
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
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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
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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~

1~



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.'
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