiszámított negyedóra
alatt. A harmadik hétre kihí
zelegue magának az urától egy
kis dőrniőgés-mentes kimenőt.
hogy külünösebb áldozat nélkül
áldozhasson a rendes reggeli
misén. A negyedik héten talán
áttehetué a szentáldozást hét
főre. Szelídséggel, ügyességgel
és ,egy kis hallgatással sokat
lehetne így elérni.

3. Talán ott yan a hiba, hogy
a férj feleségének jámborsági
cselekedeteiben valami néma
(vagy talán nem is néma í)

szemrahányást érez: lám, én
mennv ivel különb, jámborabh,
Lstenhez közelebb-álló vagyok.
miut te. Lehet, hogy az asz
szony erről semmit sem .tehet,



de megrs: úgy van az, hogy
az erény-gőg nagyon mélyen el
tud ,rejtőzködni megszállo ttjá
nak szeme elől, ám tolakodóan
világít embertársáinak szemébe.
És ezt nehezen tűrik. Igazán
egészen jószándékú, önmaguk
ban is jó, erényes cselekedeteink
olykor egészen váratlanul mél
tat.lan, haragos, visszaútasító
reakciót váltanak ki. Ilyenkor
nagyon mély lelkiismeretvizsgá
latot kell tartanunk, mert egé
szen biztosan régóta tárolva
hordtuk erénygőgüukkel a
g~-ujtóanyagot . a másiknak a
sz.ivében. A robbanast egy ár
tatlan kis szikra is okozhatja.
Talán nem is a szentáldozást,
hanem valami egészen más dol
got kellene elhagynunk, hogy
megmentsük a családi békét.

4. Talán - komoly, szerétettel
jes, alázatos megbeszélés után 
úgy látszik, hogy a vasárnapi

szentáldozást nem lehet béké~

lenség nélkül folytatni semmi
körillmények között. Akkor hát
- a családi béke kedvéért 
zúgolódás, duzzogás, mártírko
dal- ncrkűl át kell tenni egy

. hétköznapra. Jobb az engedel
meskedés, mint az áldozat.
Marillac M. Lujza - az Irgal
masnővérek alapítója - bete"
goskedett. Már kora reggel en
nie kellett valamit; nem áldoz
hatott rniut.ta, és ezért báuko
dott. Páli Szent Vince azzal vi
gasztalta: "Csak egye meg nyu
godtan azt a esekélységet, A
mi Urunk állandó communio,
azok számára, akik egyek az
zal, amit Ö akar."

Ha az Úristen akarná, azon
nal megváltózfatná a férj ma
gatartását. Ha nem teszi, nyil
ván más erénygyakodatot kí
"án a Jeleségfől.

Fr.

AZ ANGYALI ODVÖZLET
Lukács 1, 16-18,

Örömhír ez . . . Mi volna boldogít6bb,
mi volna szebb, mi volna édesebb,
mint (jntestünk-vérünkből testezeit
emberként birni öt. a Boldogítcit?

Örömhír ez ... S mégis mi fájna jobban
e boldogságnál, milyen gyöfrelern?
A Szűz sziuébe messzi sejtelem,
hét tőr kegyetlen, égő árnya lobban.

Örömnek s szenvedésnek néma násza,
Krisztus keresztjének tön'énye int.
Gábor nem szól. AU. V ár aválaeeára:

A Szűz könnyes szemével rátekint:
.Jme az urnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint".

TótfaZ.usy I stv<tJe,



ESZMÉ K ÉS TÉNYEK

A második világháború javá
ban tombolt, amikor meghalt
Berason; akinek miívei körül
már évekkel előtte megcsende
sedtek a viták. Halálával azon
ban új kavargás támadt. Ellen
tétes nézetek és feltevések kel
tek szárnyra arról, hogy élete
vége felé mennyire jutott közel
lj. kereszténységhez a nagy gon
dolkodó. Egyesek azt is .tudni
vélték, hogy Bergsou megke
resztelkedett és katolikusként
hunyta le szemét. Azóta kere
ken tíz esztendő telt el s ha
minden részletében ma sem lát
ni tisztán, Nicola Husconi ösz
szefoglaló megemlékezését 01
vasva mégis az az érzésünk,
hogy megnyugtató módon lezá
rul t a kérdés.

Senkisem tagadja már - ír
ja Rusconí -, hogy Bergson
"Az .erköles és a vallás két for
rása" c. könyvében a keresz
tény vallást valóságnak fogadja
el. Minden félreérthetőség nél
kül állítja ugvanis, hogy a ke
resztény misztika hiteles for
rága annak a megismerésnek,
amely a legmag-asabb valóság
gal emel minket kapcsolatba.
Abban az előszóban, amelyet
1924-lJen írt William James le
veleiuek francia kiadásához,
megemlíti Bergson, hogy egy
szer megkérdezték tőle: micso
da vallási eszméket táplál '1.Fe
lelete az volt, hogy Isten, akit
'ő kezdetben csupán a teremtő
fejWdés egyik megjelölési mód
iának tekintett, azonosult már
gondolkodásában a zsidó-keresz
tény hagyomány Istenével, és
hogya keresztény miszt.ikusok
alapvető átélései az ő számára
is a.: legmagasabb emberi meg
ismerés jelentőségét nyerték.
Azt is írja még Bergson ebben
as előszóban, hogy eleinte nem

Lr j a Mihelics Vid

tudta összeegyeztetni a saját
filozófiáját a 'keresztény- dog
matikus hittel, amint azonban
belemélyedt Newman bíborosnak
"A keresztény tan fejlődése"
címmel kiadott művébe, ennek
tartalmát hídrrak ismerte fel a
keresztény tanítás jobb megér
téséhez.

Jaeques Maritain, aki tanítvá
nya volt Bergsonnak. de eltá
volodott tőle, a "Bergsontól
Aquinói Tamásig" címmel 1944~
bprI megjelent könyvében köze
lebbről is tárgyalja, hogy volt
rnestere miként ítélte meg a ka
tolieizmust. Maritainről tudnunk
kell, hogj- első könyvét 1913-ban
énpen azért Pría, hog-y cáfolja
Bergson bölcseletét. Új könyvé- .
hqn elmondja Maritain, hogy
Bergson néhány évvel a halála
előtt hosszú levelet intézett hoz
zá, amelyben feltárta gondolko
dásának fejlödését a keresztény
vallás irányában.' A többi kö
zött kijelentette ebben, hogy bár
nem tanulmányozta különöseb
ben Szent Tamás munkáit, tel
jesen osztja annak nézeteit. Sőt
- fűzte hozzá Bergson -- semmi
nevetnivalót sem látna abban,
ha az ő gondolatait a Szent Ta
más-féle gondolatok folytatásá
nak tekintenék. Volt a level
után egy személyes találkozó is
Berg'son és Maritain között. Er
ről Berg-scmnak azt a kijelen
tését idézi Maritain, hogy sze
rinte minden elképzelhető jó,
aini Krisztus fellépése után tör
tént, s ami a jövőben fog tör
ténui, csak a kereszténységen
keresztül vált és válik lehetsé
gessé.

"Szellemi végrendeletében",
amely 1938 február S-án kelt,
Bergson világosan rögaitette
vallási eszméit. "Gondolkodásom
- úgymond - egyre közelebb



jutott a katolicizmushoz, ame
!y.,~ a judaizmus végérvényes
betetözésének tartok. Katolikus
sá lettem volna, ha évek óta
nem kellene észlelnem a legbor
zalmasabb antiszemitizmus elő

jeleit ... Nem akarom elhagyni
a zsidókat, akiket holnap üldöz
ni fognak. Szeretném minden
esetre, ha megengednék, hogy
egy katolikus pap imákat mond
jon a temetésemen,"

Rusconi szerint Bergsonnak ez
a kívánsága, hogy majd ha te
metik, katolikus pap álljon mel
lette, vetette fel a nyilvánosság
előtt is a megkeresztelkedés
kérdését, Florts Delattre, a
.Bcrasou utolsó évei" e. leg
újahb könyv szerzője, noha sem
mi kétsége aziránt, hogy Berg
son filozófiája a katolikus hit
be torkollott, nem hiszi, 'hog'y
Bergson forma SZA,:'nt is belé
pett volna a katolikus egyház
ba. Jacque~ Maritain felARÁ'I,'e
viszont az ellenkezőjét állítja:
Bergson felvette a' keresztséget
és ezt. az annyira fontos csele
kedetét csak zsidó hittestvéreire
való tekintetből tartotta titok
ban. Megkeresztelkedésének
Raissa Maritain szer-int még
1932 előtt kellett végbemennie.
Gustav Cohen, Bergson bizal
mas barátja, aki a zsidó vallás
ról tért át a katolikusra, szin
tén azon a nézeten van, hogy
Bergson megkeresztelkedett, és
pedig a "Les deux Sources"
megjelenése előtt.

Ilyen és ennyi tanúságtétel
után - állapítja meg Ruseont
- nem kételkedhetünk többé
Bergson .kereszténységében, sőt
katolicitásában sem, legalább is
nem a szó bölcseleti értelmében.
Forma szerint való megtérése
felől azonban továbbra sincs
seunni bizonyosság. Egy "híres
domonkos pap", akit Maritain
nem nevez meg, úgy nyilatko
zott Maritain előtt, hogy Berg-

son maga mondtá neki, szeretne
megkeresztelkedni, sőt a papot
is kiválasztotta, akitől a szent
séget felveszi, egyelőre azonban
"várja a fejleményeket". A leg
valószínűbb tehát, hogy Berg
son, hál' lelkileg valóban kész
volt a megkeresztelkedésre, füg
gőben tartotta elhatározásának
végrehajtását arra az időre,

am i g' a zsidók üldöztetést szen
vednek, mert nem akart szemük
ben a megfutás és árulás lát
szatába kerülni. Bárhogy véle
kedjünk erről, a később történ
tek is megmutatták, hogy a
gyávaságnak és az alakoskodás
nak még az árnyékától is visz
szar-iadt a bölcselő. Amikof a
Peta ill-rendszer zsidóellenes ren
delkezései megszülettek, Berg
son nyomban 1< iizölte a kor
mánnyal, hogy nem kíván élni
a s;;;ámára engedett kivételezés
sel, Lemondott a "College de
France" tanszékéről is és visz
szakürdta összes kitüntetéseit.
Néhány hétre rá meghalt.

Amit így a legvalószínűbbnek
moudottuuk, amellett szól az is
hogy a család, eleget téve Berg~
1'011 óhaianaa, megkért egy ka
tolikus papot, imádkozzék a te
metési szertartás alatt, maga II
szertartás azonban nem volt
katolikus.

•
, A fény igazi mivolta még
mindig titok a fizikusok előtt.
Sehességát, törését, szóródását
és egyéb viselkedését pontosan
ísme.rjük, de hosry a fény
anyag-e vagy hullám, erre az
alalJKerdésre csak teltevések vá
laszolnak. Igaz, hogyazu. n.
kettős elmélet ma már a fény
csaknem minden jelenségét meg
magyarázza, de a fény és az
anyaz viszonyát ez az elmélet is
függőben t agy ja. A fény esze
l'1l1l anyag i reszeeske is, meg
hullám is, mind a két TY1.i'1".,4
gével valóságként számolhatunk,
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ce egyszerre csak az egyik mi
nősége forog- fenn ténylegesen,
míg a másik csupán lehetőség
számára, Rejtély azonban, hogy
az anyag valóban átváltozik-e
fénllyé s hogy fordítva, a fény
átváltozik-e anyagg á. Ezt ol
vastuk ki végeredményben Jean
Abtlé tanulmányából, amely
annyira érdekes és ujszerű,
hog-y német fordításban a TVort
und Wahrheit is közreadta. De
bármi legyen is az igazságo a
modern Iénvelméletek körül,
annyi bizonyos, hog-y. gyakorla
tilag teljesen kielégítik a techni
'kai haaznosítás igényeit. Ezt
Iátiuk abból a forradalmi átala
'kujásból is, amelyen a mester
sézes világítás merry keresztül
napjainkban. 'Egyre nagyobb
sze.repet kapnak a fluoreszkáló
fényforrások. arnelvek a hag-yo
mánvos "meleg fény" helyett
.,hiJeg fényt" bocsátanak ki.
Mit értsünk ezen a megkülön
böztetésen1 Kiderül mind.iárt
abból az ismertetésből, amelyet
..T. .Ainot írt a C. Zurileker
delf t i rnűegyetemi tanár szer
kesztősében "Fluoreszkáló vilá
gítás" címmel nemrégiben meg
jelent gyüjteménves műről.

'I'udjuk, hogy miuden atom
'<3gy pozitiv töltésű magból és az
ezt körülvevő negativ töltésű

elektronokból áll, s tudjuk azt
is, hogy ez a két ellentétes töl
tés egyensúlyban tartja egy
mást. Az egész együttest tehát
a naprendszerhez hasonlfthat
juk: a mag a Nap. a körűl őt

te keringő elektronok a bolygók
ezerepét viszik. Az elektronok
száma s a mag ehhez mért töl
tése az a jel lezzetessév, amely
;az egyes kémiai elemeket meg
határozza. A legegyszerűbb

rendszen a hidrogéné, amelyben
csak egyetlen egyeleldront ta
lálunk. Most azonban menjűnk

ell:Y lépésse] tovább. Az elektron
különböző körpályákon mozog-
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hat js aszerint, hogy ez II pálya
messzebb vagy közelebb esik a
maghoz, nagyobb vagy kisebb
az elektron energiája. Ha az
elektrónt a magtól távolabbi
pályára kényszerítjük, ez azt je
jenti, hog'~~ távolabb vittünk
egymástól egy pozitiv és egy
negatív töltést, ami természete
sen csak úgy mehetett végbe,
hogy leküzdöttük a két töltés
kőzt a vonzást. Ahhoz tehát,
hogy az elektront távolabbi pá
lv.ua terolhcssük, növelnünk
kell az elektron enerrriá.iát. Az
elektron azonban rövidebb, vagy
hosszabb idő rnú lva magoától
visszaugrik .előbbi pálvájára,
Nyilvánvaló, hogy iJ,yenkor vi
szont energia szabadul fel. Ez
a f'elszahaduló energia nyilat
kozik meg az elektromágneses
sugárzás formájában s ez a for
rása a fénynek.

Ahhoz, hogy fényt fakasz
szuuk, az elektront előbb maga
sabb energiaállapotba kell emel
nünk. A megszekott világító
eszközöknél eztúg~r érjük el,
hogy Ielhevitjük a fényldbocsá
tó anyaget A gyertyaláng és
a petróleumláng esetében az
égési termék molekuláit hozza
izz.isha a h őeuergia. A g áz'vi
Iág'Itásnál az égés okoztahőő az
izzóbarisnvára megy át s ennek
emeli fel a hőmérsékletét any
nyira, hogy fényt bocsát ki. Az
eh.ktromos izzólámpáual a fém
szálat l'űtí fel és teszi izzóvá az
áram. Mindezeknek a fényfor
rásoknak közös vonása tehát.
hogy fl fCllykibocsátó anyag
hőmói-sékletét emelik.

A fűtés azonban nem az egyet
len mód arra, hogy az anvagot
fénykibocsátóvá tegyük. Ha a
gázban elektromos kisülést vé
geztetünk. akkor az elektronok
és a gázatomok ütközéseiből áll
elő a k ívúrrt eners-iatöbblet. De
ezeuk ívűl is, a szilárcl anyagok
miuden faja fényt tud áraszta-



ul az ibolyántúli sugarak,a
katód-sugarak, az X-sugarak
vagy a rádioaktiv sugarak ha
tása alatt. Bizonyos kémiai re
akciók is fényjelenségeket idéz
nek elő olyan hőmérséklet mel
lett. amelynél szó sem lehet iz
zásról.

Az elektromos izzólámpát
klasszikus világító eszköznek
tekirrtjük, de a jelek arra mu
tatunk. hog-y hamarosan túl fo
gUill, jutni rajta. mert nem sraz
dasúgos. Az izzó fémszál kibo
csátotta sugarak zöme ugvanis
a szlnkép infravörös részébe
esik. Ezeket pedig- nem látjuk,
csak hő formájában érzékeljük.
A fémszál sugarainak csupán
k is hányada az, ami látható. S
ez a körülmény készteti a teeh
nikai kutatást arra, hogy más
fé11y,forrást keressen, olyan
fényforrást. amelynél a látható
és a ]fdhatat1an f'lllJ'arak ará
nya kedvezőbb. Vi lázos, hogy
ez a nagyobb hatásfokú új f<ÍnY
forrás nem dolzozhatik hővel,

mert mirden izzó anyag' ugyan
azt aeajátosságot mutat.ia: RU
g aruinnk túlnagy része k ivűl

esik a sz ínkép látható terüle
tén. E-r, maevarúzza, hogy a
keresett. fényt már előre "hideg
fénJ'llek" nevezték el.

Ennek lett első megjelenési
formája a mindannyiunk által
ismert neon-lámpa, amelynek
VÖi'ÖS fényét neongázon átboesá
tott elektromos áram gerjeszti.
Hasonló meg'oldású a szódi um
gőzzel és a h iaanygőzzel dolgo
zó lánlpa i s. Előbhirtek narancs
szfnű, utóbbinak kékes a fénye.
Miudezek nél az elektromos ki
sülés elvét alkalmazták. A leg
újabb törek vésele most abban az
irányban folynak, hogya még
teljesebb és' még' gazdasásrosabb
világítás céljából a Iluoreszká
lást is hasznosítsák. Bizonyos
anvazok ugyanis elnyelik a rö
vidhullámú fénysugarakat és

hosszabb hullámú fénysugarak
formájában bocsátják vissza
azokat. A fluoreszkálás tehát az
a Iulyamat, amely a rövidhul
lámú láthatatlan ibolyántúli su
garakat nagyobb hullámhosszú
ságú látható sugarakká változ
tatja át. A már előállított flu
oreszkáló lámpák lényege az,
hogy a porlasztott fluoreszkáló
anyagot vékony rétegben rávi
sz ik az üveg belső felületére és
ibolyántúli fénnyel sugározzák
be, amelyet gázban vazv g-őz
ben elektromos áram gerjeszt.
Ezeknek a lámpáknak fényereje
50--70 "lumen" (fényegység)
wattonként. ami kőzel nég-ysze
rese a legmodernebb izzólámpa
fényercjének. Emellett a flu
oreszkál« lámnának meg-van az
a páratlan előnye is, hogy fé
nyét a porlasztott fluoreszkáló
.anvuvok rne!!felelő keverésével
bÚmihren színre és saínárnya
latra be lehet állítani.

•
Fra Girolamo Savonarola

egyike az egyháztörténet ama
szereplőinek, akiknek megítélé
sében a legtöbb ellentmondás
mutatkozik. Már életében voltak,
akik szcrették, s voltak, akik
,lI,'yűlölték. Az egyik oldal ra
jongott érte, a másik a halálát
kívánta, S bár öt évszázad mult
el azófa, a közvéleményben még
mindig a szélsőségek kfsérte
nek: vértanú vagy lázadó, apos
tol vagy hittagadó, szent vagy
elmebeteg? Mert ha a tudomá
nyos kutatás tisztázta is' ma
gukat a tényeket. ezek minősí

tésében megmaradtak rendsze
rin t ugyanazok az elfogultsa
gok, amelyek a kortársakat is
átha tottúk. Legfőbb okát két
ségkívűl abban kell keresnünk,
hovy nemcsak Ravonarola. de
ellenfele, VI. Sándor is túlsá
g osnn bonvolult jelenség- a ter
mészetes szemlélet számára. Aki

159



nem alkalmaz _magasabb mér
teket, annak nem kőunyű fel
fedeznie a Borgia-pápánál a
bűnök és hibák halmaza alatt
a helyes szándékokat, az egy
ház őszinte szeretetét és a hit
hűségen való állandó őrködést.

Az eddigi sok-sok próbálko
zás tanúságu szerint a Savona
rola-kérdés megoldását csak a
két szereplő viszonyának pon
tos megállapításától és igazság
nak megfelelő értelmezésétől
várhatjuk. Ennek viszont elen
gedhetetlen feltétele az is, hogy
egyszer már hiteles szövegben
legyenek meg Savonarola Há
sai és beszédei. A szenvedélyes
viták során ugyanis bőven tör
téntek bennük kihagyások, tor
zítások, sőt hamisítások is. Az
idei centenáris esztendőnek 
Savonarola 1452-ben született 
örvendetes és maradandó emlé
ke lesz "így Savonarola összes
műveinek kritikai kiadása.. A
tudományos szerkesztőbizottság

nak több kiváló világi. tagja is
van, köztük Ridolfi és Eerrara
professzor. Párhuzamosan ezzel
a munkával a torinói "Accade
mia di Oropa" kiadásában meg
jelent már egy vaskos kötet,
amely VI. Sándor idevágó bre
vélt, a közte és Savonarola kozt,
tovabbá a közte és a firenzei
Sig'nor.ia közt váltott leveleket
tartalmazza. Egy fiiggelék köz
li azokat a leveleket is, amelye
ket más kimagasló egyházi sze
mélyiségek írtak az ·ügybcn. A
legfontosabbak itt Maurilio
Fosrat i bibor-os. tari nói érsek
levelei. A szerkesztők minden
iratot szövegkritikai jegyzetek
kel és tárgyi magyarázatokkal
láttak el.

Olvasva a kötetet -- mondja
Roinumdo Spia~zi -, az ember
közvetlen benyomást kap annak
a drámának a nagyságáról,
amelybe a XV. század, amikor
két civilizáció ütközött, sodorta
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Itáliát. Savonarolában kétségkí
vül megvan az apostoli tudat.
az isteninek- és az örökkévaló
nak érzése, s ez lázítja fel II
körűlötte elharapódzó új po
gánysúg ellen. Savonarola ra
gaszkodik az integrális keresz
ténység evangéliumi és páli esz
ményéhez s azt akarja, hogy ez
az integrális kereszténység has
sa út a közéletet és annak in
tézményeit. Bizonyos arról, hogy
Isten sugallata benne az a hang,
amely arra ösztönzi, hogy meg
újítsa Firenzét és az egyházat.
Követik is őt a nép köréből.

de ugyanakkor frontba áll elle
ne az az érdekszövetkezés, amely
a saját hatalma és önzése esz
közévé tette meg az igazságos
ság-i szempontoktól merőben

megfosztott jogot. S ez a koalí
ció, amely a keresztényi szere c

tetet is puszta eljárási szabá
lyokká silanyította, győzedel

meskedik fölötte. Harcát min
denesetre megkönnyíti, hogy Sa
vouarola, noha nagyszerű taní
tásokat ad a közélet rendjéről.

semmiképen sem jó politikus.
D\~ nem is lehetett az, miután
teljesen figyelmen kívül hagy
ja II földi érdekeket. Pedig a
való élet ekkorra már olyan
fordulóban van, hogy a látóha
táron Ielra.izolódhatik annak li
Machiavellinek éles profilja, aki
néháuv nappal Savonarola ha
lilla után alirenzei Sijrnoria tit
kára lesz.

Bár a kötet összeállítói is
osztják azt a hagyományos né
zetet, hogy VI. Sándor veszte
getéssel szerezte meg a pápasá
got, . a közölt okmányokból ilS
kitűnik, hogy voltak benne ne
mes érzelmek is és hogy min-

. den rnéltatlanságu ellenére
őszintén igyekezett sértetlenül
meg-óvni azt a hitletéteményt.
amelynek őréül és védőjéül ki
rendelte a választás. Savonaro
lához intézett brevéire sem fog-



hiltó r!. hogy alattomosan ke
lepcét akartak volna állítani a
kellemetlen szerzetesnek. Az 1495
július 21-i breve alapján, amely
ben VL Sándor személyes meg
hallgatás céljából maga elé idéz
te Savonarolát, jogosnak és
megokoltnak kell találnunk a
pápának azt a kívánságát, hogy
Savonarola tisztázza azt a "ka
rizmatikus" helyzetet, amelyet
önmagának tulajdonít. Akkori
ban lépett fel ugyanis az Uber
tino da Casale-féle eretnekség
és a Szentszékhez olyan vádak
érkeztek, hogy Savonarola ezek
nek az elítélt "spirituálisoknak"
nyomdokában halad. A Borgia
pápa körül azonban ott látjuk
az érdekelteket is, akik bármi
árou és bármi módon készek el
veszejteni Savonarolát. Ez vi
szont tudott erről s míg egyfe
lől a legnagyobb tisztelettel for
dul "Krisztus helytartójához",
aki számára az "at)'a" ésa
"pábztor", másfelől nem akarja
és nem is ismerheti el pápai
parancsnak azt, amire ellensé
gei, mint mondja, "a pápa aka
rata ellenére" birták rá a pá-
pát. .

Barhogyan vélekedjünk is az
okmányok betekintése után ma
gáról a tényről - írja Spiazzi
-, a legelső, amihez a gyanú
nak az árnyéka sem férhet, Sa
vonarola erkölcsi egyenessége,
helyes szándéka, feltétlen jóhi
szeműsége és apostoli buzgósá
ga. És miután Savonarola tel
jességgel bizonyosnak érezte
magát karizmatikus sugalma
sottsága felől, ugyanakkor pe
dig tudott azokról az intrikák
ról is, amelyeknek talán maga
VI. Sándor volt a legszánan
dóbb áldozata, nehezen felelhet
nénk arra is, vajjon Savonarola
cselekedhetett-e másként, hacsak
el uem 'árulja lelkiismeretét és
azt, amit isteni küldetésének tar
tott. Nem kétséges azonban a

dolog érdemi része sem. Ad II
karizmatikus sugulmazottságnt,
amelyet Savonarola magának
igényelt, ő maga soha nem ér
telmezte akként, hogy az ellen
tétbe kerülhet.ett volna a hit
tel vagy az egyházi hierarchiá
val. "Prófétai" helyzetét nem
arra használta, hogy új hitigaz
ságokat tárjon elő vagy tekin
télyi alapon törvényeket kény
szeritseu rá az egész keresztény
népre, hanem kifejezetten arra,
hogy tájékoztassa az embereket
arról, amit üdvösségük javára
tenniök kellene. Ez -pedig tel
jesen összhangban van Szent
Tamás tanításával. amelyre Sa
vonarola a pápához 1495 szep
tember 29-én írt levelében bő
idézetekkel hivatkozott is. Már
ugyanebben a levelében kivédte
Savonarola az engedetlenség
vádját is, későbbi leveleiben pe
dig még részletesebben felsorol
ta azokat a súlyos okokat. ame
lyek miatt nem .tehetett eleget
a pápa parancsának és nem me
hetett el Rómába, Okait egyéb
ként a pápa is elfogadta.

Mint ismeretes, Savonarolát
nemcsak ezért vádolták meg en
gedetlenséggel, hanem azért is.
aniiért nem vette figyelembe.
hogy mínt "lázadó" kiközösítés
és az erre előírt büntetések alá
esik. Savonarola azonban gon
dos vizsgálat után úgy találta,
hogy őt nem érhette semmif~le
kiközösítés s így nem lehetnek
számára büntetések sem, ame
lyekhez tartania kellene magát.
S az igazság - írja Spiazzi -
ebben is mellette van. A vonat
kozó 1496 november 7-i breve
ugyanis azokra a domonkosokra
állapított meg kiközösítést, akik
szembeszállnak a Szent Márk
kolostor besorozásával az új
tosco-római kongregációba. Sa
vonarola .azonban, ha nem is
volt híve ennek a kapcsolásnak,
nem is tett semmit ellene. már



pedig a nem-helyeslés ilyen ese
tekben nem egyértelmű a tevő

leges ellenállással. Firenzében
nem is akadt senki, aki Savona
Tolát kiközösítettnek gondolta
volna. Ugyanerre az álláspont
ra jutott különben G. Lottini,
a Szent Officium nemrég el
hunyt biztosa is abban az érde
kes művében, amelynek címe:
..Valóban kiközösítették-e Savo
narolátf"

A tárgyalt okmányok vég
eredményben olyan emberként
állitják elénk Savonarolát, mint
~i szenvedélvesen szereti az
egyházat és fiúi hódolattal tisz
teli Krisztus helytartóját, még
ha ezt VI. Sándornak is hív
ják. Spiazai megjegyzése szerint
talán ő volt az egyetlen, aki va
lóban hű maradt hozzá. Savo
narola az az ember, aki az alan
tas érdekek és politikai 'becs
vágyak kavarta mesterkedések
között is követni merte és tud
ta lelkiismeretének szavát. Nem
volt fantaszta, sem elmebeteg,
hiszen mindenkor a legszorosab
ban vizsgálta meg helyzetét.
Megfontoltan és kiegyensúlyo
zottan maradt ura mind. az el
határozásainak, mind a cseleke
deteinek.

Spiazzi meg van győződve ar
ról, hogy ezeknek a döntő ok
mányoknak feldolgozása és köz
zététele után igazában nincs is
már 'probléma. Az a dráma,
amelynek Savőnarola áldozatul
esett, túlhaladta az ő személyét,
rnint ahoev-túlhaladta VI. Sán
dorét is. Magánil-k az egyháznak
a drámája volt ez, azé az egy
házé, amelynek örökké küzdő
szarvezetét időnként a legben
sőbb rostokig kikezdi a vész.
Eg3-nek vagy soknak áldozatára
van ilyenkor szükség, hogy a
Krisztust követő jóvátétellel
megindítsák a gyógyulást.

•

Desiré lIfercíer malínesí bí
boros-érsek születésének első

centenáriuma alkalmából szemé
lyes emlékezéseit vetette papir
ra Aoosuno Gemelli erről a
nagy belga tudósról és még na
gyobb főpapról. A kapcsolatok
köztük úgyszólván maguktól
adódtak. XIII. Leó kívánságára,
aki pápasága előtt 1843-tól 1848
ig Bruxellesben volt nuncius,
Mercier alapította meg Louváln
ben a halála után róla elneve
zett bölcseleti főiskolát, amely
köré később a katolikus egyetem
alakult. Ez volt az egyetlen ka
tolikus egyetem, amelyen a ha
g~-ományos karok mind működ

tek, amikor Gemelli 1907-ben fel
vetette a rnilánói Szent Szív
egyetem eszméjét. Azok közé te
hát, akiktől tanácsot kérhetett,
mindenekelőtt Merciert sorolta.
De nem vélekedett másként ma
ga X. Pius pápa sem.

Mercier a legnagyobb szere
tettel fogadta a fiatal olasz pa
pot, aki megtérése előtt két évig
már az ellentáborban dolgozott,
s napokon át magánál tartotta.
..Bizony - szögezte le Mercier
-, arra van legnagyobb szük
ségünk, hogy a tudomány leg
kűlönbözőbb területein ob-an
kutatóink és mestereink legye
nek, akik személyes teljesítmé
nyeikkel szerzik meg a jOgot
arra, hogy a tudósok világában
szót emelhessenek és meg is
hallgattassanak. Mert arra az
örök ellenvetésre, hogy a hit
vakká tesz minket, hogy a hit
és az ész összeférhetetlen, min
den elvont érv nél, a mult mín
den emlegetésénél. sőt, a tudós

.könyvek halmazánál is hatéko
nyabban válaszolhatunk a ma
gunk eleven tanúságtételével." A
megbeszélések nyomán Gemelli
is egy bölcseleti főiskola szerve
zésével szerette volna 'kezdeni.
Kiderült azonban, hogy a "mi
nimalista" programnak nem



kedveznek az olasz viszonyok,
amikor pedig továbbmentek vol
na, kitört az első világháború.

"A milanói katolikus egyetemet
íg~T csak a béke megkötése után
állíthatták fel. Aulájának fel
avatásán 1922-ben Mercier is
megjelent.

Emlékezésében foglalkozik Ge
melli a belga prímás tudorná
nyos munkásságával, a skolasz
tikus filozófia felúj ítása körül
szerzett halhatatlan érdemeivel,
fontosabb írásaíval, egyházszer
vező tevékenységével. hősi ma
~atartásával a német megszál
lás alatt. Mindezek azonban
meglehetősen ismert dolgok.
Számunkra így alighanem ér
dekesebbek a Gemelli festette
Mpl'cier-portré személyi voná
sai.

Olvasóink már többször talál
koztak' rovatunkban Leclercq
nevével. öt tekintjük korunk
egyik legnagyobb hatású katoli
kus gondolkodójának. Leclercq,
akit annakidején Mercier szen
telt pappá, ezt a jellemzést ad
ta róla: "Az összes ernbesi ér
zések, kivéve az alantasakat,
lüktetően éltek benne. Na~y volt
éH nem értette meg a kőzépsze

rfiséget, 'I'alán ez volt az egyet
len, amit nem tudott megérteni.
Semmi sem hagyta közömbösen,
ami szép, nagy és nemes. Nem
félt az ismeretlentől, mert ké
pesnek érezte magát, hogy úr
legyen fölötte. Soha nem állí
tott meg semmiféle jó kezdemé
nvozést csak azért, mert újsze
rű volt, Előbb megbocsátotta a
eéljavesztett merészséget, mint a
kishitű kicsinyességet, mert a

. merószségben több a nemesség."

Amikor Milanóban járt, Szent
Ambrus kriptájában misézett
Mercier. "Az oltárnál - írja Ge
melli - meglátszott rajta, hogy
átérzi a papság teljességének
naJl'Y méltóságát, de érzi a pap-

ságra emelt ember nagy aláza
tesságát is. Soha nem felejthe
tem, hogyan reeitálta a Credo-t,
hogyan végezte a szent áldozat
valamennyi liturgikus aktusát,
Arca átfényesedett, alakja és
mozdulatai elmélkedésre kész
tettek. Hiszem, hogy éppen
azért, mert a nagy belső élet
embere volt, tudott a cselekvé
sek embere lenni. Amikor imá
ba merült, nem létezett semmi
körülötte." .

Tudjuk, milyen atyai gonddal
fordult Mercier a papjai és- a
kispapjai felé. Ha nem tévedek,
a szemináriumi növendékeihez
írt egyik könyvét, melv nyom
ban világhírű lett, magyarra is
lefordították. Utolsó üzenetét
is, amelyet betegágyában nyolc
nappal halála előtt sajátkezűen

írt, a papjaihozintézte: "Lá
tom bennetek a papi tisztséget.
A szentmise végzése kell, hogy
leg j-en életetek mindenegyes
napjának a központi eseménye.
Azért lettetek papok, hogy be
mutussátok a rnise szent áldo
zatát. A papi küldetés legelső

és legnagyobb mozzanata az,
ho-rv szentül mondjuka misét,"

Dessain kanonok már ismert
ügvvéd és könyvkiadó volt, ami
kor Mercier pappá szeritelte.
Halála előtt három nappal őt
kérte meg Mercier, hogy mond
jon számára a betegszobában
misét. ,,]'rancis - szólt utána
a bíboros -, hálásan köszönöm
mindast, amit értem tettél ...
Köszönöm, hogy elvégezted ér
tem a' szentmisét, Nagyon jól
végzed. Mindig is így végezd.
És ajánlj fel engem a paténá
dou," Gemelli hozzáfűzi: "Ek
ként halt meg egy püspök és
egy bíboros, aki nagyon szeret
te az egyházat és nagyon meg
szerettette azt. Ilyen volt, mert
nain' on szerette Jézus Krisztust,
és másokat is arra tanított, ho
gyan kell öt szeretni."
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MAR I LLA C SZ IS N r L ljjZA (Mdrettu: f5)
Pdr hónappal azután, hogy 1660 márciu315-én, hatvannyolc

éves korában meghalt, Bzent Vince két konferenciát tartott a sze
rétet leányaival "Marillac Lujza erényeiről". A kiizoetlenséq,
őszinteség és egY3Zi3-rŰscg nagy varázslójának intésére sorra áll
tak föl a javarészt frtlllról kikerült "szegény jó leányok", h({gy
emlékezéstől könnyes szemmel; keresetlen, meghatott szavakkal
megrajzolják "édesanyjuk" arckepét. "És maaa, kedves húgom,
miféle erényeket észlelt a mt kedves nővérünkben'?" ~ kérdezte
Vince 8 a feleletek nyomán a közvetlen találkozás élményszerű
ségével bontakozik ki "lőttünk a Szent alakja. Szenvedésekben,
fájdalmakban lelke mindig Istennél időzött s mindenben Isten
akaratát látta és fogadta el. Nagyun szerette a szegényeket és
boldog volt, ha szolgálhatta őket. Minden dologban nagy tapin
tattal és okossággat járt el. Példásan alázatos volt. lIfindig kért
és köszönt, sosem par(Jnc'Jolgatott, miniaképe volt a keresztény
udvariasságnak. "Mihel,ljt magála maradt, nyomban imádságba
merűlt"; egyébként 'is /olytonos(f,'fI, Isten jelenlétében élt. És ifJJj
tovább; míg 'végül Seent V'i'ncc fölkiált: ,,0 Istenem, milyen szép
kép: ez az alázatosság, ez a hit, ez az okosság, ez a j6zan ítél
kezés 8 állandóan annak a {jondja, hogy cselekedeteit a mi Urunk
Jézus Krisztuséihoz igazUsal" A szentségnek ezen az útján Ma
rillac Lujzának három 1Jezefője volt: Szalézi Szent Ferenc, majd
ennek tanitványa és borátia, szellemének hű képviselője és nép
szerilsítője, Camus belleyi püspök,végül pedig Páli Szent Vince.
V oltak~ppen ez az utóbbi alakitotta olyanná, amilyen lett, ő
segítette át élete nehéz pillanatain és azokon az akadáluokon, ame
lyeket a természete allitott elé. Először a szeroeeetéből származ6
kon: mert ez a csodálatos munkabiráeú, fáradhatatlan, az irgal
mas szeretét pihenést nem ismerő szolgálatában izzó asszony be
teges, gyönge nó volt, ,aldnek a szeretet-szeroezetek folytonos lá
togatása, az új művekflltJgszervezéses a régiek vezetése, a bete
gek ápolása, szegények gyámolitása, talált gyerekek gondozása,
háborús hajléktalanok pártfogása. kórházak ellátása és megfelelő
munkatársak nevelése- valóban hósies erőfeszitésébe, mindenna
'P06 dlclozatába került.!1647-ben irta róla Szent Vince: ..Természet
szeri1tt:tizéve halottnak tekInthetjük. Mintha a sit'ból létme ki.
q,rca.lak6, teste. gyönge, De csak Isten a megmondhatója. mek
kora lélek lakik benne!" De ezt a gyönge testet l6győző nagy
lelket. is rMg kelleit neoelnset; Leküzdenie magában aggályossá
gát, kislHtűségre val6 hajlandóságát,időnkinti türelmetlenségét
s azt a- hajlamát, amelllért Camus is meg1'ótfa: hogy túlságosan
másokra, lelki vezetőire támaszkodjék. És Marillac, Lujza mindezt
lek,üzdötte. 0, aki sehOiJJlan sem mert ~ maga lábám állni, vé c

- gül is intézmények egész seregét, lelkek egész hadát vezette .~

végülis fö,lemelkedett az lsten akaratában való föltétlen meg
nyugvás, a szent türelem és az alázatos Krisztus-utánzás nyugal
mába és derűjébe. "Az ő példája nyomán akarok többé lenni ön
magamnál" - mondta Szent Vince. H ogy séabsuikozoit volna, ha
hallja! Mert határtalanul szerény ooli, meghúzódott a műve mö
gött. De milve épp oly fényesen vall-róla, mint mestere, és mun
katársa: ,,0 szegények atvja", aki alig iéléovet élie túl.



BÁBszfNHÁZ
Talán nem véletlen. ha IlZ em

beriség egyik legkorábbi. írott
hagvománvkínesében, a Mahab
harafában már utalást találunk
a bábjátékra. Kelet világában
maszk és ember, mítosz és fuuk
ció az ezredévek szőnvesrén ősz

szeoJvad: a színész a bábok ar
chaikus mozeását, "predeszti
nált" szerepét utánozza, a néző
uzvanazt a beidegzett, nemze- .
dékről-nemzedékre örökölt isten
s-ember-kőzötti történ"tet látja,
akár valamilyen kultikus szín
házhan színészek adják elő, akár
a hábszínház paránvi színpadán
keltik életre a vaiáne-bábok.

Nyugat bábiai -- úgy mond
ják - arab közvetítéssel tp,dp,d

.ü-k el s fénykornkat a XTI
XIV. század közxtt élték, kolos
tori kertek fogtá1{ őket keret
be - innen nevük: Mari OTH\fte,
mely kis-Máriát, a bábjátékok
Szűzanvját jelp,ntette. Ezek a
b:íh:iiiJókok - nyilván a keletiek
mintá.iára - merevek, eseménv
telenek voltak, nem is mindíg
illett játékuk a kolostorudvarra,
ahonnan e!!'yebekheü III. Ince
pápa ki is tiltotta őket. Igy kerül
tek ki a bahák a csepürázók,
vásárosok vilázába. hangjuk el
durvult, mía témakörük gazda
~!'Odott, élték a commedia del
1'arte sajátos. zondtalan és tar
talmilag Í!,énytelen :iátékvilá!rát
- mindaddiz, míg a harmincévss
háború idejében nem kezdenek
merrtelttödní nemzeti, majd népi
s végül keményen és forradal
mian hareos tartalommal. A vá
sári publfkum mást, többet is
akart már a bábokban látni;
mint csillozó, tarka mesét: a
naránvi, tákolt színpadoko n vér
hő. életből-ellesett, legtöbbször
paraszti töröl fakadt hősök je
lennek meg. akik alaposan .el
bánnak Iöúrral, dézsmaszedővel.

srősaakos toborző-tlssttel. Euró-

pában mí ndenütt megtalálhat
juk a bábjátékok színpadán Vi
téz László és Ludas Matyi helyi

. változatát. .
A barokkban - a bábok moz

gásának ritmusa illett e· kor
hangulatához --- a főúri színpa
dokon feltí~nnek a kecses mario
nfltt-figurák - Haydn. Gluck,
Weber s Mozart bábjáték-zené
jére illedek, miniatür operákat,
operetteket alakítva. A XX.
század sxínnadtechnikaí kisérle
teit mindenütt nyomon-követték,
- de meg is előzték sokszor
azok a bábjátékok, melveket
egy-e!!'y merész újító próbált ki,
legtöbbször erősen szimbolfkus,
vaev Guisruol-szerű formákban.
1!!'ya Podmaniczky-utea egykori
bábszfnháza is a magyar szín
házi mult Ieeemlékezetesebb.Ieg
tisztább hacvománvaira utal.

A bábjáték - külön esztetiku
~1ainal{ véleménve szerint - ak
kor éri el a kellő hatásfokot, ha
a néző elfelejti. hocv kézzel moz
zatott, anyagból formált bábok
ágálnak a parányi szfnpadon,
valóságnak veszi a történetet,
éppúgy esrvüttérez a szeroplök-

.kel, mintha "valódi" kulisszák
vilácában perezne a darab.

A hftbs7.íllhá?:nak ezt a legrna-
. ganabb mártékét. melyben a já

ték ősi elemei felfokozntt alak
ban jelentkeznek -- Obrazcov
báhszínháza érte el. A magyar
bábjáték, melvnek nem hiányoz
tak százados hagyományai - a
moszkval bábszínház vendézjá
tékakor meríthetett ezekből az
elemekből s ennek segítségével
építhette ki azt a kis szíriházat,
mely Budapest egyik legkedve
sebb, legeredetibb művészi haj
léka. A bábjáték ma már külö
nÖR szeroncsével képes megol
dani a lehetetlennek látszó. fel
adatot, hogy a bábu lényegéből
fakadó stillzációt élll jelképeBBé~
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get a reális színjáték magassá
gáig emelje - részben a darab
sezf tségével, de a bábokés az
alakító-színészek harmoniádának
teljességével is. .

A pesti bábszínház mai for
májában alig harmadféleszten
dős multra tekinthet vissza s
máris néhány figyelemreméltó
bemutatót jegyezhetett fel a
színpadi krónika. Legújabban
Gozzi-nak, e XVIII. századbéli.
hosszúéletű szfnpadi szerzőnek,

.Goldoni keseríí ellenfelének mű

vét, a Szarvaskirályt (Re Cer
vo- t) hozta színre: ez is beletar
tozott Gozzi tíz, szfnpadra írt
meaéjének sorába, ezekkel akar
ta azt bizonyítani,bogy a mese
is tud olyan hatásos lenni a ri
valdák.világában, mint a nagy
komédia színpadi művei. A ma
gyar bemutatónak az ad viszont
különös éket és kedvességet,
hogy Gozzi rokokó-rímeit a jó-

A KŰCSIPKÉS VÁRPS

Rövid ú.iságh íren akadt meg
nemrég a szemem: újjáépítik a
rothenhurgi városházát, mely
nek nagy részét hét évvel ez
előtt repülőbomba pusztította
el. Pedig Rothenburg nem jelent
hetett sem ipari, sem katonai
célpoutot. Az emelte ki. Európa
hasonló ódon városai közül,
hogy talán a legtökéletesebben
őrizte meg. a középkori város
képet.

Ez a középkori hangulat már
az állomásról a városba menet
megcsapja az embert. Alattunk
zöldelő dombok kőzött kanyarog
a kis Tauber folyó, előttünk

Rothenburg tornyai fúródnak a
felhőtlen égbe. A lejtőt borító
gyümölcsöskertek üde keretbe
foglalják a várost övező hat
méter magas, négy méter vas
tag, komor-szürke kőfalakat és
örtoruvokat, Az ember azon sem
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királyról, hűséges élete-párjá
ról, a gonosz miniszterről, lélek
vándorlásról - Heltai Jenő for:
málta magyar ritmusra, Az első
előadás hallgatói 'a versek köny
nyed és játékos kadenciájában
számtalanszor érezhették a Né
ma Levente el-nem-múló vará
zsát. Bábszínházban a színészek
majdnem névtelenek, az össz
hangulat, összjáték szabja meg
az együttes sikerét: itt a néző
valóban együttél a rokonszenves
vagy gyűlölt szereplőkkel. A
nagy stílusérzékkel készített
díszletek is hozzájárultak ah
hoz, hogy megtörtént a színpadi
"átlényegülés" - a néző elfe
ledte a babák anyag-mivoltát s
a mcsejáték kedves, könnvű bó
dulatában élvezett két, egymás
ratalált költöt s egy nagyon te
hetséges együttest.

O. f. 1,',

lepődnék meg', ha egvszerre
lándzsás őrjáratok dobognának
végig a falakon; és szinte hal
lani váli a vaskos láncok csör
gését, amint felvonják a nehéz
hidakat és a kapuknál fegyver
be kiáltják az őrséget. Pedig hol
vallnak már ezek az idők! A vár
fal alatti mély árkot régen fel
töltötték; estefelé, mikor a nyu
gati nap rézsútos sugarai rózsa
színűre festik a köveket, szerel
mesek sétálnak ott,

Amint a városkapu boltozatos
homályából .kibukkanunk, vagy
négyszáz esztendőt. fordul ve
lünk a világ, Macskafejköves
keskeny utcák, hegyes tetejű,

keskeny homlokzatú, zárt erké
lyes polgárházak; a párkányo
kon virító muskátlik mély pi
rosa egybecsendül a tetők

cserépzsindelyeinek színével. A
házak fala tarka. sárga, kék...



szűrke, rozsdabarna, rózsaszín;
csak úgy ragyognak a napfény
ben. Az apró terekké szélesedő
fordulóknál, utcakereszteződé
seknél mindenütt kutak, Az
egyiket remek kovácsoltvas rács
veszi körül, a másiknál oszlop
tetején ülő oroszlán torkából zu
hog' le a víz, a harmadikon
bronz angyal térdepel, a negye
diken furcsa emberke Iibával a
hóna alatt s a víz a liba csőré
ből permetezik elő; az egyik fölé
tetőt húztak, egy másiknak a
kávájára kőgalambokat fara
gott egy rég megpihent művész
kéz.

Ha az imént a bástyafalak
Shakespeare hőseinek alakját
idézték föl, a középkori utcákon
szinte várnók, hogy Faust fekete
uszkárja ugráljon körülöttünk
és Margareta fehérfátyolos sző
ke feje bukkanjon föl valame
lyik kapuboltban. Álomszerű
minden: mintha egy boszor
kánymester kibukkanva valame
lyik csúcsos tetejű házból, visz
szavarázsolt 'volna a messzi
multba.

A városháza a tágas piactér
közepán áll. Legrégibb részét,

" szigorúan zárt északi homlokza
tát a XIII. században építtette
egy szülővárosát emelni törekvő
polgármester. Később ugyanen
nek az épületnek a pincéjében
kellett árulás vádjával terhelten
raboskodnia. Az ötvenméteres
toronyból valamikor kürtszóval
jelezték a tüzeket és közeledő
viharokat. A déli szárny gazdag
ornamentikája, faragott sarok
kiugrói, sötétvörös cseréppel fe
dett, többemeletnyi magas tető
zete - melyen három sorban
virítanak a zöldkupakos padlás
ablakok - már a reneszánsz al
kotásai. Az aranyozott, fakazet
tás mennyezetű tanácsteremben
századokon át vezették a város
ügyeit a tanácsurak: derék fa
zekasmesterek, asztalosok, szű-

csök, cukrászok, pékek, ceízma
diák. És hogy jól vezették. an
nak tanui az utcák, a terek, a
házak, a templom.

A SzentJakah-székesegyház
tornyaival, csúcsíves ablakokkal
megszakított hatalmas falaival
fenséges máltósággal emelkedik
a város fölé. A kor, mely emel
te, Isten házát minden más em
beri hajlék fölött valónak tar
totta. Ezért olyan Hothenburg
képe, lia valamelyik szomszédos
dombról nézik, mintha összes
épületei a székesegyház körül
térdepelnének. Bent a szédítően

magas pillérek tövében parányi
nak érzi magát az ember, tekin
tete elvész a három hajó bolto
zatának magasságában. A színes
ablaküvegeken át beszűrődő
fény szivárványos derengésbe
burkolja a pillérek kőcsipkéze
tét, a kedves, ügyefogyott kö
szeuteket, a szárnyas oltárok
aranyos cirádáit. A XIV. szá
zadban kezdték építeni a dómot
és hatvanhárom év mulva, a
XV. század derekán fejezték be.
A hírneves délnémet fafaragó
mester, Tilman Riemenschneider
eg'yik legmegragadóbb műve, a
Szent Vér oltára a templom fő
ékessége. Ahitat és költészet su
gársik róla. Az arcok portrésze
rűen hű ábrázolása, a haj, a
bőr, a vékony ujjak. finom ki
dolgozása valami belső lükte
tést áraszt s a valóságos élet je
lenlétét leheli a szobrokba. A
Márfákon a fiatal anyaság sze
líd boldogságának, a Kisdedet
tartó vagy imádságra kulcsolt
kezek átszellemültségének, a
gyászolő anya mérhetetlen fáj
dalmának páratlan, érthetetlen
művészetű ábrázolása felejthe
tetlen.

A mi századunk a technikai
utópiák megvalősulásának, a
társadalmi szerkezetek forradal
mi átalak ulásának, a tömegter
melésnek, a nemzetközivé tágult
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nagyobb emberi közösségeknek
a százada. Nem a magukba zár
kózó városok, lassan dolgozó
kézművesek, átszellemült Iafa
ragók és nehézkes városi pol
gúrok lassú ütemű életének ko
ra. A maga idejében azonban
mindennek értéke volt s á mult
nem egyéb, mint ezeknek az
értékeknek. jó és nagy tapaszta
latoknak az összessége. Ezért
kell féltő gonddal és éber sze
retettel őrizni, mint ahogyan
Rothenburgban teszik, ahol
négyszáz év óta tilos a falakon
belül új házat építeni s a ja-

vitásokat csali: szakértők irli.·.
nyitása mellett, pontos korhű

séggel szabad végezni; ahol nem
járnak villamosok és a vidéki
autóbuszok is csupán néhány
szélesebb- utcán közlekedhetuek,
Itt látszólag megáll az idő;
annyira, amennyire minden mú
zeumban megáll.

A falakon kívül azonban to
vább .fejlődik, tovább halad a
világ: mert a mult soha nem
akadálvozhatja a jelent és nem
állhat útjába a jövőnek.

Haliisz Alexandra

. MERT ránézett szolgálója kicsinysé!Jére, ime mostantól fogva
boldognak hirdet engem minden nemzedék.' Az Atya, lehajolva
ehhez az oly szép és szépségét oly kevéssé tudó teremtmenuhez,
azt akarta, hogy az időben· ő legyen annak anyja, akinek az iiriik
kéoalásáoban (j az Atyja; s ekkor megjelent a Szeretet Lelke,
aki az Úr minden művelkedésében jelen van, a Seű» kimondja
"fiat"-ját: "Ime az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd
szerini", s betelt a legnagyobb misztérium; azzal, hugy az Ige
alászállott hozzá, Mária örökre az lsten zsákmánya lett.

Úgy vélem, a Szűz magatartása az Annunciációtól Jéeus szü
letéséig eltelt hónapok alatt mintaképe a benső lelkeknek, aeoknok,
kiket Isten ki.1Jálasztott, hogy bensejükben, mint valami mély
séges szakadék mélllén éljenek. lJHlyen békesséaben. és összesze
dettségben adta át Mária önmagát mindezen dolognak! A leg
egyszerűbbeket is valósággal istenivé avatta, mert hiszen min
denben Isten ajándékát tisztelte; ám ugyanakkor módját találta
annak is, hogy a szeretet gyako1"lásában árassza ki önmagát.
Soha. az elmondhatatlan-látomás, meluet önmagában' szemlélt, nem
csökkentette benne a felebaráti szereteiet, mert . ha a ezeretet
Urának Istenének örökkévalóságara és dicséretére irányul, bir.:
tokában van az egységnek és nem is vesziti el azt soha többé.

(A Szentháromságról nevezett Erzsébet nővér. 1880-1.906.)·

Felelős szerkesztő és kiadó: Sik Sándor.'

Klei-nyomda Budapest, XI., Bartók. Béla-út 15: F. v.: Gaál Ferenc - 213 5~



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

A VILÁGIAK NAGYKORÚSAGA. A januári számunk cik
kéhez érkezett hozzászólásokat ezúttal is köszönjük íróiknak. A
kérdésre rövidesen visszatérünk s akkor fogunk a beküldött hoz
zászólásokkal foglalkozni.

LUC ESTANG francia író 191I-beu született, komoly benső
harc és vívódások árán jutott el a katolikus hitvallásig. melyot
azután teljes egészében, megalkuvás nélkül vállalt. Pályáját uagy
műgondra és elmélyült benső életre valló versekkel kezdte, He
génvei. a sokat vitatott "Stigmák", vag~: a legújabb "Cherchant
qui dévorer" a keresztény élet és a kegyelem nagy kérdéseível
néznek szembe: amaz az egyházi remi szentségének eltörölhetet
len bélyegét mutatja meg egy aposztata életében, emez az apák
vétkei miatt bűnhődő fiatalok küzdelrnet a kísértéssel vés bűnnel.

"EGY OLVASÓ". Hozzászólása alapján rovatunk Írója igyeke
zett ujból átgondolni a témát és ezzel együtt őszintc lelkiismeret
vizsgálatot tartani. Annak eUenére azouban, hogy Szent Tamás
értelmezésében minden bizonnyal túlment az Ön által pontos sző
vegben idézett tételeken s így az Ön nézete szerint tévedett, a hit
és a tudás viszonyát illető alapkérdésben írónk saját felfogását
továbbra sem látja a katolikus felfogással ellenkezőnek. Eltekint
ve azonban ettől.: mindazokat a bevezető mondatokat, amelyeket
Ön kifogásol, a későbbiek közlése kívárita meg, azokat tehát eb
ből a szempontból kell megitélni, egyébként pedig meg-lehetősen

alárendelt jelentőséggel is birtak. Végül pedig - üzeni írónk
- azt a sok-sok szempontot, amit neki figyelembe kell vennie
Önnek különösen illenék méltányoluia annál is inkább, mert Ön
a joggal elvárt illendőség és polgári tisztesség ellenére a hozzá
intézett magánlevelét sem jegyezte nevével, megfosztva ilyen mó
don a szerzőt annak lehetőségétől, hogy észrevételeire érdemben
válaszoljon.

G. T. Utalva lapunk 1951 novemberi számának "Arpádházi
Szent Erzsébetek" című cikkére azt í rja, mindig bántotta kissé
Szent Erzsébet rózsalegendája. bogy eg~: szent rasszonv azt! a
szenvedést sem vállalja, hogy a férje megdorgálja, hanem hazu
dik, s ráadásul Isten csodával szentesifi ezt a hazugságot. A le
genda eredeti formája azonban, megnyugtatjuk, egészen másként
állítja be a dolgot: nem az asszony Erzsébethez fűzi a rőzsaoso

dát, hanern a kis, három-négy éves láuykához. A történet másik
szereplője pedig nem Thüringiai Lajos, hanem :Erzsébet apja, II.
Endre. Igy közli ezt a Schütz Antal féle "Szentek élete", így
mondja el egy régi magyar legenda az Érdy-kódexben. "Történék
egy napon - olvassuk itt - mikoron naln' hideg volna, hogy
úgy mint senki látná, vinne apró maradékot az vár kapuja elébe
az szegényeknek. És íme elől találá az ó atyja, csodálkozván raj
ta, enneumaga mit járna és hova sietne, ruegszőlítá őtet: Fiam
Erzsébet, hova migy, mit .vissz' Az nemes király leánya, mert
felette szemérmes vala, nagyon megszégyeuIé magát és megijede
és nem tuda félelmében egyebet felelni: Ime rózsát viszek. Az ö
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atyj a ked(·g (pe d ig) lll in t eszes em ber m eggo ud uhi, hogy Hem vo ln a
rózsavir úg ideje, hozz úh ív ú és m egl Mli keleh ét Ikobc lé t l, hát m i ud
rózsavi r ág a z asszu, a p ró portéka. Ú nagy árta.tl anság, ó s'l.ep lö
telcns ésruc k halhatatlan malaRztja! I me m~ áIdo í t m cu nyei király
uern h ag yá az ő szere lmcs szo lgú. l ó le únva b' ~ ' z{' d ét hamissúg ha n.
ho g y szemérmet (szégye n t) ne vallana, <le ill]; ú l;h sze ll ts ége:; \"01
tút. is teni i rga lnwssúg k övetn é, E z ]CÚIl YZU, ha e lhel l' ml v, da (h a
fölnő), mi Jlug g y á l észe n ! A n nak ok áér t l W !1I uk a rú m iv olkcds 
t ében m eg bán tani, l átv ún, hog y m ind lelki á jtutoss úrrhan, m m d
jó m iv cl k ed etiheu K rí sztu« ' .J ézu s ua k áh í tatos szo igú ló ja vo luu.
- - L á tniv al ó: E rzsébet i ti Illég ld sl ún~' s n v ru a li I I) i r a róleJ,nn
ből n em mond iga zat, m iu t ink ább e]'(:ll~'es"égében: ú b dlvún. hogy
föl fedezték jótékonyságát. A k özh icd e loru uzo ulnu , <I l"Iizsaesod ú t
nvi lván EJ 'í\séhet as szo lly k ori (' Il'j{'Ill'k epizild jai,'ai zu vurt» (JSZ 
sze. I g y v ette út a z ir odalom s így I'iigzíh -tfck a ld~p /iiJllű \' t, szeti
alkotások is. A t éved és ért azonban ;: leg-eJl\la nem felelős.

K. 'I'. L ogosnak nevezte Hcruk lci tos és a z il n vo m úu a Stoa
btilcselete II vi lágban m ü k ű d ő is t o. n i ér- te l m e t, P hil on p edig', a z
u le xa ndri n i z" idú f ilozúl"lIs ( K . I ~ . ~ ,.\ --K r . u. ;)U.) a II'g'j'al ,g'osa iJh
angyalt, a ki a vi lúg ő sm iu túi u í~s II Imm úl la n ő su n vurru uk 1\07.
mossz á For m ál ója, L og-os nak nevezi Sze llt .J án os a posto ) I; ;~ ev a n
g'elista a }<' iú Is ten t, aki a z Atya iin is nw retl·t lal'la llllHzú éH;, sze 
m élves, isten i Gondola t, Sz ó, r égi ese n I g e. _ . V :HlIlali: ak ik ú,g-y
g'ollllo ljúk , ' h og y Szc u t .I ános a F iú I s tent a g iil'iig fi hnúf i (ul ih
Ip!ö d,,!' la lú ll a k i. S W llt .J Ú!l OS azo n hn n ('sa k H l,( I ~'OS ,;zM vet i e út a
ko ru hp) i : ~ j ;l cseldtől . ús te ljr-se u új ta rI ,Il Ina l. ;Idotl ne k i, A Log os
szú ugyun is a görög l'i loz ól'usok n úl s oha seru .icle n t.i a truusz cen
tlen s (e v i lú g í.ó! kü l öubő z ő . e v i l újro n túli ) .l stun t, h a u e m lllilldi g
csa k az i m m a.nrns (e v il ágon hulii l i ) ixteu i };rte ln le t. Ph i io u n úl
sem .ielent.i a inúsodik isteni sZf'llIélyt, hanem csak HZ angyalok bnlse
.ié t, aki m iu t ő s u r o de l l e g' ~; es ii lt a v i!úg unyag ú\'al. Mik or S zc nt
.Iú.uo s a jlog únyok eliítt o ly isnw l'iís l'scngé.sií sx óv ul Lo srosn a k
nev ez i a Fiút. o ly nu í'o t-m án j á r " l. u .iu t S zent , Púl az n.th éni ugo
rú u, a ki a rru hi vatkozva . hog y e!{y o l í ú r uk az Tsm er ct leu I s tennek
I ől iru to t viseli, 19o)' kezdi bes7.t'·fl {, t :l;~zt az I sm eretlen I ste nt hir
d l'1( ' lll éli nektek ,

U J OR G O ,., ft ~ "p . t t' s~ ' és mi.H!en- Rieger OUó
l" ".. ~ nema [avit ást vall aI
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