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HARSÁNYI LAJOS VERSEI
SZENT rÁL

Miként az óriási hold ha ,!elj(j
És elhalványít annyi roppant 11otvoo«
A lelked ilyen égre robbant hold volt,
Futott előle minden lomha felhő.

A népek Doktora s űzője 'í'oltál.
Szavad tűz és kard. mirrha és aroma,
Felbőszült és eláiult tőle Roma,
Athénben várt az Ismeretlen OUá,'.

Nérót leszúrták zöldin.qes louiiszok,
A V áras égett, Kárthágóba látszott.
Karddal halok! - kiáltott bü.~;.:íw ajkad.

A roppant N ap világított ieletted,
Azt nézted egyre és sohsem feledted,
Hogy fényedet - heves hold - tőle kaptad,

AQUINÓI SZENT TAMÁS

Agyad hibátlan gyémántkupolája
A Péter-temploménál is nag.lJvIJb tán.
Tudósok, kétkedők erőik fOI/ytált
Mentsvár alá futottak mind aláia.

A legerősebb minden ős ökör közt,
A roppant ész nehéz igáját hordtad
S míg annyi agya súlytól földreroskadt.
Te győzve értél fel az égi Kiirhiiz,

A társaid: Arisztotelesz, t-uu«
Shakespeare talán s a {eldúlt, szö,'nyű Dante;
Pokolba, .mennube ecutormán belútú.

A 'lJer sed is hol forte, hol andante.
Az ágyad mellett zsenge Wiort1Szál.
A földnek legnagyobb tudásu. voltál.
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Sz Ö ré n y i A n d o r

A PARÚZIA
KRISZTUS URUNK MÁSODIK ELJÖVETELE

Húsvétvasárnap hajnalán megnyílt a nagypénteken Iepeesé
telt sír. A meggyötört, kigúnyolt, keresztrefeszített Úr Jézus föl
támadt halottaiból és megcáfolhatatlan bizonyítékát adta ezzel az
ő isteni hatalmának és megváltói küidetésének, A föltámadással
azonban nagyjából be is fejeződött Krisztus Urunk földi külde
tése. Már csak rövid ideig maradt a földün, befejezte tamtványai
oktatását, átruházta rájuk azt a hatalmat, mellyel ő működött eh
ben a világban és a negyvenedik napon az Oia.ifák hegyéről di
csőségesen fölment a mermybe. Az Apostolok Cselekedetei leírja,
hogy a tanítványok nem tudták szemüket elfordítani ettől a föl
séges látványtól, csak nézték, nézték, amíg egy felhő el nem ta
karta őt a szeniük elől. ,,8 miközben nézték őt, arnint az égba
ment, íme két férfiú állt meg mellettük fehér ruhában 8 ezek
mondották: Galileai férfiak, nút álltok és néztek az égre? Ez II

Jézus, aki fölvétetett mellőletek az éghe, úgy jő majd el, ahogy
felmenni láttátok őt az égbe!" (1, 9-11) .

Ez a jelenet és ezek a szavak kitörölhetetlenül bevésődtek az
apostolok és az egész őskereszténység szivébe. Az Úr Jézus el
megy ugyan közűlük, de csak visszatér ahhoz az Atyához, aki
örök szeretetében a vil:tgra küldötte. S amikor ez a hazatérés
meg-történik, vagyis amikor az Istenfia fölmegy a mennyekbe,
ebből az apcstolr.l.nr k is, az i"EEzes hívőknek is, nagy iEJt€n~

ajándék fog származni, Eljön az idő, amikor tanítványait ujra.
de most már elválaszthatatlanul maga mellé veszi, hogy mind
örökre egyesüljön a .Jó Pásztor az ő kisded li}' á.iával. Ettől kezdve
a kereszténység mindig ebbe a diesösézcs jövend6he néz, mely
minden történés befejezése és megkoronázása, az egész teremtés
célja és rendeltetése, az Isten országának teljes megvalósulása.
Ezt 'a második eljövetelt nevesi az evangélium görö;:: szóval
.,paruiiának" (Mt. 24, 3. 27. 37 és 39), ug-yanÍgy Szent Pál is az
1. és 2. 'Tessz. levélben, míg az úgynevezett pasztorális levelekben
..epifaneiának" mondja. Mindkét szó lényegében ugyanazt jelonti:
"megjelenés", "föltűnés", "megjövetel" stb.

Erről a parűziáról azonban idők folyamán nagyon sok hamis
nézet és tanítás támadt és nagy fordulatok, világkatasztrófák
idejében mindig akadtak, akik megpróbálták a saját elképzelésük
és szájuk íze szerint magyarázni az Ül' Jézusnak és apostolainak
a végidőkről szóló titokzatoa jöveudölései t, vagJ' akik kihasznál
va a hiszékény és a jövőbe szíveseu temetkező emberek fogékony
ság-át, "biztos és csalhatatlan" masrvarázutokkal, jóslatokkal szol
gí.ltak a Parúzia idejére és körülményeire vonatkozólag. Ma is
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járnak a falvakban szektások és osztogatják ponyva-kiadványaíkat,
melyekben élményszerűen és szinte Iéuvképszerűen ábrázolják a
közeledő, sőt küszöbön álló Parúziát. 'I'udománvos oldalról viszont
számtalan állítást olvashatunk' arról, hogy az isteni Mester is,
tanítványai is tévedtek, mikor azt tanították, hogy·a dicsőséges

második eljövetel már közel vagyon: él'l mert az egesz keresz
ténység erre az "eschatologiára", a "végidónl'k" erre a tanítására
van alapítva, az egész krlsztusi épitmény összedűl, megsemmisül a
megnemvalósulásnak, a csalódásnak és tévedésnek ebben az ör
vényében.

I.

l. Ha az Újszövetségnek az "es(.haton"-ról, a végidőről szóló
tanítását helyesen akarjuk értelmezni, elsősorban figyelembe kell
venni azt az alapvető tényt, hogy Krísatus és az apostolok taní
tása szerint a "végidő" már itt van, már megkezdődött a Meg
váltó felléptével. "Az idő beteIt" (peplérotai ho kaíros), ezekkel
a szavakkal vezeti be Jézus galileai működését, apostolait elküldi,
hogy hirdessék: "elközelgett, eljött a meunyek országa" (Mk. I,
15; Mt, 10, 7), az őt faggató farizeusoknak azt mondja, hogy az
Isten országát nem szabad nagy külső jelek megtörténtétől füg
gővé tenni, mert az "Isten országa bennetek vagyon": már itt
van közöttetek (Luk. 17, 21). A gonosz lelkek kiűzése bizonyítéka
annak, hogy "elérkezett hozzátok az Isten országa!" (Mt. 1~, 28).
Az emberiség történelmében csak két élesen elkülönített korszak
van, s a középpontban áll Krisztus, a történelem és teremtés ura,
Az' első kor a várakozás, az elökészítés, a meg nem váltottság,
következéskép a bűn és a halál kora; a második pedig a beteljese
désnek. 'az Isten országa eljövetelének, a megváltásnak és az örök
életnek ideje. (Róm. 3. 25-26!) Amikor az Ül' Jézus elkezdi nyil
vános működését, magára alkalrnazaa lzaiás szavait: hirdeti "az
Úr kedves esz,1erd{'jét" (Luk. 4, 21) és világosan tanítja, hog-y
minden megelőző idővel ellentétben Vele II vógidő, az utolsó idő

köszöntött be. Isten sokféle módon beszélt már az emberekhez
a tiirténelem folyamán. szólt a teremtés műveiben és szólt a reve
láció csodáiban, "legutóbb - ep eschatou, tehát a végidőbenl
- ezekben a napokban Fía által szólott hozzánk, kit mindenek
örökösévé rendelt ..." (Zsid. 1, 2). Jézus Krisztus az Istennek
utolsó "szava", az Isten személyes. megtestesült "Igéje" az embe
rekhez; az Ig-e, a "Logos" után már nincs semmi új kor, a Log-os
bau eljött minden teremtés célja, minden láthato és láthatatlan
dolognak létesítő oka, minden történés rendező ura, (Kol. 1, 14
20) és azért rnondja az nr Jézus, hog-y "látta a sátánt mint vil
lámot az égből leesni" (Luk. 10, 18). .Az "ülők teljessége" itt van,
nincs már kit várni (Mt, ll, 4 kk.) : azért inoud.ia tanítványainak:
"Boldogok a szemek, melyek látják, amiket ti láttok. Mert mon
dom nektek, hogy sok próféta és kirúly kívánta látni, amiket ti
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láttok, de nem látta, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hal
lottal" (Luk. 10, 23-24).

A Parúzia csak betetőzője és betel.ieaítöje ennek a kornak.
Ebben a végidőben az Isten már "megdicsőítette" (edokszazen),
"akiket eleve elrendelt", meghívott és megigazulttá tett (Róm.
8, 28-30). Az Isten országa, a kereszténység olyan, minta fa.
Gyökerei a földben vannak, de ágai az. ég felé nyúlnak és ter
mése a levegőégben érik. Az Isten országa is a földön él, a föld
be gyökerezik, s a Parúzia csak a mar meglevő fának égbenyú
lása, a termés megérése, de újat, lényeges v5ltozást már nem hoz,
Az örök élet nem más, mint a már megIévő kegyelmi élet ld
teljesedése, kivirágzása, azért mondja az Ur (J án. 6, 47); "Aki
hisz énbennem, annak örök élete vagyon! Iecheí)", Az örök élet
tebát nem jövő, hanem - legalább is gyökerében - már itt van.
birtokunkban van .. "

Isten országa tehát itt van, ez azoubun nem jelenti azt, hogy
nem fejlődik. Élő szervezet és ennek a szervezetnek, Krisztus
misztikus testének élete szorosan össze van kapcsolva a történelmi
Krisztussal. S amint a történelmi Krísztus nem az Istenség alak
jában, nem a dicsőség és hatalom fényében jelent meg, hanem
"kiüresítette önmagát, felvette a szolga alakját, emberekhez ha
sonló lett és külsejét tekintve úgy jelC'nt meg, mint ember" .. "
(Filip. 2, 7), ugyanúgy a misztikus, a kö:üittiink, az E:5yházltan
élő Krisztus élete is össze van kötve emberi gyengeségekkel, fáj
dalmakkal, szenvedésekkel és megaláztutásokkal. A dicsőség a
befejezésnek van fönntartva. (Mk. 8, 3l-H3; 9, 31-35; 10, 32---38
stb.). A keresztény ember a keresztsé/then Krisztus .Jialáláha
keresztelkedett meg", "beleojtatott (szümfütoi) halálának hasonla
tosságába" (Róm, 6, 3. 5) s igy a g')--öngef-;{'g" éppúgy hozzátartoaik
a misztikus Krisztus megjelenési formájához, mint ahogy Krisz
tusnak is a szenvedéseken keresztül kellett bemennie az ő dicső

ségebe (Mt. 5, 10-11. 44; 13, 21; 23. 34; Ján. 15, 20; Mk. 18, 9 kk.
Lk. 12, 11 kk; Ján. 16, 1-4 stb.),

2. A végidő, az utolsó idő tehát már megkezdödütt, de hOtJJJ
meddig fog tartani, azt sehol sem moridja meg az Úr Jézus, sőt

a íegélesebben elutasit minden számítási kisérletet (Uk. 13, 32;
Lk. 17, 20-21). És nem is tehet másként, Nemcsak azért, mert az
Istenfia előtt nincs időbeli korlátozás és uz ernber-i évezrcdek sem
mit sem jelentenek az isteni örökkévalosúggal szembeállí tva, ha
nem azért sem, mert amikor Ő az időnek. ft .Jcairosv-uak végéről

beszéleakkor jövendölést mond --- (mint Nzent Pál és többi apostol
is) - és a próféciának egyik legjellemzőbb tulajdonsága uoz.idő

beli távlat hiánya. E"l. a jelleg az, amit a szaktudósok "prospeclns
propheticusv-nak azoktak nevezni, amit talán úgy érzékeltethet
nénk legjobban, hogy a próféták a jövó eseményeit egy síkban
látják és egy síkban festik meg. Az ószövetségi jövendiiléseket
hasonlíthatjuk a duecento és trecento Ie--tményeihez, Ezekben a
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naivságukban és primitívségükben is csodálatos alkotásokban
nincs távlat, a művészek mindent egy sikban festenek. Ugyanez a
helyzet legtöbbször a jövendöléseknól is. A próféták- lelki szeme
előtt egy síkban vonultatta föl a kinyilatkoztató Isten a jövő

egyes eseményeit, és .ők ugyanúgy írták le, festik meg könyveik
ben, ahogy látták; időbeli távlat nincs bennük. Nem is lehet.
mert maguk sem tudták azt. hogy az egyes eseményeket milyen
időköz választja el egymástól, és így igen sokszor még az sem
biztos, hogy az egymásután következő leírások valóban egymás
után következő korokat, eseményeket mondanak-e el. Amikor az
Úr Jézus megjövendöli a szent város pusztulását és a világ végét
(Mt. 24, 1-51; Mk. 13, 1-37; Lk. 21, 5-8G) , akkor az ószövetségi
próféták médjára nem ad távlatot, nem különbözteti meg az
!'gyes történéseket, még a két főtémát sem. l:gyanÍgy egy síkban
festi a Parúziát Szent Pál, Szent Péter és Szent János is. Ez,
az egy síkban való látás és leírás, az időbeli távlat hiánya annál
jogosultabb az Ujszövetségben, mert mindanuyian benne élünk
már az "utolsó időben", s a befejezés nem hoz semmi újat, semmi
lényegeset, ami ne csak a mostani idű kiví rágzása volna. Ez a
prófétai távlat kizárja az időbeli számligatás lehetőségét még azo
kon a helyeken is, melyek látszólag csak ídömeehatározásként
értelmezhetők. Igy Mk. 13, 30-ban ed olvassuk: "Bizony mondom
nektek, hogy el nem múlik e nemzedék, mígnem mindezek meg
lesznek." Az utolsó .Itélet idejét az (Tr Jézus e szavak szerint sa
ját nemzedékének életébe teszi. E Szavai a tarrítványoknak, Péter
nek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak kérdéséhez kapcsolódnak:
.,Mond meg nekünk, mikor lesznek ezek' ..." (13, 4) S az isteni
Mester számos előfelét mondja ugyan meg az elkövetkezendő vég
időnek, de az időbeli tudakozódásra nem hajlandó választ adni,
sőt a lehető legkeményebben kijelenti: "Azt a napot azonban,
vagy órát senki sem tudja, a meunyei angyalok sem, még a Fiú
sem, hanem csak az Atya!" Lehetetlenség tehát föltételezni, hogy
ugyanaz az Úr Jézus, aki ilyen határozottan megtagadja az idő

meghatározását, két verssel hamarabb, egy perccel előbb saját
nemzedékének korára tenné a végidőt. A nemzedék itt - mínt
ahogy igen sokszor a Szentírásban -nem egy-egy nemzedék ko
rát, idejét jelenti, hanem erkölcsi és hitbeli meghatározást:
a hitetlen "nemzedék" mindvégig kisérni fogja az Eg;rház életét

Nem jelent időbeli megjelölést Mk, 8. 81 sem, ahol azt mondja
az Úr: "Bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt
állók közül, kik nem ízlelnek halált, míg meg nem' látják, hogy
eljött az Isten országa hatalommal." Az Isten országa ugyanill
nem a jövő időnek, a végidőnek fönntartott valami: az Isten
országa bennünk, közöttünk vagyon, ,,; dicsőségét és hatalmát
már szemléltéK az Úr Jézus kortársai is, s az apostolok kortár
sai még inkább (Ján. 11, 47-48).

3. ]i'igYEllembe kell venni azt is, hogy több/éle parú.ziát lehet
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megkülönböztetni. Az emberi történelem mögött és fölött ott áH
az örök Krlsztus, akiről oly szépen moudja a Zsidókhoz írt levélr
..Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké!" (13, 8). Az Alfa
és Omega, a Kezdet és a Vég számtalanszor kopog az emberiség
nek, az egyes embereknek ajtaján ... Minden kol' miuden emberé
nek és gyülekezetének szól a Jelenések könvvében: ..Ime az ajtónál
állok és kopogok: ha valaki meghallja szavamat és megnyitja nekem
az ajtót, bemegyek hozzá és vele étkezem és ti énvelem l" (3,20) Sok
szor kopogott az Emberfia Jeruzsálem liitetlen szivének ajtaján, de
az nem ismerte meg látogatása idejét. ÉI; a végén eljött a város
fölé, nem mint, szelíd ütlvözítő. hanern miut rettenetes bíró és
elpusztult JeriIzsálem... Ez is Parúzia volt, az Úr Jézus jött el
Jeruzsálem pusztulásában is. B erre vonatkoznak az Úr szavai Mt.
16, 28 és 10, 23-ban. De minden egvénuek életében is van egy
döntő parúzia: a halál órája, arnikor mindenkinek találkoznia
kell Krisztussal, és számonkérik tőle lelkét (Lk. 12, :!O), amikor
eldől a dőzsölő dúsgazdag és a szegéuv Lázár sorsa (Lk. 16, 19
kk.). S elsősorban erre vonatkozik -az evangéliumban oly sokszor
megismételt intelem: ébren Iegyetek és vigyázzatok, mert nem
tudjátok sem a napot sem az órát; elsősorban erről áll, hogy; úgy
jő el, mint éjjel a tolvaj. És ez a parúzia, mely az egyén szem
pontjából döntő, szorosan össze varrknpcsolva - egy sikban áll
-'- a nagy közösség'i parúziával. Innen magvarázható, hogy az
Ujszövetségben aránylag nagyon keveset olvashatunk az emberek
túlvilági sorsáról a végső nagy Parú eiu bekövetkezéséig. A kettő

végeredményben egy és ugyanaz, az üdvtörténelemnek két egybe
tartozó mozzanata, Éppen ezért sokszor a vézidőről, a parűziáról

szóló ujszövetségi szent helyeket nem HZ utolsó itélet idejére, ha-
nem a halál órájára, az egyéni parúzlárn kell érteni. ,

4. Nem szabad végül elfelednün k, hog-y az Úr Jézus tanítása
nem egy kornak és nem eg:'T nemzedéknek szél, hanem időtlen

és általános érvényü. Az isteni Meater oktatásaí, az azokból le
vont erkölcsi tanulságok, a keresztény hitre és életre vonatkozó
parancsok nem a multnak vagy az ófülcli működése jeleuének
szóltak csupán, hiszen ..ég és föld elmúlnak, de az én igéim el
nem múlnak", - mondja az ,Úr éppen a végídöröl szóló jövendő

lésével kapcsolatban (Lk. 21, 33). Tanításai nem időhöz kötöttek
és éppen azért nem korlátozhatók eg~- nemzedék szűk keretei közé;
a világ végének, az utolsó ítélet korának emborisége épPl1g}' ezek-

. ből az igékből fogja az örök élet forrását megismerni, mint a
tanítványok kisded nyája ott Palesztina Iőldjén. lia ezt figye
lembe vesszük, rögtön megértjük, miért kellett az Úr Jézusnak úgy
beszélnie, mintha kortársaira vonatkoztatná a végidőkről szóló
tanítását és az ebből foh'ó erkölcsi intelmet. Mert ez a tanítás
ugyanolyan tartalmú és érvényű tegnap es ma és mindörökké;
nekünk éppúgy szól a figyelmeztetés, mint az évezredele -- esetleg
évmilriők múlva élő emberiségnek.
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ll.

Annak 112: állttásnak ig'azolására, hogy az apostolok közelinek
várták ét! tanították is a Parúz.ia nagy uapját, az Úr Jézus taní
tása után főleg Szent Pál apostol leoeleit szokták idézni.

Szent Pál nem ad újat, és nem mondhat mást, mint amit
Mestere hirdetett. A parúztáról szólva szorosau bele kapcsolódik
azokba a jövendölésekbe, melyeket Jézus mondott a végidőről.

~s éppen ezért Bzeni Pál tanítására éppúgy állnak az előző »ea»
pontbafl mondottak, mint az Úr Jéeuséra.

Az Úr Jézussal megegyezően tanítja és igen sokszor kifejezi,
hogy az előkészület ideje megszünt, hogy Krisztussal eljött az
üdvösség ideje: most (nün) van a kegyelem kora, eljött az "idők

teljessége" (Gal. 4, 4; Eí', l, 10); "ime, most van a kellő idő; ime
most van az üdvösség napja!" (2 Kor. 6, 2).' Igy ir úgyszólván
minden levelében, erre inti folyton híveit: Róm. 3, 21; á, 9; 16, 26;
Kol. 1, 26; Ef. l, 10; 2,13; 3, 10; 5, 8 sth. Itt van tehát az idők vége:
l Kor. 10, 11; Zsid. 9, 26; 2 Tim. l, 10. .

Termoozetesen ez nem jelenti azt, hogy már minden "befejez
tetett". A megváltás teljes kivirágzásu, végleges formája, az Isten
országának teljes megvalósulása, a bűn átkának végleges megszű

uése: tehát II végidő hefe.iezéBc, még hátra van. (Róm. 8, 23; Ef.
~ 30). Ezért a mi Isteniink a "l'emény Istene" (Róm. 15, 13; Ef.
1,18; 1 Kor. 15, 19; Kol. l, 27; Gal. 5, fl; 1 Tessz, 5, 8), azé a re
méu)'é, hogy elkövetkezik majd az az idő, amikor "a teremtett
világ is Ielszabadul a romlottsav szolgaságából az Isten fiai di
esőség'ének a "'szabadsagáral" (Hólu. 8, 21)
. Éppen azért Szent Púl és vele együtt az egész őskeresztény

~ég abban a szent vágyakozásban élt, hogy minél előbb megérje
ezt a beteljesedést, hiszen ez a megváltás művének betetőzése, az
Isten országának kiteljesedése a világon. Erre az "utolsó időre",

erre a teljes Irivirágzáara irányul a népek nagy apostolának fi
gyelme, erre inti tanítványait is és természetesen szeretné meg
érni ezt a napot, a teljes megváltás (Ef. 4, 80), az itélet (Róm.
2, 5. 16), s a mi Urunk Jézus Krísatus megnyilvánulásának nagy
napját (Kol. 8, 4; l Kor. 1,8; 5, 5; 2 Kor. l, 14; Filip. l, 6. 10; 2, 16;
l Tessz. 5, 2; 2 Tessz. 2, 2; Z~id. !:I, 23). Leveleiben számtalanszor
megemlékezik erről a beteljesedésről El azt akarja, hogy a hívők

is mindig szemüle előtt tartsák, életükben és minden cselekede
tünkben gondo1;ianak erre a napra, mely az egész világtörténelem
íegsersdöntőbb, legfontosabb napja lesz, megkoronázása a megvál
tás művének (1 Tessz. 2, 19; 5, 6-·7; Róm. 13, 11-12; 1 Kor. 1, 7;
~ 5; ll, 26; Fil. 2, 15-16; 4, 5; Kol. 3, 4; 1 Tim. 6, 13--14; 2 l'im.
4, 8; Tit. 2, 12-13; Zsid. 10, 25 stb.),

A racionalisták részéről mégis gyakran éri Szent Pált az a
vád, hogy életének, apostoli működésének elején egészen közelinek
tartetta a .Parúzia napját, de mikor egyik esztendő múlt a má-
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sik után, akkor csalódottan kezdte kitóIni a "végidö" eljövetelét
a későbbi időre. Igy pl. a 2. Kor. 5, 4-beu világosan arról beszél,
hogy a Parúzia idején már-ő nem lesz az élők között.

Ennek a vádnak megcáfolására részletesen meg kell vizsgál
nunk azokat a - sokszor kétségkivül nehezen értelmezhető 
szövegeket, melyeket támogatására föl szoktak hozni. De minde
nekelőtt egy fontos elvet kell megállapítanunke Szent Pál leveleit
nem szabad egymástól elszakítani, leveleillek egy-egy kiragadott
helyét nem szabad önkényesen magyarázni. Mert sehol, egyetlen le
velében sem ír teljes és hiánytalan dogmatikát, nem foglalja sziszte
matikus rendbe a krisztusi tanítás teológiai tartalmát. Az ő írásai
mindig a körülményeknek és egy-egy ré~zegyház helyzetének
megfelelő oktatások; éppen ezért az egész keresztény tanításból
mindig azt a részletet emelik ki. mely a címzett egyházközség
akkori állapotában szükséges volt. A krtsztusi evangéliumot
Szent Pál sehol sem írta le, hanem élőszóval hirdette, levelei
pedig ennek a szóbeli igehirdetésnek csupán alátámasztói, előké

szítői, részbeni .pótlói és kiegészítöi. Igy uem lehet a dolgot úgy
beállítani, mintha egy-egy későbbi levél valami újat vagy mást
mondana, vagy ellentmondana az előbbi leveleknek, mert az
egyes levelekben lehet és van is sok új tanítás, de nem Szent
Pál "evangéliumában", mely az összes levelekben egvüttesen sincs
meg hiány nélkül. Az egyes szeritpáli helyeket tehát nem lehet az
összefüggésből kiragadni, mert föltételezik a többi helyek ana
lógiáját és mindenekelőtt az apostol szóbeli tanítását. Éppen a
parúziával kapcsolatban írja a 2 'I'essz. 2, 5-ben: ,,~em emlékez
tek rá, hogy amikor még nálatok voltam. ezt megmondottam
nektek]"

1. Ami azt a szembeállítást i.lleti, hogy Szent Pál első leve
leiben a parúziát közelinek hirdetne él' csak az idő keserű ta
pasztalatai vették volna rá, véleményének megváltoztatására, még
kell állapítanunk, hogy ez az állítólagos kettősség, ez a tanítás
beli föltételezett ellentét nem keletkezhetett ob-an rövid id&köz
ben, mint amely a leveleket egymástól elv:ilasztja.Azt az 1 Tessz.
levelet, melvben saját életének idejére jüvendiHné a parúzía b~

következését, Kr, u. 50-51-ben írta, a 2 Kor-t pedig, melyennek
ellenkezőjét mondaná, Kr. u. 57 körül. Hét esztendő alatt nem
változhatott meg ilyen döntő múdon Szout Pál .tanítása, mert
nincs ok, mely ezt a változást előidézbette volna. üldözésekben.
szenvedésekben, megpróbáltatásokban, halálveszélyekben volt ré
sze az apostolnak bőven már az 1 'I'essz, megírása előtt is. Lá
tott már ezelőtt is sok-sok keresztényt nu-ghalni, maga is ott volt
már a halál kapujában. '-- a Iisztrni megkövezés után már ha
lo.ttnak is hitték (Ap. Csel. H, 19). De _.- és ez a legdöntőbb eb
ben a kérdésben - a racionalisták fiilállítoUa ellentét megvan
nemcsak Szent Pál korábbi és későbbi levelei, hanem két legelső
írásában is: az l Tessz. és fi 2 Tessz. közi>tt. A kettőt mindössze
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pár hónap választja el egymástól és mégis a 2 Tessz. 2, 1-,2 vi
lágosan írja: "Urunknak, Jézu§ Krísstusuak eljövetele... dolgában
kérünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el egyhamar jozaJl
fe1fogástoktól, és ne riasszon meg titeket se valami lélek, sebe
széd ... mintha az Úr napja már közel volna!" Viszont az l Tessi.
is világosan írja., hogy a Parúzia időpontja teljesen bizonytalan
(ha pedig bizonytalan, akkor nem állíthatja ugyanabban a levél
ben, hogy ő életben megéri), mert "az tol' napja úgy jő el, mint
éjjel a tolvaj!" (5, 1) Ebből a bizonytalauságból, a pnrúzia idejé
nek meghatározatlanságából Szent Pál éppenúgy levonja az er
kölesi magatartásra vohatkoző tanulságot, mint az Ül' .Jézus tet
te, éppúgy figyelmezteti a híveket az állandó készenlétre, mint
az isteni Mester, tehát kiemeli a parúzía-tannak döntő erkélesi
jelentőséget a hívek életében, de korábbi és későbbi tanítása kij.
zött ellentét nincsen.

2. Az a hely, mely a legvilágosabban fejezné ki Szent Pál
ama véleményét, hogy még életben megéri a parúzia napját, as
t Tessz. 4, 13-17. Hogy ezt a helyet megértsük, tekintetbe kell
vennünk, miért írta Szent Pál ezt a levelét, milyen tévtanításol.
ellen küzd benne. Mit reméltek a tesszalonikai hívekf Azt, hogy
mindannyían megérik Krisztus második eljövetelének napját.
Közben azonban egyes hívek meghaltak fl hozzátartozóik aggódni
kezdtek, hogy mí lesz ezeknek a meghalt hívőknek a sorsa, aki
ket a parúzia napja nem talál már életben. Egyesek félreértették
a parúziáról szóló tanítást (v. ö. 2 Tessz, 2, 5), aminek az volt
az oka; hogy Szent Pálnak nem sikerült befejeznie ebben a vá
rosban a keresztény oktatást, az ellene támasztott tőrvetések miatt
hirtelen, éjnek idején kellett elhagynia II várost (Ap. Csel. 17,
1-10). A hivek lelkében élő aggodalom miatt írta azután levelét,
tehát már eleve nem arra a kérdésre akul' választ adni, hogy mi
kor lesz a parúzia, hanem arra, hogy ti meghaltak nem lesznek
hátrányosabb helyzetben az élőknél. Nem cl parúzia idejéről, hanem
annak II rendjéről beszél.

És amikor arról szól, hogy a megholtak: eppenúgy részesül·
uek ama nap boldogságában - mert föl fognak támadni, - így
folytatja: "Mi, akik éliink és megmaradunk az Úr eljöveteléig,
nem előzzük meg azokat, akik elaludtak ... Azután mí, az élők és
meghagyottak ... " (4,14.16) Hát itt nem sorozsaönmagát azok kö
hé, akik igenis élve érik meg az fTr llllpjút' Nem! Hiszen mondot
tuk már, hogy az időpont nem is vetődik fel lelkében. Amikor
mégis többesszám első személyben beszél, közismert költői és szé
noki formát alkalmaz, melyet görögül "enallagé"-nak hívnak (m.
gyarul talán "átképzelt időhasználatnak" nevezhetnók), akkor 1&
lekben belehelyezkedik azok korába és helyzetébe, akik majd élve
érik meg a parúziát, Nem egyedülálló nála itt ez a költői és sző

nokí forma: még erősebben és élesebben nyilvánul meg pl. a Róm.
7. 14-25-ben. ahol nem többesszám el!'lő személyben, hanem egyes
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elsőben beszél, s látszólag önmagáról mondja, hOg)- a bűnnek a
rabszolgája, hogy hiába helyesli Istl1P törvénvét az ő elmé'je, mégis
a rosszat, a bűnt cselekszi. .. Enal1agé-t használ a Róm. 8-ban is,
ahol a 2. versben azt mondja: "Mert 1\ Krisztus Jézusban való
élet lelkének törvénye megszabadított tetted. - (így a görög szö
veg, a Vulgata és ennek alapján II magyar fordítás "engem"-e~

hoz, de ez a költői forma szempontjából egyre megy) -- a bűnnek

és halálnak törvényétől. Itt viszont eg)' mcgszőlított emberben
Izemélyesíti meg az összes keresztények állapotát és helyzetét a'
megváltás után.

a. A parúzia idejéről már ebben az elKó levélben is világosan
azt írja, .hogy úgy jő el, mint éjjen a tolvaj, úgy szakad rá lU
emberekre, mínt a szülési fájdalom II viselős asszonyra (5, 2. il).
Nem számítgat és nem igyekszik felfeszegetni II jövőnek azt ft,

titkos kapuját, melyet az isteni Gondviselés elzárt az emberek
elől. Az akkori keresztényekben- akiknek Krisztus utáni vá
gyódása és paniziavárása sokkal elevenebb volt, mint II maiaké -
bizonyára éppen úgy élt a kiváncsiság II ..mikor" után, mint mín
den kor minden emberében. De Szent Púl nem elégíti ki ezt a
kíváncsíságot, annál kevésbbé, mert II Parúzia idejét ö sem tudta,
nem tehetett mást, mint isteni Mestere, aki szintén nem válaszolt
az apostolok sürgető nógatására, - pedig ő válaszolhatott vol
na, - hanem csak azt felelte: "Nel~l II ti dolgotok, hogy tudjá
tok az időket és pillanatokat, malyeket az Atya öuhatalmávaí
megállapított..... (Ap. Csel. 1, 4.) .

Ennek az időpont-nem-tudásnak ellent látszik mondani
az a tény, hogy a 2 'I'essz.-ban Szent Pál egész sor előjelet sorol
föl, melyek megelőzik az úr Jézus második eljövetelét (2, 1-12):
köztük főleg az idők végén keletkező nagy vallási aposztaziát és
fl "kárhozat fiának", a ..bűn emberének" megjelenését. De itt sem
szabad tévedésbe esnünk. Az Úr Jézus is többször beszél második
eljövet61éne~ előjeleiről (Mt. 24; Luk. 21; Mk, 13 stb.', ezek azon
ban nem közérthetőek és egyértelműek s egyáltalán nem nyújta
nak számítási és jóslási alapot II parúzta ideiere vonatkozólag.
A világosság fiait semmi esetre sem fogja megIepni ez a nap.
azért mondja Szent Pál: "De ti, testvérek, nem vag'~·tok sötét
aégben, hogy az a nap tolvajmodra meglepjen titeket!" (1 'I'essz;
S, 4), mert a világosság fiai mindig szeniük előtt tartják az Úr
Jézus inteimét: ébren legyetek és vigyázzatok l De azért a maga
egészében az a nap mégis úgy jön el, mikéut a vízözön - melyről

Noé tudta, hogy jönnie kell, hirdette is, de intő szavát senki
sem vette komolyan: - mert azt moudja az Úr .Jézus: "Valamint
a 'Yízözö. előtti napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhelI
mentek mindaddig a napig, melyen Noé bement II bárkába; és nem
vették észre, míg el nem jött a vízözön és elragadta mindnyá
jukat: úgy lészen az Emberfiának eljövetele is!" (Mt. 24, 38-39).

És mivel az lír Jézus jövendöl\)séhcu, Szent Páléban 6811.
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Titkos Jelenések Könyvében egyaránt hiányzik az időbeli távl9f.
azért egyáltalában nem lehet tudni, hogy ezek az előjelek eg.,. éli
ugyanabban a korban, egymás után közvétlenül támadnak-e éli
hogy ezek után rögtön következik-e az ítélet napja, vagy nagy
távlatok választják el egymástól az egyes jeleneteket. Az Ujs:1Iö
vetség ezekben az előjelekben eseményeket, történéseket, tényeket
ír le, nem azok időpon'tját közli. S mivel ez a nagy, általános
parúzia csak végső' felvonása, betetőzője II jelen kegyelmi élet
nek, az egyéni parúziának, még fokozottabb mértékben szól ne
künk és minden kor minden emberének az Ül' -Iézus szava: "Le
gyenek felövezve esípöitek és égő gyertyák kezeitekben, magatok
meg hasonlók olyan emberekhez, kik urukat várják, midőn visz
aza tér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal meg
nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, kiket midőn megjiin
az Úr, ébren talál. .. " (Lk. 12, 35---37)

A Parúzia gondolata és hite eleven volt az. apostolok és fU
őskereszténység lelkében. Eletformá.lé, hőstettekre inspiráló, örö
möt sugárzó reménysége Krisztus tanítvúnyainak, Ezt a szilárd"
hitet fejezi ki az az őskeresztények egyik köszönési formája, a
..Maran ata!", azaz: a mi Urunk eljön! (1 Kor. 16, 22) és ezért
olvassuk a Jelenések Könyvében a keresztéuy lélek sóvárgásának
mélységes fohászát: "És a Lélek és a menvasszonv mondják: "Jőjj

el! És aki hallja, mondja: Jőjj ell" (22, 17) És erre a forró vágyra
felel az örök isteni Ige: "Azt moudja, aki tanúbizonyságot tesz
mindezekről: Valóban, csakhamar eljövök. Amen!" S az Úr Jé
zusnak erre az ígéretére szakad ki Szent J áuosnak, de minden
hívő tanítványnak a szívéből a fohász: "Jőjj el, Uram .Jézu.iIl'"
(22, 20)

Szükséges, tehát, hogy a Parúzin hite és reménye elevenné
legyen minden kor minden keresztényének szivében. Nem értjük
az Isten gondviselésének titkos útjait, de egyet tudunk: "megtar
tani a hitet" (2 Tim. 4, 7). Haszontalan HzáruHgatás. tervezgetés.
életrontó ábrándozás helyett figyeljünk fDI a nemzetek nagy
apostolának intelmére: "Tartsd meg a parancsolatot szeplőtele

nül, feddhetetlenül a mi Urunk J ézus Krisztus eljöveteléig, me
lyet meg fog mutatní annak idején a boldog s egyetlen Hátal
masság, a királyok Királya, az urak Ura, ki egyedül birja l!I.

halhatatlanságot, ki inegközelíthetetlen világosságban lakozik. kit
senki ember nem látott, fl Ilelll láthat, kinek dicsőség és örök:
hatalom! Amen!" (1 Tim. 6, 14-161.

J(jJJETEK, ünnepeljük őt, akit megfeszítettek értünk. Mária
látja őt a bitófán s így szól hozzá: "Iliqba szegeztek a keresetre
és hiába gyötörnek, azért mégis rJ,Z én ll'iam és Istenem vagy''-

Romanos (V. század)
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,
AHOGY A KIRENEI LATTA

Tr t a Evain Fran~oia

Csak azt ne higgyétek; hogy önként vállalkoatam! Híssen
td'Vastátok. meg van írva: "kényszerítették".

Azon a napon, az előkészület napján - Alexanderrel meg
Rufusszal reggel óta a szőlőt kapáltuk. .A harmadik óra, tá.ián
igy szóltam a fiúhoz: ..Menjetek haza. Kész.ítsetek elő mindent,
ami kell az ünnepre. Válasszatok ki eg~' 'bárányt, hogy ma este.
az asztal körül állva, derekunkat felövezve. elfogyasszuk amil
napnak emlékére, amelyen az Úr kivezette Atváínkat Egyiptom
ból". Valamivel később magam ballaztam lefelé a szőlők között
a köves úton. A szép áprilisi reggelen vidám napsugár boldogí
totta a domboldal kalásztengerét, Jónak igérkezik a termés. Szi
'lemben hálát rebegtem Jahve-nek a nap fénye'Sségéért s az ál
dásért, amelyet a földre s a nyájakra szórt,

Holnap Húsvét leszen, az ünnepies Pihenés Napja. Ujjongott
.. lelkem a zsoltáros igéjén, amelyet Izraelnek az ég négy tájáról
összesereglett fiai Jeruzsálem felé tartva egy szívvel-lélekkel éne
hlnek ma: "Felmegyünk az Úrnak Házába."

Eközben elérkeztem a Kapu közelében levő kis térre. Mennyi
nép! Bizonyára zarándokok mind, az űnuepre j1>ttek fel. De úgy
látom, nem nagyon igyekeznek be a kapun. Irástudók és törvény
tudók élénken vitatkoznak. A legtöbben várnak. Sok asszony sír.
Utat nyitnak egy farizensnak.. . Odaértem egészen a kapuhoz,
Egyszerre rettenetes zaj csapja meg a fülemet a város felől, mint
ha víz hőmpőlyőgne és zuhatagole robognának alá valahonnan:
.,Halál a fejére, halá]!" Hirtelen katonák rohanuak elő és vissza
~zorítják a sokaságot. Emberek és állatok vad kavargása. Egy
asszony mellettem felsikolt, arra nézek ... Három ember jön fel
felé. Félig mezítelenül, támolyogva lépeg'etllek a gerenda súlya
alatt, Egy katona felemelt korbáccsal sorba. veri őket. Három
halálraítélt- ember. Oh, bár távőzhatna el tőlük bűneik miatt kelt
haragod, Jahve! Hiszen az Ö irgalma örök! Keresztre feszítik
öket. Szegény, szegény emberek! ~Iég le sem nyugszik a nap '8

{ík már halottak. Szeretnék elillanni, oe ekkor váratlanul durva
téz ragadja meg vállamat és a kis tér közepébe lök: "No. rajta,
naplopó, vidd ezt itt!" Hátrafordulok. A korbácsos katona áll
előttem, A keresztre mutat, A kereszt mallett a porba roskadva
görnyed az elítélt, képtelen felállni. Mindeuki hallgat. Érzem,
i.og J" rám mered a sok tekintet. Szeretnék tiltakozni, kiabálni. De
nera tudok. Fojtoaat a félelem. A nyelvem száraz az iszonyattól.
Vég tusakodom, de mát hajtanak is előre.

Megindulok: húzom magam után a gerendát. Nem. nem ön
tént vállaltam ezt a 8ziirnyű munkát, kényszer-ítettek, valósággal



elrekviráltak, ahogy ökröt,vagy szamarat szoktak, ha 8zekeX'tlt.
kell kirántani a kátyúből.

Az a másik pedig feItápászkodott, mint a bortól részegült
Most mallettem lépked, egy kissé előre hajol, mert az út meredek,
a válla fáradtan csüng le, karja erőtlenül lóg alá ... No de az
emberek mégis' azt hihetik ám, hogy én vagyok a gonosatevő a
engem szögeznek a keresztre. Nem sokat meatünk még, amikor
a korbácsos katona elordítja magát: "Allj l" Megállok. Kiszaba
dítom a vállamat. Milyen nehéz az ilyen gerendaféle! Letörlörs
a verítéket a ruhám ujjával. A katona rászól az elítéltre: "Tuds?
járni~ Vedd fel a keresztet." No, ruost talánmehetek. Az el ítélt
lehajol, nagy üggyel-bajjal felemeli a fat, azon töri magát. hogy
ráillessze a vállára. De bizony megroggyan a térde. Nem tud
megbírkózni vele. A katona nekidühödik. szidalmazza. Rávág az
ostorával a hátára. Az elítélt görcsös erőfeszítéssel feláll. dll
rögtön térdre roskad ujra.. "Segíts neki, azért vagy itt!" Innen
hát nem szabadulhatok l Cipelnem ketl, ruíg csak fol nem érünk
arra a koponyaforma hegyre.

Az elítélt velem együtt viszi a keresztjét. Ö megy elől. Meg
indulunk az úton: olyan az, mint egy kiszáradt folyó az ernber
sokaság formálta két part között, A katonák előre nyujtott lánd
zsákkal tartják féken az ágaskodva kíváneaiskodó népet: az út
két oldalán miut két eleven fal nyúlik el a tömeg; így vált egy
kor kétfelé a kettéhasított Vörös tenger az első Húsvét napjún.
Mint két fenyegető hullámsor zajlik, háborog ez a guggoló, álló,
vagy a szíkomorfák' ágaiba kapaszkodó sűrű sokaság és egyre
üvölti vadul, dühödtern "Feszitsd meg! Feszítsd megl Halál II

hamis prófétára! Halál Belzebub fiára!"
Már én csak azt mondhatorn, hog'~' itt ebben a hajszábarr

felfelé a Golgotára nem volt semmi titokzatosság, egJ szemernyi
sem abból az alázatos és dicsőséges örömből, amelyről irodalmi
hatásokra törő szónokok beszélnek; és ezekeu a fejszével kiácsolt
gerendákon Bem érzett semmi az édes i;.(·a Illatából. Mit gondol
tok, értettem én valamit ebből az egéRz riadalomból t És ez az
elcsigázott szegény pára, akit a tömeg szitkokkal halmoz el, hát
tudhattam én, bogy az kicsoda'í Hiztosau valami hamis próféta.
amint a nép mondta: lázadó rajongó

Utcakölykök vigyorogva mntattak ránk, ahogy ketten egy·
más mögött vánszorogtunk. "Nézd azt az alakot ott. Nem Simon
az~ - De, de, Simon az, a Kirenei!" F:s elkezdtek kíabálnl i "Si·
mon, Simon, hát te is a tanítványa voltál I" A szégyen egyszerihe
elborította arcomat, mint a lepra. .

Végül már halálosan elcsigázott ez II vánszorgás. Megpróbál
tam én eleinte. hogy egyszerre lépjek vele, mcrt akkor bizonyára
nem érzem annyira a gerenda súlyát. ne nem volt rá mód: min
den kavicsban megbotlott és minden percheu attól tartottam, hog,
elvágódunk, Lassan-lassan mégis valami szúnalomfélét kezdtem
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érezni iránta és rninden erőmmel azon igyekeztem. hogy ujra
Illeg ujra egyensúlyba hozzam azt a nagv fát, de bizony a gerenda
ujra meg ujra nekivágódott az álkapcsomuak és egyre élesebben
sebezte a vállamat. .. Nem járhattunk már messze a hatodik órá
tól. Árnyékunk egészen összezsugorodott es min t valami furcsa,
t01'Z teve vándorolt velünk. A tunikáru odatapadt a vállamra,
j. verejték végigcsurgott az arcomon. Nem birom tovább!. ..

A fáradtság lassanként kétségbeesésbe fuI/aszt ja haragomat
és szégyenemet. "Halld meg kiáltásomat, Jahvel Bűnös ember
vagyok-e én, hogy kezed ennyire megYáJtlítja a nyakamaU Vagy
miféle gonosztettet követtem el, hogy Úr')' bánnak itt. velem,
mint egy útszéli haramiával l A lelkem elfolyik és kiapad, mint
a patak vize, a szivem pedig itt a iuellemben olyan, rniut az ol
vadó viasz. Ne vesd meg, Uram a szeg'ény ember kiáltását: mentsd
meg lelkem a zsoldos bárdjától, a sakál karmaitól és az oroszlán
torkától!" '

Már megint a vállamat hasogatja ez a gerenda. Emberem
megáll. Asszonyok gyŰhil.Ck eléj~ és sírnak. A esuklásuk meg a
zokogásuk miuden idegszálamat felborzolja..És ő szól hozzájuk:
"Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, sirassátok inkább ma
gatokat s gyermekeiteket I" Borzas gyerekek tapadnak édesany
jukhoz és félénk szemmel néznek rel rá. ,.Boldogok a meddő asz
flwnyok, boldog az anyaméh, amely nem fogant és a kebel, amely
nem táplált." Mit beszél ez az ember? Az értelme ia meghibbaut
a nap s a kereszt súlva alatt? "Akkor majd azt moudják a he
gyeknek: Zúzzatok össze! és a domboknak. ,h'ödjetek bel Mert ha
íg-y bánnak az élő fával, mit tesznek ma.id a szárazzal l"

A zsoldos, aki még az imént a két másik eIítéitet szidta, fe
lénk rohan s ránk emeli ostorát. Ellurluluuk. Mint a félholt,
úgy megyek előre az égő napfényben; és ahogy a gyalázat fá
jának terhe alatt roskadozva lépegetek. nem látok mást, csak en
nek a halálraítéltnek a két vérző lábát. Mitrt a rab, úgy megyek
tovább feldúlt és felszaggatott tájak felé ...

J óval napnyugta előtt ujra fel men tem a Golgotára. Meg
akartam tudni, ki volt valójában az emberem. A három gonosztevő

II keresztjén, mint három felnégyelt madár, Sok ember nyüzRgött
körülöttük, mint a legyek a dögtéreu. Hallottam a megjegyzé
seket: "Hallod-e te, aki lerombolod a templomot és azzal dicsek
szel, hogy harmadnapra felépíted, szál l] le hát moat egy kicsit
al keresztedről!" "Másokat meggyógy itott, maga-magát meg eb
ből a bajból sem tudja kimenteui lI " Elol vasom a felírást a közép
ső kereszten: "Názáreti Jézus, a zsidók királya," Ko lám, lám,
most meg már a zsidók királyát szegezik a keresztre! Lehet, hogy
Cézár féltette tőle a trónját. Közelebb lépek. Ö az: szegény li
hegő csontváz. Eg-y hatalmas szakállas ember szócsővet formál
a két kezével: "Oh, zsidók királva, szállj le a keresztről, akkor
majd hiszünk benned!" Majd eg~- másikhoz fordul és a szemét
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gúnyosan hunyorgatva így szól: "B[zott az Istenben, hát ments.
meg most! Hiszen azt mondta: Én az Isten na vagyok!"

A zsidók királya' Az lsten fia1 ElJ'. az akasztófavirág1 Lánd
zl!lás katonák állnak őrt alatta, farizeusok rázzák a fejüket élj
vigyorognak. Ekkor hirtelen felhangzik az Ö hangja: "Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit «selekszenek'', Felnéztem
rá és ekkor mindent megértettem. Eiosziir nem láttuill az arcát.
A feje 11 mallére hanyatlott és bizon)" nem tűnt a szemembe
más, csak valami különös töviscsomó és néhány alvadt vé..től
borított hajfürt. Most lassan felemelte. a fejét. Kővé meredten
állok ott. Ajka mozog 8 nekem úgy rémlik, mintha ezt mondaná:
"Köszönöm". Ütésektől duzzadt arcában, véres karmoktól félig
kitépett szemöldjei alatt kinyílik a két szeme. Rám néz. Sokáig
nyugszik rajtam a tekintete. Méb"séges, mint az éjféli égbolt.
Engem néz ...

Ezt a tekintetet én nem fogom elfelejteni többé. Ez a két
szem mindig átövez majd fényével. Mcat már nem élek céltalanul,
elhagyottan, mert van Valaki, aki a halál tulsó oldaláról rám
néz.

Ezért adtam elő Úgy, ahogy én láttam a dolgot, ahogy 8. kire
nei látta. Mert hiszen 'Úgy lehet, nemcsak rólam van szó ebben a
tGrténetben; az a rám kényszerített munka azon fl pénteki napon,
déltájban ... az a ti munkátok is, miudnx ájunk dolga! Én legalább
úgy gondolom. Mert ha az van meg-írva rólam, hogy erőszakkal

kényszerítettek a kereszthordásra, az csak azért lehetett, mert
nem mi választottuk öt, hanem Ö volt az, aki először ránk te
kíntett,

F'orditotta Petri Béla

SEMMI kétség nem lehet felőle, hogy a BoldofJsáyos Szűz
Hárh, bátor szí vvel és a legáll1wlatúsabl> elszántsággal akarta
edaáldoeni; gyermekét az emberisén iidvössqgéért, úgy, hogy as
Ánua ebben teljesen megegyezett az Atyával. S ebben az a ley
cicséretesebb és leosecretetreméltább, hogy beleegyezett fiának ua
emberi nemért való föláldoztatásába. De eouben amnuira lele volt
réseoétiel, hogy ha lehetséges lett volna. örömest macára vállalta
volna Fiánalc minden gyötrelmét. Valóban lirős és uuöngéd volt,
egY8zerre szelid és szigorú, fösvény önmagához és biikezű ü'án
tunk. Illő, hogy mindenek fölött tilizteljii/,' és szeressiik: őt a töl
séaes Szentháromság és szen; Fia, II mi Ih-unk Jézu« Kriszltu
1üán, akinek isteni misztériumát emberi nyelv elmondani sosem
tépes.
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Sinkó Ferenc

ELFtLEJTETT fORRÁSOK
Éppen nyolcvan esztendej0, 187t-hetl határozta el a Magyar

Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága, hog~· az 1838
1846-ban megjelent, de azóta elfogyott Hég-i j\iagyar Nyelvernlé
kek legfontosabb részeit egy kötetté ell:>-esítvc olcsón megszerez
hető és könnyen kezelhető kötetben ujra kiadja. A szerkesztés
munkáját meg is kezdték 1878-bam A bizottsag azonban rövideseu
belátta: ha csak egy-két nyelvemléket ad ki, még távolról sem
tett eleget kötelességének. Ezért módositotta elhatározását és be
lefogott a Nyelvemléktár kiadásába. A lUUal, it t. oly kitűnő szakem
berek vezették, mint Budenz József, SZ:1l"VUS Gábor és Szilády
Aron, majd később Volf György és Katona Lajos.

Mire 19G8-ban befejeződött a Nyelveiuléktár kiadása, tizenöt
kötetre dagadt. Negyvenhárom kódexet és két töredéket foglal
magában s valóban kincsestára lett a· mohuesi vész elötti és utánr
évtizedek magyarnyelvű irodalmának. A Szentít-ás legrégibb for
dításai, az első magyar F'ioretti, Al'jládhazi Szent Margit legen
dája, a Karthauzi Névtelen hatalmus prúriikaciós gyüjteménye,
amely egyúttal az első magyar "Szcptc.k élete", a fennmaradt
kézzel írott magyar imádságos könyvek, mind kiadásra kerültek
a nagyjelentőségű sorozatban.

A tudomány: nyelvészet, irodalom és Iiturgiatörtéuet renge
teg értéket hozott fiilszínre ebből a hat almás forrásanvaeból. Az
irodalom annál kevesebbet merített belőle, Miut Horváth J áuos
írja, "a szaktudomány körén kívüi má ig is keyesen ismerik... ég
méltányolják érdeme szerint irodalmi THűveltségünk ez alapré
tegét, a Mohácsnál elesett, félezer éves keresztény magyarság
szellemi hagyatékát. Az is bizonyos, hogy a XIX. század költé
szete, mely egyébként formában és tárg~' ban oly szlvesen kereste
a kapcsolatot irodalmi régiségeinkkel l' köztük a latin nyelvű

középkoriakkal: ebből a hagyatékból - nem is Ismerhetvén még
eléggé - keveset szívott fel magúba."

Valószínű, __o tehetjük hozzá, -. hoq-y akkor sem igen mer ített
volna, ha jobban ismeri. A mult század irodalmi közvéleményére
általában erősen rányomta bélyegét előbb Toldy pozitivizmusn,
majd Beöthy Zsolt leplezetlen borzongúsa az aszketikus és misz
tikus életszemlélet magyar irodalmi termékeitől. Ez utóbbi pél
dául a imag'yar széppróza előzményeiről irt .- egyébként kitűnő

- könyvében úgy emlegeti Szent _!\1al'g'Jt(iletét, hogy szinte nem
is tudni, a vezeklőöv komorságától riad-e mev inkább. YrlVY II

misztikus élmények édességétől. S alapjáhull véve Gárdonyi sem
értette meg Margitot. Az "Ist.en rabja;: -1J-IW orvkor óhat atran u]
érezni a századforduló polgárainak idogeukedesét a Marg-Ít-képvi
selte aszkétíkus életszemlélettől.
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A szépirodalorn 8 az irodalmi közvélemény azonban nem
pusztán a korszellemben rejlő okok rniutt nem merített kődox

irodalmunkból, hanem azért sem, lllert nem akadt, aki elvégezte
volna a kódexekben foglalt anyag nél'llZl:H'üt'lítését 8 eljuttatta
volna azt anagyközönséghez.

De van-e értelme és célja; egyáltalán lehet-e a szaktudomány
körén túl népszeriisíteni ezt az irodalmat'? Tud-e velük kapcsolatut
találni a mai ember s tudnak-e mondani valamit ezek az ódon
sorok'l Olvasmány-e, magyar irodalom-p ez HZ irodalom t

A XIX. század irodalomtörténeti közvéleményében benne lap
pangott - néha meg is nyilatkozott - a röstelkedés amiatt, hogy
irodalmunk kezdete idegen szellemű latin egyházi műveltség szel
gai fordítása. Ez a felfogás részben kutatöink kiragadott szöveg
vizsgálataiból származik, részben abból a romantikus megg'yőző

désből, hogy csak az a magyar, amiről kimutatható, hogy sehol
másutt, a világ egyetlen más népénél sem található meg, vagy
ha megtalálható, innen, tőlünk eredt.

Azonban éppen a Iorráskutatasok és az összehasnnlító tudomá
nyok lendítették túl az elfogulatla u szemlőletet II romantikus na
cionalizmus e túlzásán, mely szükségképpeu zsákuteába vezet. Ma
már hovatovább általános Ielfogássú válik, bog'~' nemcsak abban
nyilatkozik meg egy-egy nemzet vagy uél> szelleme és jelleme,
hogy mit teremt, hanem' abban is, lHlg}' az egyetemes emberi
műveltségből mit emel ki. és mit fogar! el II magáénak. Mihelyt
ebből a szempontból nézzük kódexeink illH\i1ság4it, beszédeit, le
gendáit és példáit, egyszeriben eltűuik rójuk az idegen lelkiség
bélyege. H~ tárgyadban az egyetemes kereszténység világát köve
tik is kódexein}" e tárgyak magyarr-á ~;iltal t, Mint ahogyan a
senében az Azsiából hozott ötfok ú' dalls rn mellett magyarnak fo
gadjuk el az újabban kialakult dal lamuuyagot is, ug~-aDúgy a
pogány eredetű bájolás, vagyamagyor szeutek itthon született
Iegeudái nienett magyarrá vált Szeut lirig;fina asszony es Szent
Bernáld doktor imádsága, a kaukázusi eredetű mesemotívumok
mallett Szent Makáríus legendája.

Kódexeink maguk elárulják, bogy II bennük foglalt irodalom
megteremtésében a közösség is részt- vett. l!}J:.irulja stílusuk. Ku
tatóink nem egyszer mulatnak rá, hog}" e szövegek felolvasásra
készültek. Maga a legenda szó is annyit jelent: ..olvasandó", fel
olvasnivaló. A fordító azoknak a szeutekuek az életét ford itotta,
"magyarázta", akik legkedvesebbek voltak annak a kőzösségnek,

amelynek számára fordított. A közösség ott áll a fordító és a má
soló körül és igényeivel irányítja u válogatást. A niáaolók nem
egy helyen azzal ajánlanak valamely szövegnt a másoltatónak,
hogy ..igön szép", "ájtatos szent imádság és igen kedves", .Jdeves
séges, szerelrnetes, gyönyörűséges és igen használatos szép imád
ság." A Winkler kódex Má.ria-siralma végén valamely megható
dott olvasó így kiált. fel: ..Edes anya, boldog anya, virágszülő
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Szűz Mária!" Szent Eufrozina, Fruzsina legendájához a következő
megjegyzést fűzi másolúja. "Valaki szerétettel ez irást olvassa.
nem lehet oly kemény szíve, hogy ájtatosságra, vagy sírásra IUl

induljon." A válogatás mértéke tehát a tetszés volt, Nem csupán
az egyházi, aszketikus, liturgikus, vagy egyéb szempontok, hanem
a tetszés! Ebben pedig a magyar ízlés nyilatkozott meg. Az imád
ságokat, legendákat, példákat nem teológusok, hanem a templom
ájtatoskodó, predikációt hallgató hívői és az ebédlőteremben hall
gató "főkötős atyafiak", sororok számára szedték össze az irók.
fordítók és másolők. A "főkötős atyaf'iak" uem sokban külőnböztek

a templomban ájtatoskodó egyszerű hívőtől, J Mormán csak any
nyiban, hogy egyik-másik olvasni tudolt közűlük, Á tizenhatodik
század elejének beg'ináit nem tudom holmi Iégiesen finom és vér
telen jelenségnek képzelni, hanem jól megtermett szüzeknek, akik
olyanok lehettek, mint most akármelyik tápai, palóc, ,'agy göcseji
jámbor asszony. Ha pedig ezeket megfil;{~'eIJük. mikor imádkoz
nak, ugyanazt az édességes stílust tapasztaljuk szavaikban, amint
a Mária-siralmak vérrel és mézzel teli ízességében.

Minden író és olvasó számára monrl valamit ez az ódon za
matú irodalom. De éppen az imént említettek figyelmeztetnek rá.
hogy küJönösen sokat" mondanak .- helyesebben- mondanának 
a lelkipásztorkodó pap számára: Mlér-t nem merített és merít töb
bet ebből az irodalomból a magvar pasztoráció7

A legelső, amit össze kellett volna állítani irodalmunk ez első

zsengéiből: a Magyar Irnádságosköuvv. Igaz. az utolsó félszázad
igényesebb szándékú imádságoskönvvszerkeszt üi Bosdsich Mihály
tól kezdve Sík Sándorig merítettek a kódexekből. Ezzel azonhan
nem oldódott meg a feladat: hozzúférhetővé tenni a papsáe éi
hívő közösség számára mindazt, amit ll. közér-kor magyarja imád
ságképpen elmondott. Csak eg-y ih-en telje" kiadásból bontakoz
nék ki tökéletesen őseink imádságos egJénis0f{e.

Az imádkozó középkori magyar arcán három fő jellemvonást
lehet látni. Az első, hogy az Istent a zsoltáros magatartásával
szeréti. A második, bogya szenvedő .Tézus sebei biívöletbe ejtik.
.A. harmadik, hogy szíve kertjének közepeben a Boldogságos Szűz

iránti szarelme ragyog.
A magyar zsoltáros nép volt már a reformáció előtt. Az a

szellem, mely a Pray-kódexben 1192-5 között megnyilvánult a
Halotti Beszédben, tovább élt és izzott 1\ magyarl:!ág lelkében. Szíve
mélyén a legmagasabbra vágyik: "Melln:iÍ malasztban teremté
Isten eleve a mi ősünket, Adámct és. II paradiosomot adta neki
házául". Ugyanakkor ott borong benne II lét másik vcglete: "Lát
játok saját szemetekkel feleim, mik vngyunk, bizony csak por ~1I

hamu vagyunk." A lét e kínzó kettí.ífi't>ége: a végtelen magasság
az eszményben és a végtelen gyarlóság az ernber mivoltában, soha
nem múló feszültséggel tölti meg a maA.{}-ar lelket.
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Nem véletlen, bogya teljes zsoltDTrordítil.8 négy kódexünkben
is megvan - (Apor, Dőbrentei, Keszthelvi es Kulesúr), -- sőt öt·
ben, ba a Battyánví kódexet, ezt a katolikus eredetű protestáns
énekeskönyvet is ide számítjuk. A hét bűubánati zsoltár, mely
Nyéki Vörös Máfyás lenyügözően szép Inrdításában ott találhaté
később Pázmány Imádságos könyvében; már a Festetich-kódexbeu
is megzendüh ..J aj nékem; mert harazossá énellenem tettem én
megváltómat és ő törvényét keménysézgel iehuulattam, igaz utat
akaratom. szerént elhagytam és az járatlAu utakon messze és szé
lesen forgottam, minden darabokat és béhatatlanokat által jár~

iam, ."
A zsoltárokat azóta nem egyszer fordították le, Minden kor

nak uiból le kell fordítania őket a mag-R nyelvére. De azoknak
a latinnal küszködő első magyar fordításoknak megvan a maguk
páratlan, nyers szépsége. A Keszthelyi-kódex még így tolmácsólja
a HO-ik· zsoltárt: "Uram, én te hozzád ·l;:ajalték, hallgass meg en
gemet és igyekezzél én szómhoz, mikoron üvöltendele te hozzád]
Uram, jusson teelődbe én imádságom, miképpen temjénfüst me
gyen teelődbe, én kezeimnek Jelemelése leg~'E'n neked estveli ál
domás." A Káldi-féle fordításban ilyelJ illedelmes és jólfésült
mondat lesz belőle: "Uram, kiáltok tehozzűd, hallgass meg engem,
figyelj szavamra, mikor tehozzád kiáltok. Szálljon illatáldozatként
szined elé imádságom és kezem felemelése legyen olyan, mint az
esti áldozat." Sem a Keszthelyi, sem a többi kódex fordítása nem
pótolja Káldit, sem az úiabb zsoltárfordításokat. De az az' "üvöl·
tés" nem csupán nvelvtörténetí ikérdés, nem csupán a ..kiáltás"
régies alakja. Volt abban valami a mai értelemben vett valóságos
üvöltésből. A maevar vallásosság egyik pólusa: az Istennel iküsz
ködő·férfiassúg.Jób és a zsoltáros keserű viadala a goudviseléssel,

Ez a férfiasság recsegve és vcsikorogvu hajlik meg Isten
előtt. Nem a földi élet gyönyörűt;égeit félti Istentől, hanem a
maga eszményeiért viaskodik vele. Nem osun és nem lop az örö
mök kertjéből, hanem nyiltan és egyenes derékkal akarja követni
azokat az emberi értékeket, amelyekről ugy érzi, Isten azért adta
neki, hogy védje, oltalmazza és azéresse őket.

Ez a keménység, mint említettük, R szenvedő Jézlls keresztje
előtt lágyul meg. Krisztust, az Ő szeuvedését azért szereti, mert
reloldja e komor feszültséget. A Halotti Beszéd Iolytatása ott
Tan a Winkler-kódexben: "Emlékezzél keresatjen áldott Jézusról,
ártatlan haláláról, nagy kínvallásárúl, szent vére hullásáról, nyo
morúságáról, kit te érted szenvede ő nag-;r szerelmébűl. _o Régen
paradicsomban valál méltóságbau, Istonnek malasztjúban. nagy
ártatlanságban, aztán teremtődnek esél fogságába, rnikor gonosz
ságodért esél haragjába. Téged onnan kiveté ez gyarló velágba és
siralomnak völgyébe ő nagy haragjába, te nagy bűnödért. barom
hoz hasonla, bogy bűnöd meg'ismervén ez nyomorúságban. 
Azután menyországból tereád tekinte, látván nagy nyavalyádat
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rajtad könyörle, mennyből érted leszálla az Szűznek méhébe, öl
tözék ezerelmedért bizony emberségbe. -- Harminchárom éviglen
teneked szolgúla, nagy nyomorúságban érted megf'árada, lőn te
üdvösségednek szentséges példája és kescrő bűuodnek kegyes meg
váltója. - Te örök fogságodért ő megfogattaték, kegyetlen bű

neidért megostoroztattaték, mennyei koronádért tövissel koron-áz
tartaték, te keserő kínodért keserően kíuxatek. - A kemény ke
resztfának kínját reá 'vevé, ő kínjának helyére nagy kinnal viselé.
a te kegyetlen bűnödért őtet megf'eszejtek, drágalátos szent vérét
érted mind kiönté. - Ó halandó kel'es'l.t~'éJl ezeket megmondjad,
édességes Jézusnak kínját meggundoljad, keaerő szent halálát
szívedbe f'org'assad, hogy halálod idején szent színét láthassad."

Szent Brigitta imádság koszorúja Krrsztus sebeiről,mely benne
van Pázmány imádságos könyvében s Pongr-ácz Estel" Arany Ko
ruuájában, megtalálható már a Gyöngyösi, a 'I'hewrewk, a Gömöri
kódexben és a többi középkori imádságos könyvben. Egymásután
sorakoznak bennük az "Idvezítőnek szent kínjúról és haláláról",
"Urunk Jézusnak életéről és szenvedéseről", "a szent keresztfá
ról" szóló könyörgések, emlékezések és himnuszek. Elmondható:
a passio s azon keresztül Krisztus egész embersége. központi
nagy- lelki élménye, a fiatal magyar kereszténységnek szivét való
jába'n a "szerelem" lágyította meg, amely u szeut keresztről és
Krisztus sebeiről rag-yog a lélek felé. Ezért veszi sorra az imád
kozó középkori magyar Krisztus sebeit és tagjait és ezért fűa

mindegyikhez külön imádságot. A keresztref'eszftés szinte vad és .
rettenetes részletezése, amely tudni véti azt is, hogy rossz helyre
fúrták a szögnek való lyukat a kereszten és Krisztus kezét kötél
lel nyujtották ki, hogy elérje, s arnelv látja, amint villákkal
emelik .fel a keresztet, hogy belezökkenjen a g'ödörbe,mindez ben
ne van már a kódexek passiójában... t:s benne van a X\-III.
század néphez 'hatoló barokk hitszúuokuiuak }Jródikúeíólban i~.

Tehát mikor a kódexirodalom szinte nvoiutalauul eltünt s mikor
egészen új és egészen más indításokból szökkent .Iel ujra a ma
gyar katolicizmus, ugyanazokhoz a Iorrúsokhoz kellett nyúlnia,
ugyanazokat az eszményeket kellett odaállitauia .a hívő magyar
elé. Telek József a XVIII. században hatalmus Mát-ias beszéd
gyüjteményében nagyböjti elmélkedései során Jézus szenvedései
nek ugyanaz a részleiezése tapasztalható, mint a kódexek passi
óiban.

A szenvedő Jézushoz kapcsolódik a Mária tisztelet is. Kó
dexeink tele vannak szebbnél-szebb Máriás imádságokkal. de sehol
sem emelkedik magasabbra a mngyar lélek és beszéd heve, mint
a siralmakban. A Winkler kódex Már-ia-airalmúból ismét a halotti
beszéd komor tüze és drámái ereje CNlW ki. Valóban a magyar
drámai nyelv egyik első emléke ez. De a benne fog'lalt dráma
díszlete a három keresztfa és a káivűrla. Köröskör ül csönd: csak
az anya vergődik a süket .némaságban. f:s hiába ..tél'íti" magát
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az Istenhez, hiába a fiúhoz. Gyötrelmébon a néma vilácot, az élet
telen tárgyakat, mindenekelőtt a keresztfát szólonzatja.•.Látván
azért az keserves anya, hogy az Ő szent fia mindenestől fogva
e1fogyatkozott volna, kezdé leányi könyörgéRt a mindenható atyá
hoz tennye mondván: én mennyei szont atyám és uram, te vá
lasztál engemet jelös szolgáló Ieáuvodrlu és hozzám az angyalt
küldvén, azért mire hagysz el engemet immár és én szükségemnek
idején mire segedeimet nekem nem léqzl Te hozzád. uram, keál
tok teljes elmémmel és teljes szivernmel tehozzád fohászkodom,
kérlek, vedd el az anyát fiával... Él:! látván, hogy az mindenható
atyától meg nem hallgattatnék. téríté magát az ő szent fiához
mondván: Oh, énnekem szerető fiam, hol nekem az öröm, kit hir
dete Gábriel mondván: Idvözlégy malaszttal teljes!" A dráma ott
éri el tetőpontját, mikor a halott fiú nem válaszolván, a kereszt
fához téríti magát a fájdalmas anya: "Oh, keménységes keresz.tfa,
ki lettél ez napon én fiamnak anyja, míre vetted el éntőlem őtet.

Ért őtet ölelgettem vala én karjaimmal, te pedig szorejtottad hoz
zád őtet az kemény vasszegekkel. Én őtet takargatám lágy ruhá
ban, te pediglen öltöztetéd ennen vérének ruháiba, én őtet étettem
én emlőmnek tejével, te pediglen itattad őtet ecettel és epével..;"
A legutóbbi időkig megtalálható halottsiratások, sirató dalok a
Mária-siralmakból indultak el. Mária éppen úgy panaszkodik a
keresztfa alatt, mint akármelyik magyar parasztasszony szerettei
koporsója mellett.

Mária a maga siralmában a hallgató Isten előtt ,'ergődő lé
lek hatalmas jelképe. Ebben kapcsolódik hozzá szarvesen a halotti
beszédhez, az "üvöltő" zsoltárhoz, és a 'szenvedő Jézusról zengő

himnusz férfias bánkódásához, Azukra a tájakra. visz el, a lét
ama rejtelmeielé, ahol töröttszárnvú madárként zuhan le minden
magyarázat. Innen az út mélyebbre nem vezethet - hacsak a
kárhozatha. nem. A magyar lélek meg is fordul itt és újból fel
felé lendül, Mária a nagy fordulópont. A Mária-siralom után ki)..
vetkezik Mária öröme, a Hétfájdalmú után fl Boldozasszouv. Ö
az első, a legközelebbi, aki megváltatott, felemeltetett. Ö 'ért meg
bennünket a legernberibben. A paunszzsoltárt üvöltő férfilélek
megnyugszik a Boldogasszony palástjn alatt.

Bűvös erejű talizmán-szövegek felé hajló imádság nincs kö
dex-imakönyveinkben. Csepeli Sírnou mcster imádsága a nyil és
a láz ellen a Peer kódexben semmiképpen sem bájolás, rnint egye
sek állították, hanem igazi és a szó ;;lzoros értelmében vett népi
szentelmény, mely a llturgikus és puraliturgikus latin szövegekből
a nép mély rétegébe süllyedt,

Középkori imádságaink éppen annyira egyetemesen emberiek
és keresztényiek, mint amennyire igazán magvurok. Népünk, lia
valahol hozzájuk fér, nyomban magáénak ismeri el azokat. Né
hány évvel ezelőtt Radó Polikárp összeszedett egy csokorra való
középkor! imádságot. Több helyen volt alkalmam megfigyelni, ho-
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nan hatottak az imádkozó népre az ői'li magyar áhítat virágai:
nyomban megérezték, hogy az ő lélekzetükből valól

. Mint már említettük, imádságokon kívül legendákat, szabá-,
lyokat, prédikációkat, intelmeket és példákat is tartalmaznak kó
de xe ink. Sajnos, ezekből sem merítettek aunyit, amennyit lehetett
volna, különösen nem a lelkipásztorkodásban,

Talán a legenda-irodalomból népszerűsitettek leg'többet.Jóval
a Nyelvemléktár előtt (l858-ban) TúlI]:}' Ferenc kiadta a Rógi
Magyar Legendák 'I'árát, mégpedig olyan Jorrná ban, hogy a hét
köznapi olvasó is élvezettel olvashatta, Több kitűnő népszerű ki
adás készült a Margit-legendából. Kardos 'l'ibor válogatásában és
átírásában "Legendák könyve" címmel me~jelentegy kitűnő g~'üj

temény, mely mintául szolgálhat: hogyan kell hozzáférhetővé ten
ni nagyközönségünk és íróink számára kódexirodalmunk reme
keit. A magyar szentek legendáit több más kiadváuy is nép
szerűsítette. A legenda-irodalom sikert aratott: megvolt a közön
sége; mégis azt kell mondanunk, vele s általában kódexiredal
munk elbeszélő részével kapcsolatban, amit az imádságok kérdé
sében: az egész anyagot hozzáférhetővékellett volna tenni a nagy
kÖ2.önség számára. Abban is elsősorban a Karthauzi Névtelen mű

"ét, az Érdy-kódexet, a középkórí mng"~"ar katolikus gondolko
dásnak ezt a gazdag térképét. mely prédikációs gyüjtemény is, de
az első magyar "Szentek élete" is, a magvar szeriteknek kimutat
hatóan az elveszett nagy magyar történeti könyv alapjan, készült
legerrdáíval.

A prédikációs példával ugyanúgy vll;r:runk, mint az imádság
g111: kutatóink, irodalomtörténészeink igen korán felhívják a fi
gyelmet rá a mult században, még Beöthy is meghajol sajátos
szépségük előtt, de a nagyközönség alig-alig vett rója tudomást.
Pedig kódexeink és XVIII. századi prédlkáeiöink példatára gaz
dag forrása lehetett volna mind novella-irodalmunknak, mind lel
kipásztorkodó papjainknak. Ez; utóbblaknak évtizedes. panaszuk,
hogy nem jutnak hozzá megfelelő példatárakhoz, Kétségtelen, hogy
e nemben középkori kódexeink nem pótolhatnának egy ob-an 
modernebb - könyvet, mint amilyen Nagy Antal "IIitelemzés
példákban" című derék gyüjtemén~'e volt. Do ahogyan össze le
hetne állítani kódexeirikből a Magyal' Imádságos Könyvet, a Ma
gyar Legendáriumot, ugyanúgy ÖSRze lehetne állítani a Ma1?yar
Példatárat, illetve annak egyik vastag kötetét is, mart a másikat
a magyar barokkpéldakincse tölthetné ki.

A példa, példázat, példabeszéd, vagy ahogy egyik vállfaját ele
in): - különösen barokk népies prédikúeióink - nevezik, "csucla
történet", a legősibb katolikus műíaj. Magának az isteni mes
ternek ,az ajkán szólal meg először, s az ő nyomán az egyház kez
dettől fogva alkalmazta a prédíkáciőnnk ezt a nélkülözhetetlen
eszközét. Mindent fölhasznált, amiről úg~' vélte, alkalmas az isteni
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igazságok kifejtésére, jelképezésére, magyarázatára és megértése
re. Igy vált a példa olyan műfajjá, amelybe míndeu belefér. Té
mák, motivumok vándorolnak rajta keresztűl, Indiából Herkules
oszlopaiig, Egyiptomon, sőt még azon IS túl, valahonnan az at
lantiszi történeti mélységekből Bocaceíóig, Scaakespeareig, vagy
Kisfaludy Károlyig. Vannak például motívumok, amelyeket meg
találunk indiai mesében, aztán a középkcri "speculuHlokban", pél
dagyüjteményekben, aztán egyszerre Ck ak maghallja az ember egy
palóc faluban, jóízűen megmagyarosit.va. Ai ötlet pedig közbevető

láncszemként ott van valamelyik X VIlI. századi prédikációs gyüj
teményben példaként feldolgozva.

A magyar szellemnek különöseu megfelelt a példa. Népünk
szeret "példázódni". Nem a hosszú elbeszélések, hőskölteményék és
regények népe vagyunk, hanem a példaé, anckdotáé és novelláé.
Jókaiig küIföldön legtöbbet kiadott magyar prózaírónk Temesvári
Pelbárt volt. Prédikációs gyüjteményeiból 'nemcsak a magyar kó
dexek írói és fordítói tanultak, fordítottak, hanem Európaszerte
szorgalmasan forgatták a népies hitszónokuk Mátyás király korá
ban és még sokáig utána. Nos, Pelbúrtot is ugyanaz a példázó
kedv fűti: az erkölcsi és természetfeletti igazságot történet, mese
keretében lopni a hallgató és olvasó szivébe. ::\íidőn a Karthauzi
Névtelen, vagy kódexeink többi' ismeretlen írója és fordítója tele
.szórja az általa írott, vagy másolt lapokat példával, nem csupán
általános szokásnak, vagy' divatnak hódol, hanem a korabeli ma
gyal' papok és rajtuk keresztül az akkori magyar hívők igényeit
akarja kielégíteni, lelkükhöz, eszük járásához akar igazodni. Ezt
azonban nem pusztán csak a példák szeretete. jellemzi, hanem az
is, hogy milyen példákat kedvel. A középkori magyar társada
lom, amelynek egyik legjellegzetesebb figurája a pokoljáró 'rar
Lőrinc, szerette és azomjúhozta a kalandot. A példákban is, fl

'Izentek életében is azt szereti, amitől fellobban a fantáziája. Nem
azt nézi, hogy mennyi egyik vagy másik "csudatörténethen a törté
neti hitel, hanem azt, hogy minél rendkívülibb körülménvekkö
~ött nyilvánuljon meg valamely erkölcsi, vagy természetfeleiti
tétel igaza. A Kazinczy- és a Lobkovitz-kódex híres allegóriája az
egyszarvú elől menekülő, szakadék szélén, az alatta leselkedő ször
nyetég felett kapaszkodó emberről, aki megfeledkezik a halálve
szedelemről és a méz után kapkod, nem annyira a keresztény
világszemlélet komor voltát hirdeti, mint inkább a rendkívülit
kereső és szerető fantázia IobogásavLnnen van, hogy egyík-másik
legenda, mínt például Szent Makáriusé a Teleki-kódexben, való
ságos kalandregény.

Korántsem szabad azt hinni, hogy a rendkívülinek és kalan
dosnak ez a szeretete csökkentené a magyar szellem valóságérzé
két. Csák az olyan hősöket szereti, akik fi rendkívülíkörülménvek
között sem vesztik el valóságos mivoltukat s megmaradnak em
bérnek. A természetesben a természetfeletti és a természetfelettí-
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Paul Claudel

ben a természetes: ez a két jegy adja a küzépkori magyar keress
tény életszemlélet teljességét, ez sugárzik a kódexek legendáiból,
példáiból egyaránt.

A 'ma magyar embere túl van II kőzépkori világfelfog;ison.
A természettudományok hova-tovább még a parasztság életszemlé
letét is átalakítják, amely pedig az első világháborúig szinte
érintetlenül azonos volt a kódexekével. A csudatörténetekben nem
hisz mindent szószerint értelmező gyerekes hittel. De a természet
felettiben a kézzelfoghatóan emberit és a természetes mögött meg
búvó csudálatos és rendkívüli értelmet, tanulságo! továbbra ib
szereti. A "történet" népünk szájában annyit jeleute elbeszélés. A
költői, mélyebb igazságot keresi bennük, nem a tudományos ér
telemben vett történetit.

Ilyen értelemben még a legtárg'yiasabh es legtermészettudomá
nyosabb szellemű ember is gyönyörködhetik ezekben az egyete
mesen emberi és keresetény, de eg:rúttnl a magyar szellem által
tulajdonba vett kincsekben. A nagj'ravág~'ó fráterhen, aki püs
pöknek álmodta magát és addig ialmodot t, míg hasravágódott a
pocsolyában; a fülemülében, mely rászedi a uiadarászt, aki fog
lyulejtette és mikor ez szabadon engedi, kioktatja; a gyóntatni
akaró apácákban, a tapasztalatlan ifjúban, aki előtt az asszonyt
ördögnek nevezték és aki erre kijelentette, hogy neki az ördögök
tetszenek legjobban a világon; a három Iúndzsában, az egyűgyüen

Imádkozóban. akinek a hajából fa nő Aye Máriás levelokkel. a rá
galmazóban, akinek a nyelvén halála utá" kis ördögök lógnak és a
többi hasonlóban valószínűleg a kódexek vilagának embere sem
keresett mást, mint amit mi, mai emberek találunk benne: a
mélyebb, másszóval magasabb értelmet: a középkor nyelvén a
"sensus mysticust". És ahogy ők megtalálták. mi il'l megtalálhat
juk bennük.

MARIAROL' a kereszt tövében azt mondia az e'vanyélium. hO.fJ!/
ott állt, s t a b a t. .Allt, de nemcsak testileg; állt a lelke is, ef'ő
vel, hatalommal, értelemmel, szeretettel telve, sudár-egyenesen, ébe
.Ten és tárt szemmel... Más dolga van a kereszt alatt, mint
·hogy sírjon: az egész Egyház nevében; meluet saját személué
ben képvisel, fogadja a neki szóló tanítást•. katekizmusát; " Ott
áll, szemközt a kereszttel, s jelen van ott, lelkének m'inden képes
ségével a megjelenésre és a [elenlétre, S minden szentmisében.
amit a vilú.q végezetéig mondanak, -- az egyetlen szentf)li~ét a
Kálvária áldozatában, - mivel. a Krisztus van bennük, ott va."
bennük Mária is. amint nézi Krisztust.
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KÉT EMBER
Lr t a Fekete István

A korcsmáros a kemence mellett ült ls néste az időt, ámbár a
kis ablakon nem sok látszott belőle; mPog' alkonyodott is. Mégis a
szél egy-egy vonítására felemelte a f('jét s ilyenkor látni Iehe
tett, hogy apró hópelyhek suhannak el az ablak előtt é8 az akácfa
ágai is fagyosan rángatódznak.

- Nagy idő készül - gondolta éR csizmájára nézett, meagatván
benne újjait. Sajnos. a vastag tehénbőrön út nem lehetett az újja
kat látni. de a tyúkszemek érzékenyek voltak, míut a parázs,
így az idő tartós romlása bizonyosság lett.

- Aki akart, már hazaért - tünődött tovább maid kissé hát
rafordult, mert valaki kivülről rakni kezdte a kemencét. mintha a
falat döngette volna.

- A préshurkát meg kell enni. mert nem áll el - gondolta, 
ámbár kutyául meg van sózva-paprikáz va. de ki a fene gondolta"
hogy még vásárkor se fogy. Most aztán eheti. amit főzött és ihat
rá,-mint homok. .

- Ne rakd már. te - ordított nagyot és a pipaszárat kirántva
szájából. mérgesen megesapkodta a Ialat, - kinek rakod'

A dohogás elhallgatott. de hallani lehetett még. hogy valaki a
maradék fát a földre dobja.

A korcsmáros fülelt.
-Talán összeraknád, vagy essek rajta keresztül1 -- és nyoma

tékosan ujra megverte a falat. mire odaküntcsendesebb rakos
~atás kezdődött.

- Mindent mondani kell - gondolta és a pípaesutorát vissza
igazította bajusza alá, előbb széttolva a szopókával az útbanlévő.

sárga szőrszálakat.
A szél vijjogva vágott egy-egy marék havat az ablakhos.:

mintha fehérszárnyú madár- csapott volna oda. elvillanva azután
fl. sötétségben. de később ugatni kezdett a kutya és valaki meg~

rugta kint a falat.
- Ez se megy el' innen ma -este - gondolta a korcsmáros és

meg se moccant a sarokban. amikor nreguvilt az ajtó éaa vendég
vaksin Illegállt egy pillanatra és oh-an puhán eresztette vissza a
kilincset. hogy ha nincs valaki a szobáhan, az ajtócsukást ugyan
meg nem hallotta volna senki.

- ... stét - mondta csak azután. a korcsmáros pedig elhatű

rozta, hogy ezután csak kupakos pipát használ. mert avendéK
csak a pipa hunyorgó kis parazsát láthatta meg. .

- Sokan vannak odakinn' - saívott egyet az áruló pípán,
de meg se mozdult, mert tisztában volt a vendéggel, nem azért
élt ötven éve ebbeli az útszéli csárdában,

- Vannak ennyihányan ... - toppantott a vendég lerugván II

még maradék havat is - ámbátor azok se urarasztottak ... - és



óvatosan leereszkedve az egyik székre, a kalapját a szék lábához
verte. - Meg ennék is valamit. Melezet, . '

- Az nincs. De van svártli. Ollvan svártli, hogy.. " hozzá
hajmát ecetben.

- Lehet; meg egy féIIitert.
A koeosmáros ujra megszfvta a pipát.

.- Kilencötven. Csak ó borom van - tette azután hozzá -
meg a svártli se olyan akármilyen föle-farka, bőrke, meg egy kis
vér. Hús van benne, magunknak caináltuiu.

- Gondútam -- mondta a vendég él'l ezt mindenre lehetett érte
ni.., - a világítás is benne van, ugye1

A korcsmáros morgott valamit, aztán kiment, magára hagy
ván a vendéget, hogy gondoljon, amit akar, hogy lámpáért ment-e,
vagy ennivalóért, esetleg mind a ketteárt. Az ivó ajtaját minrlen
esetre nyitvahagyta.. , és éppen ezért erősen meghökkent, amikor
egy kis istállólámpással visszatérve a kemencét már ketten tá
mogatták,

- Nini, Csutak, hát te vagy az?
- Ez: én - mondta Csutak, aki mértéktelenül nagy vörös

orrt viselt -.:. kutya idő van odakinn.
. - Eszel valamit te is~

- Szoktam...
A lomha korcsmáros megéledt erre II kurta, majdnem páran

esoló hangra. Az istállólámpát letette az asztalra - hogy a két
vendégre világítson - aztán fürgén meggyujtotta a nagy, lógó
lámpát. A gyufát földhöz vágta és odaállt vendégei elé. Most lát
szott csak, hogy mekkora, majdnem akkora,ntint Csutak, aki
fejével a gerendát verte.

- Hát, ide hallgass, Csutak ... - kezét nehézkesen emelte fel
lassú fenyegetésre - ez itt nem beszéd.

- ... hiszen én csak ...
-Ez nem beszéd, ugye' Itt nem! Vagy kérsz -ordított most

már a korcsmáros - vagy.kiváglak innen, hogy nem drótoz ÖSSZf>

többet semmiféle doktor...
. - Gazduram! ...

- Semmi baj," Csutak - engedte cl magát a tohonya, nagy
ember ujra - nincs semmi baj, csak úgy mor.dtam. Szóval s eszel
valamit te is'

- Hát, ha kapok J
- Kilencötven ...
- Hogyne - mondta Csutak - tedd ki te is, Péter, itt ez a

ssokás,
- Kivel-kível - bólintott a koresmáros és kiment behozni a

TacÍlorát, de az ajtót nyitva hagyta '"
A két ember lassan egymás felé fordult. A kisebbik kérdőn, 8

nagyobbik felhúzta a vállát és olyasfétét intett a fejével, hogy:
....... nem I



De a kisebbik - sárgaareú, patkányhoz hasonlított - nem elé- ,
g-edett meg a válasszal.

- Ha velem így beszél, megfogom a torkát - suttogta.
- Úgy ver össze bennünket, mint II cintányért a katonaban-

<fában - mondta Csutak, - két bivaly ereje van ebben ", amúgy
nem rossz ember.

A korcsmáros visszajött az étellel, letette az asztalra, aztán ft.

k.ármentőbe fordult és bort is állított a tányérok közé.
- Egyetek.
Azután behúzta a külső ajtót, be is láncolta; az ablakokra

ráhajtotta a spalettákat, széket húzott a két vándor mellé és le
zökkent rá.

- Elmondtad a barátodnak. hogy ki vagyok 1
Csutak teleszájjal nyelt és elvörüsödött.
- Úgy nagyjában.
- Akkor jó.
A korcsmaros megtörate a pipát és rág-yujtott. aztán csak

nézte őket; A Péternek nevezett ismeretlen vándor szemlátomást
zsugorodott össze ez alatt a nézés alatt, és ellenszerként sűrűn töl-
tött magának. '

- Sós - egy kicsit, - enyhítette a Ieszültséget a korcsmáros,
dea bor: ó bor. Azt mondtad, hogy Péter'

- Azt - bólintott Csutak. -- Szöke Póter, mint ahogy gazd
uram Hajagos Máté. Szőke Péter, de magunk közt csak "Lakatos"
a neve.

A korcsmáros felnézett, mintha a gereudákat számolná.
- Igy szeretem Csutak, mert úgy is tudtam. Már amikor elő

ssör mondtad, hogy "Péter", akkor is tudtam. - Felemelte tm

üres üveget, tnegtöltötte, és visszatette az asztalra.
- Ez vendégbor. aztán most már ne pusmog.iatok, hanem' be

szélgessünk hárman. Milyen volt a vásár 1
, Csutak ránézett Péterre, de mivel az szeréuven lesütötte sse

mét, ő válaszolt.
- Az úgy volt, hogy nem igen diskurálhattunk a nagy tolon

gásban és csak annyit tudtam odasúgni neki, hogy ide gyííjjön,
ha végeztünk, mert hogy ismeretlen erre. Amúgy, ~ vásár, hát ', ..
ágy-ahogy", . ,
~ Igyatok - intett Hajagos, - mondtam, hogy ez vendégbor.
- Az milyen 1- szólalt meg először Péter.'
- Olyan, hogy ingyen.
- Meg tudjuk fizetni."
Csutak ránézett a korcsmárosra, az vissza és olyan nevetés

ben törtek ki, hogy egy percre míntha elhallgatott volna kint a
szél. Péter pirult. de, keze erősebben fog-ta a késnyelet.

- Ereszd el azt a kést, te keserűtúro -- legyintette meg Péter
kezét Csutak - itt az a szokás, amit II gazda akar. Ámbár talán

. nem szégyel velünk koccintani, ha már vendégei vagyunk,
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Hajagos fölkelt, összeszedte a tánvérokat, kivitte és később

hallani lehetett, hogy a maradék fát bedobálja a kemencéhe. Ami
kor bejött, megigazította a lámpát, új poharat és saiváros ska
tulyát tett az asztalra.
~ Egészségetekre !
A szoba egyre melegebb és barátsúgosabb lett. Asiivarfüst

friss illata elnyomta az ivó savanykás, te~napi szagát, a kemen
cében meg-megroskadt a zsarátnok ~A otthon .lett egyszerre a
Iámpa alatt. Csutak idonként e~y-egy réteget levetett az avult
kabátokból és hatalmas orra kifényesedett, hogy szinte világított.
Péter kifűzte cipőit, kigombolta mellényét is és most már néha
ránézett arra, akivel' beszélt... Csunva kis patkányképe meleg
lett" és nagyon értelmes. Egy lakattal játszadozott, amit Hajagos·
adott a kezébe. ' .

- Ezt - mondta Péter i-« ötéves g:rerek is kinyitja. Ilyennel
el se kezdek, ha már mutatni kell valamit.

- Nyisd csak ezt ki ~ kötötte magát a korcsmáros, - volt
itt egy lakatos, húsz kulccsal is próbálkozott, még se ment vele
semmire.

Péter ölébe tette a lakatot, zsebébe nyúlt és halk kapargálás
hallatszott. - Itt van ~ tette a kinyitott lakatot az asztalra, 
nem kell "ehhez kulcs.

- Csuda keze van - mondta Csutak elláavulva, - bát ilyen
ez az én Péter barátom. Mit, barátom 1 testvérem se szeretném
jobban. Kár, hogy csak a bortul uvIlík meg a sz.íve, de akkor meg
néha igen elbúsnlja magát ...

Hajagos hallgatott. Komolyan nézegette a lakatot. Forgatta.
nézegette.

, - Látott 'valaki idejönni benneteket l
- Senki. .

. - Nahát. De ezt csak úgy mondom, ha akarjátok meghalljá
tok, ha nem akarjátok, hát nem. A barátság azért barátság me
rad. Van itt a faluban ~ pár lépés HZ egész - egy öreg posta
mester és karácsony előtt tele van lltÍllzzel a kassza. Akinek
ilyen keze van... '

Egyszerre nyúltak a pohárért mind II hárman.
Künn nyikorgott az akácfa és a száguldó hó úgy seperte a

talat, mintha időnkint pokrócot húztak volna vEÍgig rajta.
- ... ha énnekem ilyen kezem lenne...
- Senkinek a világon nincs Ilyen _. bólintott Csutak .- és

külön is ivott. - Senkinek.
~ A postamester koesístkeres, a kocsis meg bejár az Irodába,

körülnézhet. .. - folytatta Hajagos.
-'- Persze - mondta Csutak - amikor beviszi a pakkokat.

Ilyenkor karácsonykor jönnek a csomagok... mindenféle csoma
gok. Valamikor... szóval síma eset ez, mint az egyszeregy.
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ahhoz mindenféle papirok kellenek - mondta Péter.
Nem lehet valahova csak úgy beállítani.

- A papíroko itt vannak a fiókban.
- Na látod, mondta Csutak - na látod. 'Máté bátyánk nem

olyan hűbelebalázs ember. Egy-két napot elkocsiskodsz, őt nap
múlva karácsony ...

- Hát, ha megakadok valamibenvkl segit l
Hajagos felemelte a kezét.
- Az úgy lesz, hogy szenteste beállít Csutak, mint átutazö

mesterlegény, csak úgy melegedni a konyhába. Beengedik, mert
azok olyan népek, aztán szépen megvár.rátok, amíg elmennek éj-
féli misére és akkor üres a' ház. .. o

- Na látod - mondta ujra Csutak "-, van itt ész! 're már
akkor ott belső ember leszel, amilyen mcdorod neked van...

- Persze, még alszunk rá egyet - gondoikodott hangosan ra
korcsmáros és ujra töltött a pohurakbu »r-r- nem kis dolog ez.

o _ Semmi _. vélte Csutak -, semmi. Péter úgy kifordítja a
kasszát. mint a varróné a bugyogót. De .- tette aztán hozzá 
alvással még ráérünk. Igaz-e Péter 1 Aztán te még nem is hal"
lottad, hogy citerál az én Máté bátyám ...

Igen, a bor valóban ó-bor volt. A vén házat körülnvaldosta
a száguldó vihar, de belül ebből érezni semmit nem lehetett. A
vert falak közt meleg volt, világosság l) li citerapengés apró kis
lepkéi körülrepdesték a szobát, mielőtt lehullottak volna az ár
nyékokba.

Csutak csak az ujjával billegetett II nóta ütemére. Péter 'pe
dig szótlanul nézett maga elé s amikor kiment, Csutak odahajolt
a korcsmároshoz :

- Valami vígabbat Máté bátyám, mert ennek a Péternek
ilyenkor amúgy is nagy bánata van. EhJtte a kistánvat a torok
gyík ... aztán akkor kezdett el jönni-menni, meg miegymás, De
amúgy csuda keze van, 'Iszen órás volt unuakelőtte,

Karácsony előtt megemberelte magil t az idő, ámbár hideg
maradt mindvégig, Az útmenti uvárf'ákon zúzmara kődlött és a
varjak meg se rebbentek, amikor a száukó-kis csengője clpengett
alattuk. A szánkó -azután beér a falubn és befordul a posta szűk

kapuján. Péter leveszi a ponyvát és hordja be a csomagokat. Pé
ter nincs jókedvében és csak akkor derül fel, amikor egy kis lány-
ka totyog eli be. -

- Péter bácsi, látott nyulat'
- Meg rókát is - nevet Péter és vizenyős szeme csillog, --

ekkora farka volt, ni, ..
A kislány szájába veszi ujját az álmélkodástól.
- Rókát 1
- Azt. .. de eredj be Agika, mert ll1p.gfázik n torkod,
A kislány elszalad a konvhn felé, Péter pedig végez a eso

maghordással. Közben köhög erősen.
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.,..- MegfáztAI, Péter - néz rá pápaszeme !ö1ött az öreg posta"
.ester, .,..- ott van a polcon a pálinka, tölts magadnak.

.,..- Nem kérek .,..- mondja mogorván Péter, -- nem tesz jót.

.,..- Péter most utálja a ·pálinkát és általában utál mindent.
.J'öleg az ilyen ostoba szokást:

, .,..- Tölts magadnak l Végy magudnak l Ott van az a szek
liény, keress ki magadnak ... aztán itt van ez a kislány...

De azért a kassza ki lesz gombolva. Ez is kal!lsza' Ez a rozzant
le~si '.Csak már jőjjön ez a Csutak, aztán el innen. Aztán legyen
uarmI.

Es Péter mérgesen ltiihög .,..- kicsit a meJIére teszi a kezé\.
:mintha szúrna .,..- mert máskülönben el kellene mennie éjféli mi
tl!ére. Csak már jönne ez a Csutak I

Alkonyattal megereszkedik az idő és a szállingózó hóval meg-'
erkezik Csutak is. Péter a konyhában ül és forralt bort iszik.
Mellette ül Agi és nézi; előtte áll a l>ostamesterné, kicsi, fehér
.J'egasszony és nézi.

- Szúr még'
Ekkor tereli be a postamester Csutakot, aki prémes kncsmát

..8 ezüst óraláncot visel, mert bekecse ki van gombolva. Csutak
meghajol jobbra, balra és negédes. Péterre] is kezet log és Péter
&eretné pofonvágni. ' ,

- Szabadságra megy a barátunk - mondja a postamester 
.. egy kis melegedést kér ...Rát tessék melegedni.

, - Egy kis forralt bort' - mondja az öregasszony - és máI'
.jabb bögrét tesz a tűzhelyre.

- Oh, kérem...
A kis lány most már Csutaket nézi, akinek orra feltűnő jp

tenség.
- Látott a bácsi rókát'
.,..- Kettőt .,..- vidámkodik Csutak - szabad a kabátom Ietau

_em' - Kettőt. Verekedtek.
- J aj - ámul II kislány, de Peter erősen köhögni kezd és

.Agi kis kezét .Péter kezére teszi.
- Szúr, Péter bácsi'
Péter csak int, hogy nagyon és, csak a kis kezet nézi. Ezek a

tiff gyermek kezek olyan egyformák ...
- Erre egyetlen orvosság a forrajt bor - jelenti ki Csutak

.- sok forralt bor; én is a mult héten '!-:,yógyultam ki. Tüdőgynl

ladás, kétoldali - és dönti magába az italt.
Kint lopva hull a hó és szárnyalni kezd az est. Valami puha

félálom jár kint az udvaron s a házak mö~ött. Valami csende.
készülödés és a hófelhők felett is valahol" csHlogó csillagok.

A háziak jönnek, mennek titokzatosan.
Csutak 'mesél, Csutak iszik, a kislány Péter kezét fOl'ja It ..

konyha· lassan besötétedik.



- Majd aztán jőjjenek be maguk is Péter - 81Ígjaazöreg
a.f;f1Zony - és később csengő kezel csengetul valamelyik szebában.

- Ági... Ági... nézd, ki járt itt.
A kis lány elrohan és a két ernber egyedül marad. Csak.

tnzhely világít, de ez elég. Nézik a tüzet, Csutak sóhajt.
- Éf; még he is kell menni -- válaszol Péter.

•
Később Agi elálmosodott, hát lefektették.
- Tessék csak nyugodtan elmenni __o mondta Péter, - vigyá-

;ulk rá.
- De olyan rosszul néz ki maga, fiam.
- Azért vigyázok rá.
- Én -is indulok nemsokára _.- mondta Csutak, --- a hajnali

...uratot még elérem ... addig elbeszélgetüuk,
Egy kis csomag van az ablakban ' - mondta az öregasszotrr

-- egy kis útravaló... aztán, Péter legven addig ifJ gondja II

Tendégre.
És egyedül maradt a két ernber. Osutuk néha megsimogatta

hatalmas orrát, kimérten és tanácstalauul.
- Van még borod?
Péter bement a kamrába és eg;y korsó bort hozott ki.
- Igyál Csutak, nekem nincs kedvern.
-,Nem csodáJom ... Itt minden nyitva van]
- Minden! Kivéve ...
És csak ültek. A tűzhelyen hunyorogni kezdett a parázs éli

ilünt az udvaron időtlen-idővel volt tele az éjszaka.
- Hát -- Csutak görnyedten felál1t,- azel'tkezd.iük el, Péter.
- Hozd a lámpát - mondta Péter suttozva és a keze resz-

ketett. 0_- Hozd a lámpát. Kezdjük el... kezdjük ... várj, megnézem
~ gyereket.

A hórihorgas betörő állt a Járupáva I II folyosón és nézt.e a
langoeskút, amíg ét másik visszajött,

- Alszik ~

Péter Dom válaszolt, ment előre és benyitott a postassobába.
i'..ztán elővette szerszámait, Csutak leült és tenyerébe hajtotta
homlokát. Olyan meleg volt. a feje. Arra neszelt fel. amikor Péter
,w,t mondta,

- Tessék ! Nyitva van.
Csutak felemelte a lámpát l;~ odavitte a kassza sötét odúja

,dó.
És csak állt a két ember. Péter í'ehér, mint a mész, de a szeme

<1g, Csutak kezében szinte táncol a lámpa. Fénye ide ugrik. oda
Ilgrik, de az odúban nincs semmi. A kis drótkosárban aprópénz...

Csutak nvikkanik egyet, mintha mezcsiklaudozták volna, az
tán nekidől II kálvhának és nevetni kezd, hogy maid elejti II

:flmllá t. -



- Pszt! A gyerek ...
Csutak a földre teszi a lámpát, kezét a szájára ssorítfa és úgy

röhög, majd a szeme kiugrik.
Halkan kettyenik a zár, Péter megfordul, kis patkányarca most

fáradt, mintha ravatalról kelt volna 'fel. A kassza be van zárva.
- Gyere, Csutak. .
Visszaimbolyognak a konyhába és Csutak széles jókedvét most

már nem lehet megakasztani. Amikor végre szóhoz jut, azt mond
ja: - Hát nem bánom! Dögöljek meg, ha bánom! Elvégre úriern
berek vagyunk, nem igaz'

•
Éjfél elmult, a hó még esik suhogó símog-atással.Cilutak kivül

áll az ajtón. Péter a küszöbön, A hórihorg-as vándor a havat tur
kálja botjával.

- Ez az utolsó szavad, Péter'
-Bz! Megmondtam, hogy a kialánvra kell vigyáznom ...
Éjfél elmúlt és hull a hó. Az eg'yik ernbernek mar a uyoma

le látssik, a másik áH a szebában. Kezében kis karácsonyfa gyer
tya és nézi az alvó gyereket.

GYERMEKKOROMBAN

Gyermekkoromban szines álmok
dugasztották a mellemet;
mi minden voltam! - hős, zarándok,
s min most a férfi csak neoct.

De jó volt mégis hinni, várni
s vágyakozni, míg tűnt a nap.
Csak tudnék most is úgy Ic.'vánni!
cipőt, mety mindig új'l'/,urad ...

Szivemben hordtam ezt a 'vágyat
számtalan meddő éven át:
egy pár cipőt; jóbőrűt, lávyat,
ne érezzem az út sarát.

Ó hogy kivántam s mennyi évig
csak ábránd volt az új cipő!
Nekem nem csinált, csak u régit
foltozta meg a készítő.

S most új cipőm 1mn. Bőre fényes,
a talpa vastag! nem lukas;-
s én, tudnán; hogy a széu, az kényes.
naponta nézem talpukat ;

selymes kefével, jó kenőccsel
bőrüket híven ápolom,
s véarel bennük a csúnya ősszel,

húsz év után, barátkozom...
Tisza János
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SZEMLE
HUSVETI ALLELUJA

.Az Ószö'cetség szent nyelvé
ből kél szá él mél.} most is az
U jszövets('fJ minden népének aj
kán: az Amen és az Alleluja.
Ertelműle a kereszténységben
némileg 'megvállozolt, gazda
gabb és biztosabb lett. A mi
Amenünk nem csak jámbor és
sürgelÖ úlwjlás (Zsolt 40, 14;
71, 19; SS, 53; 105. 48), hanem
sziklánál szilárdahb mef/győző

dés, amellYf'l I elenhez mondoit
seauulc után elhail!/atunk mint
egy áienuedoe Neki nemcsak a
szoi, hanem inkáhb II megvaló
,itó cselekvést.

Az allclu.ia értelme is ilyen
félekéljen mádosuli: nemcsak
lelkendező lelkesítés Lsten di
csőítésére (Zsolt uu, 1; lOS, 1;
10fi, 1), hanem kicsattanó öröm
ben ujjon.qó győzelmi dal, a di
adal éneke, hogy im, dicsőséges

az lsten, mer/dicsőítetteE.qyszü
liiitél, vete együtt minket is. A
mi aüeluiánk az öröm és a győ

eelcm. első It usvétkor iclcsen
dűlt, soha tiibbé meg nem szű

nő, minden lrúsvétkor újult eJ'ő

vel nekilendülő diadallcuiliása.
Ez a IdtsréH alleluja elsiisor

ban K r i s z t u s ö r ö m é t é s
{J y ö z e l m é t zengi. Köztudo
'f"ÚSÚ, Iw!1Y i1Ú elözte meg
K rtsztu« hús'/)iljál: uirátroasár
t'W1) múló dic~ősége, a natnshét
el,~ii napjainak eredméninelen
tanitásai; a teljes szeretet al
[a» eladása és elárulása éppen
nagycsütö/'lökön, amikor lsten
Fia a ezeretet kötelékével kötöt
te magához az emberiséget, mcrt
nem sokallott.a, hogy a megles
tesülésben úgyis tent-nériinkké
lett, inkálll> még ennél 'is töb
bet akart, a test és a vér kö,zös
sé.oet (IZ Olládszentséghen;
nagypéntek, testi és lelki g;ljöt-

relmei, az elhagyatottság vi
uasztalam halála; nagyszombat
halalo» nyugalma, Sin csenáie.

Krisztus azonban Juda orosz
ldnia, róla van meciroa: győ

ziit! az oroszlán Juda törzsé
uou (.Jel fi, 5.) Valamint ugyan
is a békén nyugvó éjszaka
csendjét telveri és meurementeti
a prédáló oroszlán ordítása, úgU
verte fel fl győzelmében megpi··
henő Sötétséget a Feltámadott
ajkán [elcsendiilii alleluja,
amel/Hel elindult, hogya halál
zsákmánYát magához ragadja.
(Ef 4, 8,) Onként vállalt halála
ugyanis tonkretette a sötétséq
hatalmát, akié volt a halál
uralma, t. i. az Ördögöt. (Zsid
2, Uj..Mert ez tö/'lént: JI o r s
et 'L'ita duello c o n i l i
x e r c m'irando, dux vi
tae m o r t u u s r ea n a t vi
v u s. (Húsvéti seqüeniia.)

Krisztús feltámadása a törté
nel"m számára bősé.qelien iga
zolt tény, hitünk számára pedig
az Amen, amit maga lsten mon
dott Kriszlus minden szavára.
minden. tettére, minden. követe
lésere és minden uréretére.

Ez a jelt'ntősége teszi a hsis
oétet az emJházi év uralkodó'
középpont jává. Jobban megfog
bennünket, mint akár a karú
csonu. Earácsonimak az az igaz
sáqa, hO!./JI lsten Fia emberi
élcire szilleteti; vállalta sorsun
kat, azon semmit sem uáitoziai
'l.'ll. A ftle.CJiestesülést elménk
'IÍ.q!Jsem tudja átérteni. gyakor
lati jelenWsé.qét sem képes ma
gunkra alkalmazni. Ezért iwrá
csomikor az ünnep nagy igaz
Sáffrl.inak az átqondolása elől

igen lcönnypn a család, a !l!Jer
mek, a szelJenuek 1Jagy állalá
ban a szevetet köllészeléhez rne-
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nekülűnk CS 'Úgy ünnepelünk.
.Maga a valóság így 'is - úgy
"8 rneg!onlullatlan marad a
számunkra, ·hiszen csak gJJerme
ket látunk, pedi.q ae az Isten,
de emberi sorsban.

Húsvétnak: azit.wzsúgát 11UÍ1'

könnyebben felfog:iuk: Jézus
tén;IJleg menhalt, 1'alóságo.wIn
halott volt, már ct sirbn« feküdt,
az emberek minterJJJ már el 'ls
fdlc'día~ nl.lf.1/ készültek rus r; i
rendre térn i feletie (Lk :U, 21);
s u.l/Jpmő él. Sorsa tehát nem
emberi sors, dei aéreie «zer inl.
ti mi sorsunk-Ls. (.T 11, 25--2ii.)
E::f, már emberi elmével is tud
juk mérlettelni, micel az. élet és
a halál nat]}} kiizdelmél és rt ha
lál gy6zelynét 'már nem elJ:lJszer
maounk is átsírta k és álm'J?it
rődtük, se.!'ileni, azonban tehe
tetlenek i-oliunk Gondoljunk
seiileiul«, ba;'átaink'oa[JY akárl.;
hal.álúro]

Húsvét alleluiá.ia ezt zenai: a
Hulott dC1)CnelJ[J, mint a: (;W;
ugyanaz él, sót 'i!Jazabbun él, aki
egészen, rcrncn.ntcleniil Judott
voU. Lem,'ozie azt; ahi, fjt kicé
ve és nélkii!e még mirulen. más
emberen diadatmaskoslotí: meu
tiirl« a ho'ti! hIí1nlm.ái, (j lelt a
halál h.aldl«. ő mario halálra az
alvilágot. ((J,;; 13, U; 'I). Ö. 1 Kor
15, .55 és Zsid 2, 11..)

.A húsvét allelujája azonben
tobhet is mond, H/int R risztus
győzelmi ét/ekét. Az allelu:i,íJ fl ;;

egész tel e m l e t t viláa
zenni. A 11 !Í.s vé ( nem CSUDán
Krieetue s?pmél/jes é1mé';I"'e,
nem. csumi»: Krieztus egYén'i éle
iének: eauu: eseménye, nem csu
pán e.rmSH:r tiirt.éni és elmult
történelmi esemén/J, hanerr a
mindensé« nagy sorsfordulása,
a meuvá-ltás, azaz az u:i.júlerem.~

tés. az u:iirilcvés na/lY fol;ljuma
lának a lf,c,zd6poni ja és s.z'ün'e
le-i pfltalr.z,', iorrása: r;~ eOll " 2
vHágot lJ.1Jölwresen átformáló
·(,"'J·Ő. lsten .hatalmo» hathatós
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ereje ez." (Ef 1, 20.) lsten ugyan
is J(risztust nemcsak feltámasz
totta, hanem [obb iúra is ültett»
a mennyekben és miruleneknek
a fejévé tette, az emberisén és
a mindcnsést fejévé, ő éltet és
tölt be rn'.;l'.(lencket. (Ef 1, 21-
23.) Krisz!'lcs tehát úr é~ ki
r'áll/, azonfelül mindeni átkaM
és 'IrúnyíM oalásá«.

Pálnak II (?onr1olalát a követ
kezole ln,arl:iJaTázzá!;~: Krisztus
ncsncsak: f ... ir-nnek a Fia, hrmem
a teremtménu clseie ,ls (Kol 1,
15), ezért n,~dsűsé.IJ sziiT.sél]szc
rűen. mindenben. az övé. ('V. 18.)
Az l ae emberréleoésének az 1)Ol!

a céiia, bosm II (lÜ1/. leiioeilcez
téb,~n szélszór6doU' teremiménu
olrrita ('{"il fe.1 alaU u.ira e-"JJ"
süljön (E f .1, 10), lto.ml így el
sösnrlJart ls'en szétezort .lJyer
rnel:eil C !lJlberlJJil:il se. (.T 11, 52.)

Az cmberiséa umJonis a bűn
köre/kez/ében a Gonosz hatnlma
alá kcriili : nem mintha az io
not ezerzeit volna az emberiséu
hez. hanem mioel az ember ls
tenWl elfordulva é.~ a bűn szoi
oasáoába [ut-oa (.T S, 34) mentlie
tetlenill ki 'volt s201gállnh;a t:
[crrnésze(éllől önkén/ adódó cl
múldnnal«, a romlásnak (2 P 2,
1.fi) . Az ember U2 eredeti b,ín ál
tol istcnellencn, 'i.~fen1!é!kill-i,

gazdátlan r5s vérNelen lelt. ki
van téve az Or,zöf/ lrím,adá:·;fli
not: I; a swióÍ, rrcjélJöl képtelen
azokat kioédcni.

Is/en «zonlntn nMn enaedtc át
teremtméinteit, liisren a 'Ncqvá!
t61 mind uirt. ({ bű.nt.cese« urán
mc aiqér!c, rt lJünW' 1Hfló szaba
duin»! cl ]l<!eauíltóbaveleft hU
útiá« kez(fcfUít ioin:« m.indmáiq

lcheiooé t ett e. Kriseius u/num
'i:; liercs,zl1wlá 1á nol é.': feltáma
(]rlsá1.'al meatiirte a Sátán ere
:iét. szabadulást hozott mhulen
kinek a Sritún lia/alma alól. Le
lf:lJii.zfe Bntrebuhot, elve/le an
nak minden fegyverzetét es el



ronadta rablott prédáját. (Lk 11,
,.<> \
~"'/

Ez a meováltás: a halálra-
!\zánt viláába új élet árad, a
measemmirilléshe rolumá min
,]enséu ujiáferem,tőrlik, az Ördög
,~zolgája lsten fiává születi!.;.

A megválfás elsiisorbsm per
sze az emlH'7'isérJen mutatkoeik:
meg, amelimek Krisztus a bő

séges életet hozta (J 10, 10) ab
bun az értelemben, hogy saját
élei ét oszt ja meg a hozzáceat
lakozott emberisé,ggel (J 6, 58).
Ezt az i.qnzscírlot seemlélleii fl
Krisetussal való kapcsolatunkat
kif,")ezű eh Ten két bibliai ha
sonlat: ő fl szőlőtő, mi pcdia
a szőlővp-sszők; a 'vesszőknek

CS~I"~ egy életük lehet, a tőé;

Krisel.u« a fej, mi tes/ének a
la,f/jai 'vagyunk; a test tagjai
nai: csak eo» életük leli et: a
fejükkel közös éleI. (.T 15, 5; Kol
1, 18; E 1, 22; 4, 15; 5, 23.)

A Krisetvst.oe 'való kancsolá
dást a kcrcs:dség müoel; ben
niinlc, ez a húsvéti szentség.
I'itokzoio» médon t'égbevisz'i
bennünk miudazt; ami. Urunkkal
történt: holdlát, eltemet.ietéeét
és feltámadását. Pál le.ili ezt
ki a rómaiakhoz írt lerél fi, fe
jezetében: akik mcoleeresetelked
tünk Krisztus Jézusba. az ú 110
láldho kcrenztclked.tiinlc mett. (I'.
S.) Krisztu» maaa is !.:eresztséf)
neh; ni"l'ezi szcnredését és halá
lát 01k Hí. 38; Lk 12, 50): ő vé
rében fürdött, »érének !dornló
árjában meríllcczett met); mi ezt
ulúnozzuk: kírnélctesebben a oiz
ben calá meqmeritlcezés által.
__o (A Iceresetést I'úképen eleinie
ha nem is ldzárólaflosan, de ál
talánosan alámcrités útján tör
tént.) - U y,1}ancsah az alámerí
tés révén alkalmas a kereszt
ség arra i~. hOfJlJ lj hnlalon kí
vül Krisetus ell emteéséi és sirba
valrí nlJu,fl'l'ását ábrázolja: elte
mettetliini; vele em/ütt a halál
ba a keresztség által. (v. 4.) A

vízből való kiemelkedés pedtg
Krisztue feltámadását, halálá
ból, sirjál/ól való felkelését áb
rázolja. Ha ullyanis egybenőt

tünklJele halálának a hasonia
tossástábon, úgy rnn,jd a feltáma
dásébow is. (v. 5.) Ha tehát meg
hallunk Krisztussal, élni is fo
gunk vele. (t'. 8.)

A keresztségben tehát az em
ber cY;/jbenő Krisztussol s ez
állal új éleire sziiletik: a régi
ember meghal (v. 6.), új ember
ré alakul át. (Ef 4, 22; Kol 3.
9.) Ennek az élete aztán Kriszius
(FU .1, 21) és el van rejtve
Krisztussal Istenben (Kol 3, 3);
az iiuen. ernber számára a halál
valóban nyereség (Fil 1, 21), hi
szen oz életet nem SZÜ'/'ll'eti meg,
lucnem csuk metnnlltoztatia és
ha a földi hailékot le is bontja,
öröle maradást biztoeit a mennu
ben. (gyászmise 'j.;raefaliója). Mi
nel az ember az örök életre szii
letile ujjá, ebben az életben nem
mu/atlwz!wtilc mea ujjászüte
tettséuénel: minden 8zépsé.qében
és gazdagságában. /ly értelem
ben mond.ia Szent Péter, hogy
Jsten Jézus Krisetuenak halot
taifJ(j[ cclo feltámadása által élő

rernénysé,!/re seiilt újjá bennün
ket: romolhatatlan, ferWzetlen
é» hervadhatatlan öröksé.<Jre,
amely ránk vár a mennstekben,
hogy az idők céoeetéoei az üd
vösség eljöttekor n.yilvtinvalóvá
lermen. (1 P 1, 3-S.) /ll/en értc
lemb~n mo,!"dja Seent Pál, l~o.r!y
a Uti, hazánk ez e/l, poliuirio
gunk (IZ éare szól: úgy élünk
itt a földön, min! aholm a ró
mai pOlijár élt a rlYarma/'úlcon:
nel'n 'Colt um/an Rómában, mé
gis római polgár volt. J.1{ i is
urman a földön élünk, de azért
az eg polgárai vagyunk. (Fil 3,
20.) Onnan jön mfijd hozzánk
Od'l'özíiőnkés uj.iáalakit.ia gyar
ló testünket is és hasonló1Já te
szi (lZ Ö dicsőséges testéhez'. (v.
21.)
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Ebből persze az is következ'ik,
hogy a feltámadás a m'i szd
munkra nemcsak hogy nem el
érhetetlen, hanem 'inkább már
most mcattirténinek tek'inthető:

akiket l si en eleve ismert, azokat
eleve arra 'is rendelte, hogy ha
sonlók leuyenek Fia formájá~
hoz; akiket ped'i.q eleve elren
delt. azokat mea ,is hívla; a lá
ket mef]hívoit, azokat mef]'i.qa
zultakká is tette; akiket pedig
megif]flzullakká telt, azokat meg
is dicsőítette. (Róm 8, 29-30.)
,A meoh/coá» bizonysága a ke

resztséu s egyúttal a meg'igazu
Iás esekozc is; egyúttal tehát a
megdicsőülést is megadja, ha az
nem 'is bontakozik ld egyelőre
előt.tűnk: Istennél azonban már
ténukén; secrepel. l gy ir/az Dan
ténak a mondtisa, hogy most
?né,q csak férgek vagyunk, de
már rnegszUlettünk és formáló
dik bennűnl: az angyali pillan
gó. iPura. X. 121). A győzelem

a mienk, az alleluját bizton
ZC11il Ile I jük, ha nem 'is vagyunk
még otthon, « ha a hazaérke
zésért 'nuj!! kűzdenicnk. és eset
leg seenocdnűnk: is kell. Csűg

gedesl'c azonban nincs okunk,
állhatatosságra van sziiksé [Jünk
S ha talán kimerülünk vao» el
esünk is, a keresztséa jogot ad
a másod'ik, a fáradságos ke
resziséure: hogy a bűnbánut

könnyeivel, az Egyház ieloldo
eásáv (J. l ujra talpra dllkassunk.
Ez II biztos tudat a kiirthatat
lan kercsztétiu bizakodás és de
rű allmul,) [orrása, húsvét örö
mének minden gyászon és kiiz
delmen átható ujjongása.

A húsvéti alleluja benne van
vé,ljűl a z e g é s z t e r nt é 
s z e t súhajtó »árakozásábasi is.
Krisztus uauanis nemcsak az
emberiség feje, hanem a teremt
mények else ie és a mindenséit
urai.~. Mindeneket a hatalma
alá hajlott, és végül a halál, a
1núlanúúsúg is nw.qszűni!c. (1
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K or 15, 2J-26.) Ennele a n~eg
szüntével if)Cn nagy uáltoeásol«
ioa uak: betcovetkeeni az Cyésfl
természetben a megváltott em,
beri::;tJ,I/ 'cég::;ő meadicsőiiléséoei

eg!Jüti. Szen: Páltúl tudiuk ezt.
ő iria: a teremiett vaá,q váaua
kozoa sóvárog lsten fiainak a
kinyilvánítása után, hiszen nem
beldeo abban, hog,ll a hiábat·aló·
sáimak, az elmúlásnuk van alá
V('I1;('. Kén.utclen azonban ezt a
létet eloiselni, miuel sorsa hoz
zá 'van köire az ember sorsához.
aki a teremtés koronája. Iste»
azonhan nemcsak a bűnbeeseti

emberi ségnek igért megváltást.
hanem, II sorsában oszlozó te
rem/eit világnak is reménysé·
get nyujto li, hogy egyszer majd
felszubl1(htl a romlás, vayyis II
ilOiál SZOl!lÚlatálJól lsten fiai dio
cső:,égének a szabadságára. E:;
ideig persec még mindcu teremi
mény együflesen sóhajtozik és
vajúdik. Ezen. nem csodálkozha
tunk: igy wigyunk mi matjunl«
is, akik pedi,q a Lélek esenoéi!
hordjuk már maaunkbcn; mi i.'
::;óhojlozunk és kiodn iuk, hom;
legyünk tcljelien lsten f'iaivá,
ennek a no.,qy méltósáonak min
den kiioetkezmércuével, hogy tes
tünk is leg/len már részese o
mC[Jvcillásnak (ll 8, 19-23), hogy
tesiünkben ,is hasonlók legyünk
l sicn. megdicsőíilt Fiához. (Róm
8, 29.) lsten [iai vagyunk, de
mé,q nem tünt fel rajtunk. hom;
ntik leszünk. Tudjuk azonbun,
homJ amikor Krisztue mea fog
[elenni, hoezáia hasonlók le
szünk. (J J 3, 2). Akkorra uár
[uk: az új egeket és az új föl,
det az Ő íverete szerint. (2 P
3, 13).
Erwclőrc rt húsvéti allelujában

mét; csak K 1'!sztus hanf]ja zen!j
éH szárnyal szabadon és igazán:
a? emberisén is zcnai persze a
maoa 'I'n6dján: a teremtett vi·
lág is sóhajtozik, hogy nem ve·
het mérj részt benne. Egykor



azonban elli.övetkezik és már
mosi me.qkeuWdölt és szúnicle
nűl [olut.at/idik; hogy semmi
sem zavarhat ja meg az öröm és
a ulIőzelwm honoiút, ezt az
egyetlen örökkévalóságra szánt
hangot. Az euész történelem és
az egyes ember élete sem mús,
mint készület és kibontakozás
ennek az olleluiának a meakez
i.ésire és abba nem hagyáslÍra.

JOJJ EL, HUSVÉT

Minden búevét erreemiékeztett
van érteln/p az emberi életnek;
van célja az emberiségnek; ls
ten okarateból mindig előbbre

jut fajunk, mindig jobban lát
hat.iul: ezt az értelmet, mindig
jobban t1I1'f.Jközclifhet jük ezt a
célt, mig lsten euuszer tényleg
és véJjleg nekünk nem adja.

Takács József

Jőjj el Húsvét! - pirosra siilt bardny;
vízbe-krumpli n éltem rvckig

8 ezért csodás tavaszi szi'ní/'vány
számomra e jóllakásnyi kit.

Bőjtidőben pálmaággal [árok,
békességre intem inyemet -

Most a réten, mint a 'vén [uluiseok,
Ita't~yatl-fekve nézem az eg/d.

Oh, boldogság! fönt ceüloas« az ég('1~.

Távol, mint elmúlt gyermeklwrom:
imádkoz/unk hÚSTéti misél.cn,

anyám, én és Juliska húgom.

Fönt a felhő mint a diszes karzat,
ahonnét zengett az orgona;

onnét n. le.qényelc lezavartok
s azóta sem voltam ott soha:

Messze elkerültem a [olumbol;
csal: vas(Íl"nap enyhíthet CI rét:

szohnelulsra (l sok napi !fund/úl,
felidézem Húsvét únnel,ét,

gyermekkorom pásekaseentcléséí;
azt az elmúlt örömünilf pe},

amikor més) izgalom és (;h"érJ
közben boldog voltam, emberek.

Dobi János



K s Ú T

berről elképzelni, hogy bűnei

szándékos szembefordulások b
tennel. lia pedig nem azok, ho
gyan lehetnek mégis halálos bű

nökl
l<~llnek belátása végett gondol

junk arra, hogy valamit akar
ni többféleképeu lehet. A súlyos
g'yomorbujost csak a követke
zetes diéta rnenti meg. Ha ön
gyilkos szándékkal elhanyagolja
a diétát, nyilván a halálát
akarja, még pedig közvetlenül,
magát a halált (önmagában
akart halál, voluntai-ium in se.1
Ha azért nem tartja meg a dié
tát, mert "nem tud" ellenállni
az éh;úg~'gerjesztő ételnek, ön
gvilkosságot ugyan nem követ
el, de azért valamiképen akkor
is akarja halálát; hiszen hu
semmikéljell nem akarná, nem
elmék a tilos ételből. Ebben az
esetben közvetett, indirekt aka
rásról beszélünk: ez a halál
okában akart halál (voluntari
um in causa). Az ilyen beteg
felelősségét nem háríthatja el H

sajnálkozás, vagy a szándékos
súg gondolata ellen hangozta
tott protestálás. Aki nagyon
komolyan 68 föltétlenül el aka:'
valamit kerülni, az nem te~;z
olyat, ami szükségképen arra
vezet. BC/,fgel 5-kor okvetlenül
fel akarok kelni, mert el kell
utasnom. Hn mégsem állítom bt
az ébresztőórát, illetve nem
gondcskedom róla, hogy fclé1J
resszenek, felelős vagyok az el -

.. Isten nem támaszthat bennem megval68lthatatlan .....
gyakat; tehát ha kícstny, ha törpe vagyok is, vagyódhar
tom, vág yóunorn kell arra, hogy sze nt legyek... EI ketl.
magamat vlsc tnem számtalan tökdetl~:nslgeJ1lnlel együtt,
de mindenképpen II mennyországba kell jutnom; bizto~"
egyenes és rövid utat jogok tehát keresni" ...

Lisieuxi Szent Teré•.

Bűnt az követ el, aki szándékosan szembefordul Isten akara
tával. De húJŐ emberről nehéz elképzelni, hogy l stent meg akarná
bántani. A bünt emberi gyengeségo'Ji teszi., meri nem tud ellen
állni a kísértésnek. M'i tehát itt II heluzc}, mikor követünk pl
'valóban halálos bűnt '!

A bűnt általában nem magá
nak a rossznak kedvéért teszik
az emberek, hanem valamilyen
jó elérése végett. Az iszákos,
vagy érzéki ember a szenve
dély kielégítését keresi a bűn

ben, tehut olyasmit, amit ő jó
nak érez. Némely ember zava
rá ban Iolyamodik hazug válasz
hoz; nem a hazugságot magát
akarja, hanem azt a jót, amit
egy kényes helyzet síma el in té
zése jelent. tehát egy rossz árán
megvásárolt jót. Ennek megf'e
lelűen a katolikus erkölcstan
küiöubséget tesz gonoszsági és
g}'arlúsági bűnök között; halá
los - vagyis súlyos tárgyú és
teljes tudatossággal elkoveiett
- bűnök miud a két csoport
bar! előfordulnak. Egészen rit
ka dolog, hogy valaki a rosz
szat magáért a rosszért vagy
éppen Isten megbántásáért ten
né, hiszen nemcsak a szüksóg
hazugságok, hanyagságból való
misekésesek és megfontolatlan
Indulatkitörések származnak
gyarlósúgból, hanem a gyűlölet,

az elvált asszonnynl kötött há
zasság, a házassági hűtlenség és
az abortusz átlagos eseteit sem
a fOSSZ kedvéért szokás elkövet
ni; a teológia Arisztotelcsszel
vallja, hogy az akarat adaequat
tárgya a jó, és más mint a jó,
vagyallnak látszata, nem vonz
za.

De másrőszről csakugyan ne
héz a hivő és 'Isten-szeretö em-



alvasomért és nem védekezhe
tem azzal, hogy nem akartam
az utazast elaludni.

Agyarlósági bűnök tehát ab
ban az esetben is szándékos
sZ8wbcl1e!yczked6sek Isten aka
ratával, ha valaki ezt 1IOllJ
akarta és úgy érzi, hogy hű

nével uern szünt meg Istent
szeretui, Cselekedete ."okában
akart" törvényszegés, és ez ele
;~endő a halálos bűnhöz, Amig
az okot akar.ink, addig az attói
elválasz tha j atlan következ
tnér.yt, lsten megbúntúsát is
akarjuk, ha még' annyira mond
j~~:.. ib ~T~.a~.::,unkJHd( ax ellenke
zöjct. AK1 komolyan akar vala
milyen célt, az kellő erélyt ta
núxi t a Gzi..lks(:g'cs cszkőzük f'el
kutatásában és használatában,
dok 1Ii"G nem is sejti, hog'}
meunviro nem veszi még 11;''''
zán komolvan lsten akurutút,
pedig- alma" tel.iosüléséért rni n
dennap imádkozik a Miatváuk
ban. Kereszténvnck lenni annyi,
mint halátea komolvan venni
lsten akaratát.

E:II 11 következete» szig'(Irúsá,v.:

annál szükseg'esebb, mert ll.
törv énvck nem Isten parancsoló
kedvének . termé~ei, bane.?-l ,te
reuitö gondolatunak szükség
szerű folvományai, tehát a te
remtmények számára Iétfültéto
lek, egi'sz"ég-es, harmonikus éle
tük biztm;ítólmi. Azért megtar
tásuk alól Isten sem rnenthet
ne iöl, amint a beteg haszta
lali kerue az orvostól felmen
tést az (üelment6 diéta törvé
nye al'ú1. Az EI;yház törvényei,
[c;f,'Llúbb közvetve. szintén föl
tótelei a keret'ztény exisztenciá
nak, amcuuy iben fi "Iéttörvé
nvek" eredményes alkalmazá
,'lát vannak hivatva biztosítani.

Veg-:,;ö Fokori II főparancsolat,

Isten mi ndo !l e Idölö1.ti szeretésé
nüL.~ jHjl'gUeSuruta viiiI1],'ítja meg
a prohlómát. A tcrmószet 11. ki
seub c]]ollúllús lTú,lyúban halad.
i.~!.) urnii" ...cf/ iC~ ember a rosszat
választja I!-'tCD helyoí.t, . - bár
uólla Lalún "Vél~ZŰ sz ívvel", .,-
akiJ.l'H.tlartnl ~() azt tanúsítja"
hogy Iliten szeretése képviseli
szúruára a kisebb ellenállás iri!
nyát. Az igaú s?:·:w(>tl-lt ll? áldo
Z~~( útj;!" jiJr. O.

JÉZUS KRISZTUS azt akai'j(r, ho.l/Y s;:cnls-t>.ljC8 .Aa,yju élő kép
mása Zemjen az Ő szenoedéeének, s annak núnden 'Vonását kioési
rajta. Ezt a képet t.ária elénk nagypénteken az Eg;1jlulz: a Passió
képét a SzíízanJJában. S lehetséges, noo» amint a nap .~'Uga1·ai

kétszeresen rall'JJo.rmak, ha 1Jiss,zaver6r1nek, ao» az Isten Fiánal«
,~zenvedése'i, is jobban mell/wtják a lelkiinket úgy, ahogyan Any
jának szioében t-iikröződnek. Ad.ia mell nekünk a. Szentlélek, a
S2űz(j,n~j(' Niz!Jcn.iárásárfJ.. ennek cr meqi"lliulrisnalc II kellyelmél.

Roesuet (1624-17Q.f,)



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Szent Pálnak a korintusiak
hoz intézett első levele 15. feje
zetében találjuk a következő so
rokat: "Mert különben mit csi
nál nak azok, akik megkeresztel
kednek a halottakért, ha II ha
lotlak egyáltalában nem támad
nak föl1 Miór! is keresztelked
nek meg éret tük I" Különös so
rok, iiiert ha elg-ondolkodunk
fölöttiik, meglepő kérdésekbe
ütközünk. Papi olvasóink bizo
nyúra tudni fogják, hogy az
idézett rész nagy fejtörést oko
zott már a régi egyházatyáknak
is. Egységes felfogás köztük
sem alakult ki s nem jutottak
elől.bre a középkor teológusai
sem. Azt az értelmezést azon
ball. amellyel a II. században
Markiou állott elő, mindany
nyinn elvetették. Markion
ugyanis, akit az egyház egyéb
ok ok búl is eretneknek nyilvání
tott. Szen t Pál szavait' oda ma
g~'aráztn, hogy n;:; élők a ke
res;r,tsÉ,g nélkül meghaltak ne
vébon éf< azok javára másod
szor, Fl,t harmadszor is merrke
resztelkodhetnek, amivel ~eg
szerezhet.ik azok számára hűne

ik törlését és az örök üdvössé
g'Pt. JI,I i.~ azon han a katol ileus
hittudósok legalább abban meg
egyezrek, hogy mi módon nem
lehet és nem ~7abad értehnoznl
a szöveget, addig a protestáns
oldalon teljes lett a zűrzavar.

Úgyannyira, hog-y ná luk a m nlt
szúzadban az elméleti vita már
a gvnkor-latha is átment, ami
kor JcselJn Smith, a mormonok
"prófél<ija és patriarchúja'' fel
úií1 ()1!:a és rf tussá tette p mur
kíouita eretneksórret. Mint Ber
nard Fosch.ini közli m inap meg
jelent u'ngol nvelvű könyvében,
az E'F;v-c,;ijlt Államok h'l"ü!elén
ma kereken égy rnillió mor
mon veszi fel ujból és ujbúl a
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"helyetíe",itő keresztséget". Köz..
ben szemükre hányják: a kato
Iikusoknuk és a más Ielekezetű

protestűnsok nak, hogy "elfelej
tet íék és elárulták" az apostol
tanítását,

Fnschi ni, a katolikus teolégus,
éppen e vád cáfolására adta ki
könyvét, amelyet az Osserun
fort: Romano cikk írója, Juan
Escobar egyetemes szempontból
Í!> eseménynek minősít. Nem ke
vesebbet állít róla.. mint azt,
hogy Fosehiní benne a Szen t
Púl-szöveg egyetlen izaznak
látszó magyarázatát nyujtja, a
legjobbat azok közőtt, amelyek
kel valaha is próbálkeztak.
Hogy így van-e, m i természe
tesen nem rliinthetjii1, "L de a
dolog mindenképen érdekes.

Foschini sorra veszi az ösz
szes edd irri értelmezéseket, ki
mutatja, hogy miként rontják
le ki;]csiilloRcn esrv múst, ma id
- ahogy Escobar írja - "nyil
vánvalóvá teszi", hogy II véle
mények eltéréseit és hadakozá
Bát magának a szentírási szö
vegnek téves közbepontozása s
ennek f'olvtán tÓYP,S olva,,:'\s/'1
váltotta ki. A vonatkozó rész a
v ilúg valamennyi Szen tf rás-k i ..
adásában ugyanúgy hangzik,
m int a bevezetőben általunk
idózett magyar szővcg, amelyet
Patnkv Arnnld hivatalos fordí
tásából vettünk. Ha pedig 07, az
osrvotomosen elfogadott szővev,

akkor óhatatlanul arra kell
~rolldolmmk - állapítja m()g
Foschin i -, hocv az első ke
resztónyek idejében létezett és
dívott egy olyan "kcrcs;r,t,,~!~.

amelyet. a halottakért vettek
fel. s hogy er-ről az apostol is
tudott s azt nem helvtclen itet-'
tc. ITolott ei!;Y ilyen keresztség
merőben képtelensúg. Azt, hogy
a uiag'yarúzók később oly sokfé-



le és annyira rnesterkélt fel te
véshez Iolvamodtak írja
Fosch i ri i -, éppen az az erőfe

szítésük okozta, hogy "a ke
resztény tanítással összeegyez
tessenek és megmagyarázzanak
egy keresztséget, amely annyi
ra el lenkcsik a keresz/ény el
vekkel, hogy nem is lehetett
'Valóság".
Közbevetőleg talán nem árt

megemlítenünk, hogya mi leg
utolsó mázvar Szcn tí rás-kiudá

"sunkban Pataky Arnold a kri
"tikus szőveghez ezt a lábjegy
zetet fíízte: "Ügy látszik, egyes
kori ntuslak megkeresztelked tek
pOI~{tny halottaikért, hogy ezek
nek is részük lehessen Krisztus
országúban. Szent Pál, anélkül,
hogy ezt a babonás szokást he
lyeselné, ezt is érvül használja
a feltámadús tagadóival szem
ben." Feschini mezállnuitása
ismeretében most valóban úgy
érezzük, hogy a kitűnő mag'yar
biblikus is bizonytalanságban
"olt a szőveg helves értelmét
illetően, Mert először is a leg
halványabb nvomút sem talál
[uk a szöverrben a nem-helyes
Iésnek, músodszor pedig ha "ba
bonás szokás" voit, akkor az
~postolnak nyilván helytelen He
nie kellett volna. De még f u r
csábbnak k ell tal itinunk, }J()gy
Szent Púl egy igllzSÚg mellctt
olyasvalamit hozhatott fel érv
nek, aminek bizonyító ereje én
pen a hamis voJtából eredt!
Vé:.;tére j" 8z(mt Pál nem po
gúnyokhoz fordult, akiknek té
ves hicdclmoit is felhasználhat
ta \'O!I1U az igazságra való rá
vezetéshez, hanem megkeresztelt
l~ere""ztélJYf)ld1C7,, akiknél a ba
bonás g'ya1~orlat m ár súlj-os el
tévelyedésnek számított.

Feschini szerint minden ne
hézség abból származott, hogya
magyarázok egyszerűenelfog-ad
ták az előttük fekvő, immár
megmerevedett szőveget, Elfo-

godták ama kétségtelen tényel
lenére, hogy a kr itikus szöve
get nem maga Szent Pál vesz
szőzte és nontozta, hiszen még
II kórlexekben sem található
semmi fple f-17,óköú írásjel. Ké
zenfekvő tehát, hozr a szőveg

beli zavar akkor keletkezett,
amikor az első közbepontozások
történtek. )'1ort világos és köny
nvon meg is érthető szöveget
kapunk mind.iárt, ha a szava
kat máskén t csoportoaitjuk. A
Foschi ni últal javasolt csoporto
sítás ez: ,.Mert különben miérj
cselekednek ekként, akik fclve
sz ik n keresztsérrct l A halot
tak(;rt? Ha . ft halottak egyálta
lán nem támadnak rel, rniért
keresztelkedünk még7 Érettük1"

Szen] Pá l -- mo nd.ia Foschini
-" abból a teljességgel bizonyos
előfeltevésből indul ki, hogv az
ernber nem a fiildi élet kedvé
ért, hanem a másvilági élet re
ményében lesz keresztény. Már
mo-f II síron túl két lehetőség
nyílik: vagy i:,'ök halál, vagy
öriik élet. Azoktól a korintusi
keressténvoktöl tehát, akik ta
gudták a. Iel támadást és az örök
életet, :1Z apostol megkérdezi:
..Ha nincsen örök élet. miért
keresztelkednek meg azok, akik
felveszik a keresztségen Mert
ha rt halottak valóban nem tá
madnak fel, akkor miért ke
resztelkedünk med Mi értelme
akkor az egésznek'l'' A kereszt
sé.!! ilyen fd['ogásúnak nyilván
való képtelenségével bizonyitja
be tehát az apostol a neki el
Ientrnondóknuk, hogy nem lehet
kcroszrcny az, aki tavadja a fel
támadast és az örök életet.
K"~cobar meg van gyŐ7.ŐclV8

arról, hOITY a vitatott szövegnek
erre a Foechini-Iélo magyará
zatára mcltán felfigyelhetnek II
Szentírús-tudomány összes mű

velői.

•



Nem is gondolna az ember,
hogy oh-an dolgok, amelyeket
mi rég elintézettnek hittünk,
még mindig érdekes vitaanya
got tárnak a tudósok elé. Abból
az alkalomhól például, hogy a
:párisi katolikus egyetem kanon
JO!Ó kara fennállásúnak ötvene
dik évébe ért, egyik tanára,
Henri-Karier Arquuticre, a kar
emlékkiadványa részére írt ta
uulmáuyában ujból és polemikus
formában felveti a kérdést: m i
volt a jogi értelme a canossal
feloldozá:mak'l Magát az ese
ményt miudanny.iau ismerjük.
VII. Gm'gcly pápa lU/6-han zsi
nati ha tál'ozaHal kiközösítette és
21 iróntál megf'osztottnak jelen
tette ki IV. Henrik német ki
rálrt, A feudális ellenzék vezó
reí, akiket most már nem kö
tött a hűségeskü. sorban fegy
vert fog tuk a különben is zsar
uoknaí: tekintott uralkodó ellen.
Szorongatott helyzetében a ki
rály Canossába sietett, ahol
VII. Gergely taIjtóz.l~ol1ott, és a
..-ár előudvarában önként három
napos vezeklést végzett, mire a
pápa az átok alól feloldotta.
Igen ám, de mire vonatkozha
tott é'" mire vonatkozott 0Z fl

!eloldás1
Erdcmbüll két felelet Iehetsó

ges. Az eg~"ik az, hogy a pápa
cgY3ze,'űcn csuk vissza fogadta
az ('gyház küzössógéhc az ural
kodőt, miután az külsőleg a
le~méb'ehb bűnbánatről tett ta
uűsagut, A másik, hogya pápa
ugyanakkor és ugyanuzzal az
aktussal vixszahelyezte király
ságúba űs. Arquilfiéro most azt
ig~'ekszik "végérvényesen" bebi
zouvítaui, hogy IV. Henrik csu
pán a kiközősitéstdl szabadult
Canossában. Dönti) érvként hi
vatkoúk VU. Gergely Regist
TUmára. amelyben a pápa ki
zárólag önmagának tartja fenn
a jogot a kiközösítés megszün
~tesere fo" .,Szent Péter neve-

ben" megtiltja bárki püspöknek.
hogy II királyt feloldani "meré
szelje", Ugyunakkor azonban
ami a k irálv í méltóságba visz
szahelyezést illeti, a pápa az ar
ra jogosultak "eoIlununi corisi
lio". tehát .Jcözös tanácskozás
útján" hozandó határozatára
utal. A határozatról a pápa-~

a Registrum szer-int -- "alkal
ma'; Ill"'i~;bizottuk" által ponto"
tájékoztatast is kivánt, hog~

azu tán "apostoli tekin téllyel'
mcgul'I'st Lh(;,.;"c. E~l,,\k a ruonda
tok' - írja Arquill iére - vilá
gosari IIIututi úk, hogy a pápa
határozott Ji: ülőnbséget tett n
val l Ú..;i kéJ'lhs, a lisztá~l t51('
függő kiközijsí tés, és a poli ti
kai kérdé ,ci , a trón sorsa között.
amely utóbbiról semmikép scm
szándékozott egyedül intézked
ni. Bgyebként is azonban
k.errl i Aruuill icrc, aki tanulmá
nyúban főleg F'Iiche ellentétes
nézetével hadukozik --, ha VIT.
Gersei.)' LL kik{jzj~;it0S nJrgHzÜ,iJ
tetéséve] c[':yidejűen tr kiru!;;-i
méltósúg'ba ú:; vissza akarta voi
IlU helyezni IV. üellriket, miért
volt szükség' akkor a későbbi

tárgyalasckra és gy űlesekrej A
pápa oruellett kül ön levélben j"
értesítette :t,émetország püspö
keit, pap,úgát és vilitgi rend
jeit, hogy visszafogadta az
egyház közösségébe i királyt, dv
a leghalváuyabb eélzúst sem te
szi arru, mintha a királya szu
verenitásba is visszakerült vol
na, mi több, kijelenti a pápa.
hogy Németországba szándéko ~

zik meuni "az összes kérdések"
elintézésének megkönny í tése vé-
gett 8 addig is "totius negocii
causa susponsa est", az ci.','éHZ
üg~· fíiggoben raarad.

lm kell isrueruünk azonban·~

fűzi hozzá Arr.l.uilliere-, hogy
N émetorszúgban általában nem
vették figyelembe a két kérdés
nek Ilyen megkülönböztetését .:
ez lett az .oka azután TV, Hp!,'



nk későbbi sikereinek. Innen a
tőrténeszek és káuonjogászok
vélemenyeinek megoszlása is.
Holott kétségtelen - állapítja
meg Arquilliére -, hogy a ca
nossai f'eloldás jogi értelmének
megnutúrozásában egyedül VII.
Gergely szándéka és magatar
tása a döntő, Fliche és köve
tői azzal is érvelnek, hogy VII.
Gergely Canossa után Henrik
nek küldött leveleiben király
nak szóhtja őt és maga Henrik
is ,.Ego Henricus rex:' szavak
kal vezeti be leveleit. Arquilli
ere szei-int azonbau ez csupán
a megszokasból eredő és udva
riassági forma, s meggyőző bi
sonytrek gyanúnt hivatkozik ar
ra, hogy a pápa még mielőtt hi
vatalosan elismerte volna.
ugyanúgy "királj--nak" címez Le
Svab iiudolfot is. Egyéb leve
lekben pedig IV. Henriket és
Rudolfot "a két királynak" hív
ja a papa. holott azok akkor
még javában vitatták, hogy me
triküket illeti Németország
trónja. Az a kitétel tehát, hogy
..causa suspeusa est", minden
kétséget kizáróan mutatja - fe
jezi be tanulmányát Arquilli
ere -, hu~y VII. Gergely a ca
nossai feloldozással nem tekin
tette elin tézettnek a politikai
kérdést, A pápa felfogása az
volt, hogy a jogszerű királyt
esekután is még ki kell jelölni.
A "király'- címzésnek így semmi
köze magához a Jogcimhes,
amely még meghatározásra
várt.

•
E!~Yhzel'i olvasásra megje

gyezni is nehéz ezt a szót:
elektroeueephalog'raí'ia. Az orvo
sok azonban előbb-utóbb meg
barátkoznak 'vele, mint annak
az eljárásuak nevével, amely to
vábbi nagy haladást jelent az
agybetegscgek megállapításá
ban. A közelmultban. amikor a
"gondolkodó gépek" tudományá-

ról, a evbernetikáról írtunk.
mar említettük, hogy a bioló
giai megfIgyelések szerint min
den életfol y amatot elektromos
feszültségváltozások kísérnek a.
szer-veze 1neu. Ebből indul ki
most Johann Kuoler tanulmá
nva is, amely a modern B.c'"!;y
diagnósist tárgyalja.

Elektromos Ieszürtségvúltosá
sok, ameb-eket a biológia "ak
cíópotcnciűloknak" nevez, bizo
nyos időnként az élő sejtek
mindegyikében előfordulnak.
Csak u mérőeszközök és mérésí
módok fejleítségén múlik, hog):
ezeket áz akoiópotcnciálokat
bármelyik sejtcsoportra és szerv
re vonatkozóan mennyiség'ileg is
meghatározhassuk és tanulma
nyozásra alkalmas képben rög
zithessuk. Ez történik az ide
geknél az ."elektroneurogram".
az iznioknál az "elektromyog
ram", u SZ"'IH kötőhártyájánállU
"elektroretinogram", a gerineve
lőnél az ..eloktroohordogram" éR
a szívnél a ma már sűrűn hal
lott ..elektrokardiogram" Iormá
jában. Köuuvű ig~' magának a.
kifejezésnek elemzéséből is meg
állapítanunk, hogy az· elektro
eucephuroxruf'ia nem más, mint
az agyveio feszültségváltozásai
nak. tehát akciópotenciáljainak
feljegyzése, aminek látható
eredményét azután az előbbi

műszavak miutájára "elektro
oucephalog'ramnak" hívjuk.

Az agyvelő elektromos fe
szültségváltozásait a koponyate
tőriH vezBtjűk le. Hosszú időbe

került azonban, amíg ennek 8
módját megtalálták a kutatök.
Mert igaz ugvan, hogy a fe
saültségvúltozás a közvetlenül
érintett agysejtekben eb""
huszad Voltot is elér, ami így
örmagúhan könnyen mérhető .
mennyiség, de ez az aránylag
nagy feszültség, amint tovább
terjed, a környező szövetek he
ves ellenaf lásába ütközik ~ 1').
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külső koponyatetőre jutva már
alig' néhány millíomod Voltot
tesz. Miudössze húsz éve annak,
hogy az elektrotechnikusok sor
bakapesolt erősítők segítségével
ezt a rendkívül csekély feszült
séget annyiru fel tudták nagyÍ
taui, hog~; az utolsó erősítő
szolgűltattaáramlökés már ruoz
gásba hozhatta azt az Irókeszű

léket. amely rögzíti a Ieszültség
változásokat, Ennek eredménye
az elek rroencephalogrumnak ne
vezett görbe. amelynek egyre
poutosabb kiértékelése mind
határozottabb bepillantást enged
az agyban lejátszódó különböző

folyamatokba.
Ne gondoljuk ugyanis, hogy

az ekként megkapott görbe
mind.iurt elégséges tájékoztatás
sal JS S1.0igÍJIlla. Nagyon is ösz
szetett görbe ez. mint ahogy ma
gából az eljárúsbúl is szükség
szerűeu következik. A. mérőszer
kezet kis ezüst elektródjait vat
tába és gézbe ágyazzák, ame
lyet a jobb vezetés érdekében
konvhasóoldattal nedvesítenek
be, 8 utána vagy gumisapka se
gítségével teszik a koponyára,
vagy koliodiummal ragasztják
rá. A készülék tehát az agy ak
ciópotencialjain kivül a fej és
a szem izomzatának akciópoten
ciáljait és azokat a feszültség
változásokat is bejegyzi a gör
béhe, amelyeket a bór és a vér
edénves ellenállásúnak módosu
lásai váltanak ki. Igaz, hogy
ezek a mellék-akciópotenciálok
igen lecsökken nek, ha a vizsgált
egyén nyugodtan tartja a fe
jet, lehuuyia a szemct és men
tes az izgalmaktól. dc teljesség
gel még a legkedvezöbb esetben
sem kűszöbülhetők ki. Gondos
munkát kell végeznie és az ősz

szes fizikai és fiziológiai Iel tt~

teleket behatóan kell ismernie
a v izsválóuak ahhoz, hogy kü
lőnválaszthassa a mcllékrczgé
seket magúnak az agyvelőnek
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hullámaitól. A görbe ldértékelé
séhez ismerni kell II többi kö
zött azt, hozy mokkora a roz
gússzapocaságuk az izom fe
szültsegvúltozásainak, hogy mi
ként rajzolódunk ki a vér-át
járta blil' ellenállási változásai
a képgörbében, s természetesen
azt is, hogy miben térnek el
miudezek a rezgesek a tipikus
agvhullámoktól, amelyeknek sa
já tos rezgesszaporuságuk és ki
lengéstik van.

Az agyhullámokat IrJa
Kugler - meghatározott ritmu
sok jellemzik s ennek nyomán
az egye..; ri tmusoknak megfele
lő hull.unokat külön görög betű

vel jelölik. Igyadeltahullám
ritmusu 0.5--3.5 Hertz, vagyis
ugyaunuuyi rezgés másodper
cenként. A thétahullám 4-7
Hertz, az alfahullám 8--13 Hertz,
a béta hul lám 14-25 Hertz, a
gummahullám 25 Hertzell felül.
Egé;;zs,')gocH embernél szellemi
nyugalolll állapotában - éb
ren Jet csukott szemmal és laza
testtartús - az alfahullám. szel
lemi tevekenvsóz idejéu- nyi
tott szem s például számfelad
vúnvou dolgozás -- a bétahul
lám a rendes, Delta- és théta
hullám árad az egészséges fel
nőttből ulvás közben, vagy ha
nem ti1:if:~a a tudata. A gamma
hullámról még nagyon keveset
tudnak és e hullám felső hatá
rára vonutkozóau is erősen

mogosalanak a vélemények.
A különböző betegségek mó

doaítják u;.; uuyug'esere lolyarna
tot s eztdial megmásítják a
"bio-elek troruos" sejttevékenysé
get is. Ennek megfelelden a fe
szültségvúltozások is gyorsul
nak vagy lassabbodnak és más
intensitússal mennek végbe,
miut a megszokott, Ilyenkor te
hát mús képet ad a görbe is.
Igya lassú deltahullámok an
nál II felnőttnél, aki nem al
szik, eg~.. ik legbiztosabb jele az



agynyomás fokozódásának, agy
duzunutnak, vagy az agy sérülé
sének. Nem rendes bétahul
Iáuiok kisérik a szkizofréniát.
Fettűuöen gyors - a képgörbe
ben meredeken Ielszőkő - pon
tenciúlváltozások jcl lemzik az
epilepsziri]; Kűlön segítség a
poutos d iuznóz.is számára azok
nak a mcgf'igyeléseknek tömege
is, arueryeket a szervezetre ha
tó küíöubözö ingerek által oko
zott vúltozásokra vonatkozóan
gyüjtöttek a kutatók. Igya sza
pora és erőteljes légzés, meg
g yo rai tja HZ agy tevekenységét
és észlelhetövé teszi a külöuben
rejlve ruarudó epileptikus gó
eot, Féuyuek a szembe villantá
sa, száiutuui példák on dolgozta
tás, vegy sze rek bef'ecskeudezése
szintén jdlegzetes változásokat
idéz eIc;.

l\llKeJl t Kugler összefoglalja,
az elekt roeucephalugrafra segrt
seguvel Illa uiár kovetkeztatni
Ieuev: l. 4Z ugydaganatok, vér
zések, Iágyulások székhelyére és
az aJtU1Ul!. okozott károk terje
dehuere , i. sérülések és idezen
testek helvére al. agyban; ;j~ az
epileptikus gócok székhetyár« és
al'. elJllepbúa sú lyosság'áru, amit
azért kell kűlöu kiemelni, uiert
errol eddig' semmiféle más el
járás. ureg a Itoutgen-sug árzáa
sem tudott Ielvitágosrtást adni.
Nem kétséges Így, hogy az
elektrueucephalogrurn nunama
rabb ugJ' anolyau jelentősegre

fog emelkedni a gyógYászatLuLl,
mint a 1{imtgen-kép vagy az
etextrokardiogrum. Máris pótol
hatatlan g'yakorlati fontosságot
nyert a kozlekedési eszközök ve
zetőinek alkalmassági vizsgála
tában, inert - mint moudot
tuk -- lehetövé teszi a lappangó
epilepszia idejekorán való meg
állaun ásút. Hangsúlyozza azon
ban Kugler, hogy bár az agy
megismerésében további hala
dásra is biztosan számíthatuuk,

semmi jele annak, mintha va
lahn is meg tudnők majd hatá
rozni az eniber gondolatait. A
..gondolatolvasó gépet" a tudo
múny változatlanul utópiának
kénytelen tekinteni.

,'\.z ele;, truencephalcgrufia kez
detei l, ülünben még a XIX. szá
zad végere nyúlnak vissza. Kug
lel' szei-int F'leischl Vall Marxow
bécsi tudós bizonyította be 18-'3
ban, hogy az állati agyvelő mű
ködós közben elektromosságot
fejleszt. Ennek az elektromos
súgnak k II tatasát azonban vcsak
Bersrer jéllai pszichiáter helyez
te szi lárd alapra, amikor a rno
deru elektroncsö-technika segít
ségével Hl24-ben kimutatta. hogy
a kÜlSŐ tej tetőről le lehet ve
zetui éli: agysejtek f'esaültségvál
tozásait. Ot tekintik tehát a tu
Iujdoukepeni Ielfedezőnek. Fő

leg Iiohracher, Adrlen és WaF
ter tökéletesítették azután a
kutódsugárcsüvek haszuositásá
val az eljárást, amely részle
teibell uriuü pontosabbá vált a
második világháború kopouyo
sérült áldozutainak kezelése so
rún. Az eljúrúsmegbizhalósága
meg lJ UJ,!:)'o lJb f'okot ért el, ami
kor rátértek arra, hogy műtét

He! kozvcueuür az ag'yl{éregről.

mér.iék le a Ieszültségváltozúso
kut, 1'1.Z eiclctroeuecpnurogrufia
általános atkalmazását azonban
eg;\'elől'L' még akadályozza, hogy
a készü lékex - in.ut Kugrer
Írja - ..borzalmasan" költsége
sex és beszerzesua is nehczsez
be ütközik.

•
Mozart remekműve. a

..Requiem", miut tudjuk, csak II
szerző hulala után került nyil
vúuossúgru. Sajnálatos körül
mcny, mert késöbb több olyan
kérdés vetődött fel, amelyek
ui indegy ikére a zenetör-téneti
kutatás mf..ig sem tudott kétsé
get kizúro feleletet adni. A leg-

213



fontosabb köztük, hogy mekko
ra szerepe volt a Requiem
megalkotásában Mozart tanítvá
nyának, Süssmevernek, akinek
a mű egy részét tulajdonítani
szekták, De mindeddig magát a
Requiem eredetét is homály
fedte.

Hogyan támadt a lángelméjű

salzburgi zenekö1tőben a gondo
lat, hogy megírja ezt II dara
bot, amely szernélviségének ta
lán legmélyebb kifejezése letU
Beszélték ugyan, hogy a
Requiemet egy arisztokrata ren
delte, aki elhunyt felesége em
lékének kivánt vele hódolni, de
ennek a : magyarázatnak sem
voltak konkrét bizonyítékai.
Egyes életrajzok elmondják,
hogy Mozartot élete utolsó évé
ben egy titokzatos valaki keres
te fel s ez birta rá a Requiem
megírására. A váratlanul betop
panó látogató ugyanis, akivel
Mozart addig soha nem találko
zott, oly rendkivüli hatással
volt reá, hogyazeneköltő, aki
akkor mar küszöbön érezte ha
luiát, II másvilág hírnökét vél
te benne felfedezni. Ewk az
életrajzok idéznek is egy leve
let, amelyet Mozart Sehiedcr
moisrnek küldött, s ebben a le
..éIben Mozart valóban azt írja,
hogy "e titokzatos személy fi
gyelmeztetést hozott számom
ra", majd hozzáfűzi: "Ncm tu'
dok szabadulni ennek az ember
nek Clú~é~,;:étől; m indig magam
előtt Iá tom, amint szinto kö
nyörög hozzám és türelmetlenül
ostromol."

Most azután Mozart halálának
tavaly ünnepelt 160-ik évfordu
lójára legalább a l~equiem ke
Ietkezését illető rejtély végre
megoldódott. Az il tanulmány,
amelyet G. I. Luin tett közzé a
svájci Revue 1Uusicale-ban, elő
ször nyujt olyan adatokat, ame
lyek nieggyőzöen bizonyítják,
hogy a Hequiem rendelt voltá-
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nak feltevése megfelel a t6
nyeknck. Amikor Mozart özve
gye a Requiem kiadását elhatá
rozta, tudomással birt arról.
hogya művet Walsegg-Stup
pach gróf rendelte, akinek a fe
lesége l'i!H· február 14-én meg
halt. A gazdag nagybirtokos,
aki szerette a zenét, és műked

velő ruuzsikus volt, maga akart
írni egy Hequiemet a felesége
emlékere. de amikor rájött,
hogy tehetsége nem elegendő

hozzá, egé8z titokbau Mozurtot
szóí ítot ta fel rá. A .1\101,url által
írt Requiemet be is nnitatták
1793 december ll-én a stuppachi
kastélyban s az egybehívott ven
dégek szcrencseklvunataikkal
áruaztották el a - g roí'ot, Ki
volt már most ennek a megté
vesztésnek és hamiaitásnak tu
Iajdou kPlJPClli vegrehuj tó.ia 1 Ki
volt az az ember, aki Walsegg
Stuppach bizalmasaként 1\10
zártnál járt fo) akinek végered
ményben hálával tartozunk,
amiért rá tudta venni a már
súlyosau beteg zeueói-iást a
halhatatlan mű megirásáru'l A
Luin által ősszeg'yújtőtt és kri
tilcailag megrostált adatok sze
r iut ez az ernber egy bizonyos
Anton vou Lei tgeb volt, a grói
szornszédja és barátja, nem pe
dig egy ismeretlen alkalma
zo etja, m iut egyes feltevések
szóltak, Leitgeb is rajongott a
zeneert 8 mint műkedvciö csel
lista tagja volt annak a zene
karnak ib, amely időnként a
stuj.pachi kastélyban játszott. A
puru-e uiupján, amelyet Lu in a
tanulmányhoz mallékel. megis
merj üx a "titokzatos küldött"
külsejút is, amely oly feledhe
tetlen benyomást tett Mozart
ra. Htmdkí vüí kifejező arc, ere
deti vouasok, lélekről tanusko
dó Hzuggesztiv szemek. Mínden
esetre olyan egyéniség, hogy
meg 1011et érteni, ha Mozart
felfokozutt és izgatott képzelete



messzebbmenő jelentőséget is
keresett a látogatás mögött...

A dé1tl'anciaországi Pic du
Midi csillagvizsgálójának egyik
tudósa, Audoin Dollf'uss beje
lentette, hog-y légkört fedeztek
fel a Merkur bolygon. Vissza
vert polarizűlt fények segítsé
gével -- úgymond -- tudomá
nyos határozottsúggal megál
iaprtottuk, hogy a bolygót gá~·

iéteg burkolja be. A Merkur
"levegője" raiudenesetre sokban
különböz.ik a Füldétől. hasonlít
hatatlanul r itkúhb és olyan gá
zok is vannak benne, amelyek
a mi levegJnkből teljesen hiány
zanak.

A i'eH'edezésnek _. írja az
Usser: aiore Romano -, ha cl
lenőrző vizsgúlatok után is
helvtáilóuak bizonyul, nagy tu
doruáuyos jelentősóge VHn. Tisz
táz sokat abból a gyanakvás
ból, amellyel a csillagászok a
,,:Merkur titkát" kezelték. A
bolygót ugyanis kiesi nysége és
a N aphoz való rendkívüli kö
zelbég-e niintt scm tudtúk ed
~ig n k íva.rt vonLossú,ggnl mcsr
figTc;)Jj. (J egyezzük ide, hogy
II I.~e:'kul' " Nap nyolc Hagy
bolygójának legkisebbika és a
Naphoz 11 Iesrközelebb kering.
AtnH~rűje n Föld átmérőjének

egyharmada és a Naptól való
ki5z(PLúvoj~;úg'a :"cm sokkal
Wh!,), m;;:1 a Föld-Nap távol
ság egvhut-madu.) Amellett II
Merkur mozgásni akként alakul
nal" h02('Y akárcsak a Hold,
miudig ugvauazt az arcát mu
tdja a Nap 1';]6.

Léglc(il' jdenlétéből móg nem
~züks.égszcIiíenkövetkezik, hogy
elet IS van a Mcrku r-un. A lu
dcruányos világ-ban továbbra is
kevés vnlósz ínűságét látják an
nak, hogy még az élet kezdet
leges és alsóbb Iorrnái is létez
hetnének II k ius in y é::,itc!Stcn.

•

Az utolsó évtizedben új irány
zat indult az irodalmi kritiká
ban: az irodalmi lexikológia.
Művelői azokat a szavakat, öss
szetételeket és szóképeket vizs
gálják, amelyekkel a költő ki
fejezi magát. Egyik munkájá
buu, Il J:<cll:lIle-8zotárban, J. C.
Cahen egyenesen ezt állítja:
"Azoknak a szavaknak kimerrtö
tauuhuányozása, amelyeket az
írok nuszuúluak, a legbiztosabb
bevezetést nyujtja vHúgegyete
IIIük lilugismercséhez. .l.Y11előt\

eg~' mu szellemiséget elemez
nők. taglalnunk keíí magát az
anyagut, amel)' bői az HÓ mű

veit ep Iti. S kívánhatnánk-e eh
hez megbízhatóbb eligazítást,
mínt egy .iudex verborunr-ot t"

Az angol trodalorn egyik leg
mélyebb es Iegképzettoub kuta
tuja, Louis bounerot, a miuap
egesz kouyvet szeu Lelt az új
iránynak. Könyvét "Uj technika
az irodalmi lurúrutban" címrnel
már í ruuciára is lefordítottak,
ami mUtatJa, hogy az irodalmi
Iexikoiogia egyre szélesebb kör
ben ken figyelmet. Magát a
g-olldow i ot Isouuerot szer-int a
francia Batteaux abbé vetette
fol elOSZ,H' "Az irodalom elvei"
című uiunká.iábau, még 1764
bon. \' isszhangot kapott a gon
dolat az an go l Warrer Whiter
1'1!:l4-beu megjelent Shakes
peare-kornmeuiúrjúban is, de
tudomúnvosau csak a német
Gustav Um ber fojtette ki ltiíl
ben "A nyelv mmt művészet"

cirnű küu~ vcben. Hosszan fog
lalkozik Bouuerot az amerrkai
"lJOE'.:Oj dunce ~oeieLY"' vuuulxo
zásával, amely valóban "techni
kát" vitt bele az irodalomtudo
Huny eretebe. Ez a küionös ne
vű társaság ugyanis a munka
társak tomegevet feldolg'ozta ed
dig 2G jelentős Írónak "eg~'be
hangzásait" a Szeutirássaí, R.
Browningtól Th. Wyattig. Az
irúnyzutnak csak javára váli
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az a felismerés, hogy nemcsak
nl. fOll tos, milyen szavakat és
saókéueket alkalmaz az író s
milyeu gyakran folyamodik
hozzájuk, hanem legalább eny
nyire fontos, h~lgy milyen
szavaktól és szóképektől tar
tózkodik, Kimagasló telje
sítmény ebben a vonatkozás
ban G. Udnv Yule 1944-ben
közzetett műve: "Az irodalmi
szótár stafisztikaí tanulmáuya,"
Az ő médszerét vette át J. Mi
Ies, akiuvk már több könyve
keltett feltűnést, így "vVords
...orth és az emóció szótáru",
"Pathetik us kisiklások a XIX.
századbau", "Uralkodó jelzők
az angol költészetben Wvattól
Audeuig", "A költészet alapnyel
ve az IG·Hj-es években". Ebben a
Iegntóbbi könyvében Miles
81.':yetleu egy költő írásait veti

össze a korabeli költők szöve
gelvel abból a szempoutból, hogy
milyeu fokban használja fel a
költő általáucsítások, megsze
mélvesitések és elvont fogalmak
alkotására ugyanazt aszókin·
eset, amelvnek a többi költő is
birtokában volt.

Bonneret uzért is helyesli ez\
az irúuyt, mert műbirálutot,

életrajzot, esztétíkát, filozófiát,
nyelvészctet, szociológiát és tör
ténelmet esrvbedolrrozó, szi n téti
kus I:{zem1nptre nvuj t lehetÖSfr
get. "Az irodalmi lexikológia
úgymond - a kutatás új esz
köze, a tudományos meg isme
rés új forrása, amely hamaro
san uunyira nélkülözhetetlen
nek fog feltűnni, miut az anyagi
világ je!enRégeinek megítélésé
ben a vi.llarnosság," .

10h a il L e r m o n t o v: (1814-1841)

A KOLTÖ

Midőn Rafael látomását,
A tiszta Szűz szent (trca mását
Ételre hívla, nézte őt
S megittasodva atkotásá'Jt
Térdre borult a kép előtt.
De a csodás tűz nemsokára
Lankadt lelkében és lel:/űlt
S Ő, csüggeteg, lecsiiruiesiilt,
N em gondolt már az égi lángra.
Ilyen a költő is: elég
Egy szilera csak s eués» szivét
I( iönti. Lant ján zene ébred
S hangja uilátjot bűvijl el,
Mig önj'eledten énekel
Téged, lelke bálványa, téged!
S egyszerre hűlni kezd li kiég
A tűz, orcája veszti lázát
r:s elsuhan az égi kép ...
De ugya sokái.l/ őrzi még
Fényittas lelke látomását.

Szegzárdy-Csengery József
fordítása



SZIÉNAI SZENT KATALIN (Április 30)

Katalin, aki megszünteti az avignoni fogságot s hazaviszi Ró
mába, a pápát. Katalin, aki hűtleneket hűségre térít, államférfiak
nak tanácsot ad, főpapokat buz.qóságra serkent s Rómába siet,
hogy meaakadáluoeza az eüuluizszakcuuist: Az egyháztörténet, a
világtörténelem Katalinja. Ez az, akinek ismerjük az arcát, mint
egy szigorú képet egy krónikában. Katalin, az irgalmas, a sze
gények gyámolítója, betegek ápolúja, halálraítéltek vigas:ztalója.
Katalin, a stigmatizált. Katalin, a szeni; De érezeiik-e szentseoé
nek csodálatos, utánozhatatlan, heves légkörét, a szentséonek ezt
a metsző hegyilevegőjét? Katalin, a rettenetes az emberek szemé
ben, akit megszáll va tart az Isten. "Kmalin pedig fórjhezmegy!"
- kiáltja a jó é,q tudja hán;lJads:wr Leckisebbík: lányának, huszon
ötödik glJermekének a kelmeiesitmé, "Nem!" - toppant Katalin,
a kamaszlány, a Jézus je,qyese; Fölszalad a szobájába, tövig nyír
ia nagyszerű haját; os máris újra ott áll anuia előtt: "Katalin
pedi,q nem memJ férjhez!" Ez az a Kuluiin; akinek II környeze
tében nincs helye langyosságnak, menalkuvásmak; ez az., aki ir
oalmailanul komolyanves,zi, a dolaot, akt szal~án fogja a misz
tériumoi, Nem túri, hom} sir/ut szabadkozáseal el'illanj egy-egu
metafúrában. Rádlciált, lecsap rád, ott a mctaiéra közepén; mirc
föleszmélsz, a kép meaélemedett s amit metaiorámok. véltél, meg
ráz, torkonraaad, szívenüt a valósciIJÚVfJl. Nem mondhaiod, hogy
szomjazod a lelkek javát, hOfJY Katolu: rá ne döbbentsen a s.zá
kép valósá.qára s ne kérje setimon rajtad ezt a valóságot. Szom
:iazod? éhezedi hát idd, iald, haIJzsolri a lelkeket és halj szomjan
és vessz éhen, úgy szomjazd és éhead őket, az üd·vösségüket. Hi
szen Krisztus nem halt-e szomjan értüls? Vagy nézd a Bárányt
a kereszten. Ime, itt 1Jan, akit megölnek értiink. Ime a Bárány,
melunek elmeiszik a gégéjét, melyet lcméezárolnak. Akarod k(1)et
ni J(risztusti "JJ.1 észárold le maaud és szallgasd szét magad a
kereszten Krisztusért". Katalin nem szereti fl köriilírásokat, ta
pintatoskodásokat, óvatos szimbólumoleat, Nem ismer a vallásban
olyasmit, amiről nem imk s amiről legföljebb csak udvarias jel
képekben szabad beszélni. Az ő Krisztustü valóban lemészárotiák,
mint a bárányt. Az ő éhsége 'valóban mardosá, az ő szomjúsága
valóban halálos. És szent részegséggel 1)alóúan megr'észegszik a
legszentebb Vértől. Fölgyullad az isteni szer etet hevétől ,,8 érzi,
amint lassankint megittasul, meri az ember akkor »eszit; el ön
magának az érzését, ha ittas, 'ÚfJY, hO[J:1) már csak rt bort érzi li
minden más érzés megsemmisül ebben az eyyben. Igya lelkem
is, K riszius V érét6l ittasan elveszti ihuruunit, és elveszitek minden
érzékies szeretetet és minden szol,qai félelmet, (meri ahol nincs
érzékies szeretet, nincs félelem sem a. megpr6báltatástól), és ör
vendezek a keresztben". Az értelem szemével megismertem, a
V érben, elmerülve, megittasodva benne, ae isteni Szeretet igaz
ságát. Megismertem, tehát szerelem, maaamieledten, részegen,
igenis részegen ettől a Szeretettől! En, Kaialln, lsten it'zoloáinak
l('gki.~ehh szolorilá,ia és rabswlgája. .
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PRAE D I CA V E RB UM!
(Hozzászólás .Miröl szeretne hallani a hívö ?" cikkhez)

üdvös dolog volt fölvetni a
kérdést, mit várnak a laikusok
tőlünk papoktól szentbeszéde
inkben ; korunk és benne az
emberek m ilyen követelmények
kel Tépnek fel velünk szemben;
beszélhetünk-e az egyházi szó
noklat csődjéről és egyáltalán
nyilvánosság elé tartozik-e
mindezekuek megtárgyalása.

Ha a mulr század pápája nem
félt megnyitni a vatikáni könyv
tárt az igazságot kereső tudó
sok előtt, uriért kellene vonakód
nunk attól, hogy hívőket és
papokat érintő, általában az Is
ten ügyét előbbre lendítő prob
lémát nyilv ánosan, közös jóaka
rattal meg'vi tassunk I

Kik alkotják templomaink
ha.llgatóság át]
Első helyen említjük a falusi

rendszeres templom látogatókat,
azokat, akik legtöbbször a szü
lői húzból hozzák részben ön
tudatos, rc-zben ösztönös vallá
sosságuka t. Vallásosságukban
sol, a patriarkális, hagyományos
elem, ue-· úgy góndoliuk 
II betlehemi pásztorok utódai,
kik először köszön thet.tók a
Kisdcu;:t. 87 Ő vallásos elődeik
indultak a pusztába követvén
az Üdv őz.Itő t s az ő eleikből

kerültek ki a hegyi beszéd
Krisztusának hallgatói is. Hoz
zájuk tartoznak a vallásukat
gyakorló városi katolikusok.
Egyházközségeinkben tekinté
Iyes számmal találkozunk vel üle
Eleven közüsségben élnek Krisz
tussal, táplálkoznak az Elet-ke
nyerével. Lrctt öntudatos lelkele
Az evangéliumi maz náluk m in
dig jó (:·Jllbe hull. Lelkük kés7-
ség-cs a befogadására. Lehetnek
híbaik, bűneik, gyur-lósúgaik,
mégis őlwt II legkönnyebb a sze
líd KriiiztUi szavával büubáuat-

bS

ra indítani, közülük kerülnek ki
a szeretet halk apostolai s mert
~,szívél>ell van Istenének törvé
nye, nem ingadozik lépése." (Zs
36. 30.) Kiegvcnsúlyozott, értékes
husználható lelkek.

Músodik csoportba sorolnők

a templomokba "betekintőket".
Négy-ot kápolnát, templomot is
meg íátogat.na.k vasárnaponként
(ha euuy i Lstenháza helyben
rendelkezésre áll) és a tízperces
prédikucióból két-három percet
"buzg0J1" vógighaitgatnak. Ezek
tudják, mery.ik templomban le
het "bzép" prédikaciót hallani,
hol taiúlha tó az "odamondós"
káplán, illetőleg plébános. E.;y
Ilye-n hívő moudra: "Vasál'ua
poukéut öt-hat tempromct is
felkerestem. Kicsit imádkoztam
és mási klm indultam, Ve egész
szeuunisére, teljes prédikációra
nem fu tolta időmből".Osztályos
társaik í a lusi viszonytatbau a
"sátoros ünnepek" temp.ornláto
gatói, Karncsouvkor, húsvétkor,
OIÚ'SÚ uapj á u, esetleg egy-két
más üuncpen kik apcsolód nu k a
hdkií;t,uupok robotjából és be
lépnek az ünneplök k őzösségé

be. V ékony erecske köti össze
őket a buzg-ó és öntudatos hí
vek uagy f'oly a má v al. Feltétle
nül figyelem be kelJ vennünk je
leulétük«t prédikációinkon. Az
okosság szabja meg hic et
nunc in it, miről és hogyan
szól jou a lelkipásztor "fülöncsí
pel L" bárány k áihoz, nehogy az
évenként adódó púr alkalommal
szidások özonével r-iassza el se
nem ru5'SZ, se nem ellenséges h í

vei t. Nom hiszem, hogy célra
vezető, am it egyik plébános al
kalmazott. Tapasztalta, hogy hí
veinek egy része - köztük e
nem rendszeres résztvevők 
következetesen prédikáció után



jönnek a templomba misét hall
gatni. Sorrendet cserélt. Bemu
tatta elűször a szentmisét, bezá
ratta belülről a templom ajtait
("lélek az ajtón se be, se ki")
fl az egyhegyültek bosszúságára
háromneaved órás szeritbeszéd
del tette kemény próbára ideg
ren dS7;fJl'Ü1, et .

A harmadik réteg közömbö
sen, kisebb számban ellenséve
sen . viselkedik Isten igéivel
szemben. Ennek ellenére miért
áll he :t tenmlomi h,tlltratósiig
közé~ Nehéz rá a felelet. Talán
amiért Szent Pált hallgatta az '
aeropagon Athén lakossága: uj
donsúg ingerével hatott, vitat
kozni, rág ódni lehetett rajta.
Azonfölül vannak lelkek, akik
nem tudnak egészen nemet
mondaní az előttük felötlő meta
fizikai igazságoknak. Kétségte
lenül feléjük is szól kűldeté

SÜIlk. A templom lá.togatóirúl,
prédikáeió ink hallgatóságáról
pedig általában fel kell tételez
nünk, hogy jószándék hozta
öket. Tanulni, nemesedni, igaz
ságokat megismerni, lelküknek
- sokszor általuk is tagadott
- szornjúságát jönnek kielégíte-
ni. Magatartásunkat azért eh
hez kell szabnunk, nehogy az
evangélium örömhíre megköze
líthetetleu magasságokban le"
bee.ion í'ölöf tük s csak a beava
tottak privilégiumának lássék.

Nemcsak a prédikáló pap ve
szi szem ügyre hallgatósága so
rait. a hivő is él a kritika jo
gával és szigorú követelményt
állít fel papjával szemben: a
szószékcn a pap legyen Isten
hír-nöke, követe. Ha ebben a
minőségben m utatkoz.ik be és
nem a maga dicsőségét keresi,
nyert ügye van. rnnva mellett
tudhatjn hallg-atóságát, lelki
kapcsolat szövődik közöttük.
Segítő szúndékkal felvetjük a

kérdést: nern lenne-e helyes, ha
a lelkipásztorok bizonyos idő

után újjal cserélnék fel plébá
niájukat. A világegyházban nem
hiánvozuak az ezlrúnvú kezde
ményezések. Ausztriában e!!'yik
eg-yházmegyében minimálisau
három plébánián kell minden
papnak lelkészi-plébánosi életét
leélnie, hivatását betöltenie.
Swoboda szerint legfeljebb hat
évig" maradhatna a plébános egy
helyen, Ha nem is hat, le
I"rt'·"hh tí7.-ti"'''n1zRj Py után fpl
tétlenül oser élni. kellene a lelki
pásztorokat, egyéb okok mel
lett a prédikálás miatt is. Er·
rA is vo ns tkoztathatjuk Szenj
Pál szavaif» "Nem keresvén
ami nekern haszno". hanern ami
sok;l1mak. hocv üdvözű ljenek",
(I. KOl". 10, 32.) Ig-az, harcolunk
mag-unkhan a .meg-szokottváv el
len, hllP'v egyre érthetőbben,

egyszerűbben, jobban tudjuk hí
veiuk elé tárni az örök igazsá
gokat. mégis el-eljutunk addig
a napig, mikor bizonyos felüle
tl'''~Ro'L''el io:7.edpP'".tjül{ "lő tnlán
többször ismételt prédikációín
kat, vagy pedig készen kapott
auktorok [(Jé nyúlunk.

A goy{jri egoyházme'ryében eq;y
majdnem kétezer lelkes egyház
kö7,,;ég-IHJk ti lerrú iabb időkignem
volt ön,ílló lelkésze. mert ha az
őná.llásulúsr-a terelődött a szó, a
hívek azzal tértek ki, hogy heti
váltással három káplán jár ki
hO~·7,á.il1l<:. mind iz ..1ÍjRt" halla
nak tőlük II ha időnként elhe
lyezik eg-yiküht, jó helyett job
bat kapnak. Eg-yszerű"égoükben
i" jelenttís tényre mutatnak rá:
FéJ nek attól, hozv sokszor ké
ny elembííl , máskor makacssáv
ból auuvira egymáshoz köti
őket a ridflg' jog', hr-g-y majdan
uz a lelkipásztori, lelkivezetői

munka rovására megy,

•
Hogyan prédikál.iunk'í Mint

Mesterüuk, az isteni üdvözítő.

"Póldát adtam nektek" - eb-
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ben is. A prédikáló pap It krisz
tusi. hatalom birtokosa és az
egvház képviselője. Higgadtan,
megfontoltan, g yakotlutiusan ta
nítson, fejtse ki a kinyilatkoz
tatott igazságokat. 'I'ekintet nél
kül arra, hogy tetszik-e egye
seknek vagy sem. Kemény be
széd-e, vagy a szerétet megbo
csátó lágvsága ömlik-e ajkáról.
Opportunc, imriortune: alkalmas
vagy alkalmatlan időben prédi
kálnunk kell. "Beszédetek le
gyen mindig kedves, sóval íze
sített s tudjátok, miképen kell
kinek-kinek megfelelnetek." (II.
Kol. 4. 6.)

Az anyag adva van. Nem sza
bad mást prédikálnunk. mint az
evangéliumot, Végzetes e!téve
Iyedés lenne, ha akár újszerű
ség· kereséséből, akár megalku
vásból, vagy bármilyen más ok
ból nem a krisztusi tan bősóg
tavából merítenénk. Praedica
verbum! Az igét hirdessük!
Annyi kiaknázatlan kincs he
ver lábunk eWtt, csak le kell
hajolnuuk értük és át kell nyuj
tanunk híveinknek. Ezt veszik
és ezt, hallgatják szivosen!

Nem járnánk el helyesen, ha
hamis elképzelésekkel állandóan
a modern ember modern problé
máit emlegetnénk és mellette el
sikkadna a lényeg. J ó eszünkbe
vésnünk. az evangélium mindíg
moderu, mindig új, tartalmas és
legfőképen igaz, isteni tan.

Ami a példákat illeti, ha ta
lálók és alkalmazottak, megvan
a jelentőségük. A szellemi ki
ruerülést, elernvcdést megakadá
lyozzák, felvillanyoznak és egy
jó példa örökre bevésődhetik so
kak lelkébe, De a lényeg, maga
a mondandó, ismételjük, nem
lehet mús, mint a változhatat
lan örök evangélium.

Prédikáljunk magyar nyel
ven! Ezt is hangsúlyoznunk
kell! Papságunk ajkán bár
többségüket falu szülte -- va-

lami ízetlen vúrosi nyelvezet ha
talmasodntt el! A "jámbor" és
prédikációs irodalom közromű

ködcsével Ilyelvünket úgyis si
került annyira elrontanunk,
hogy nHll1()~~HlY"a l~s~ta,.nmgya
ros beszéd udJ10 oúziakúnt hata
magyurtalanságok sivatagúban.
'I'őrőlrnetszett magyar beszéd,
képekkel, hasonlatokkal tűzdel
ve, élénkké. üdévé, élvezhetövé
teszi prédikációnkat.

Músvul ak i .,ill spirúlhatja-e"
prédikációs témák anyagát'?
Kótségtelen a pap lelkének
olyan szeizmográfnak kell len
nie, rnclv reagál a hívek lelké
ben felötlő összes problémákra,
arnelvekre nvilván feleletet is
várnak, Igy bizonyos lelki kö
zös"ég létesül és kell is létesii,l
nie hívuk és lelkipásztoruk kö
zött De ez a "kontaktus" nem
jön létre, ha csak a hívektől a
plébánoshoz, vagy bárki máshoz
eljuttatott írásokra, levelekre
támaszkodik. Először azért, mert
a legtöbb ember nem tudja pon
tosan kifejezni, amit érez, akar
vagy szcretne ; másrészt, ha tol
lat vesz kezébe, egyszerre sze
repelní akar. produkálja magát.
Hamis kép állana éppen ezért
az ige1Jirddó előtt, ha e leve
lezők szer-in t próbáluá prédiká
ciós témakörét megállapítani.

Az igl1r; í megnyilatkozások LI

prédikúciót illetőleg önként,
spontán adódnak: ellesett beszél
gctósekbűl, állandó, miudennani
találkozásokból és megfigyelé
sekből. malyekre hívők és pap
juk közt paponta nyílik alka
lom és lehetőség.

Er.iedésben van a világ, kij
rülöttünk is új formúkra buk
kanunk. A miuöségi vallásos
ság felé vesz ülik irányt, a tradi
cionális hithűség széthullóban
van. Magunk részéról éppen
ezért templomainknak II máso-



dik világháború után felduzzadt
közönségét scm tudjuk habozás
nélkül az ujjáéledő vallásosság
tömegeként elfogadni. Egy do
log azonban vilácos előttünk:
a bizonyságtétel időszakába ér
tünk. S ha, a prédikáló papa
bizony tevő egyház egyszerű

mur.kása s nemcsak szavával,
de életével is bizonyítja a ke
reszténvség' igazságait: talán
g-yarlóan hangzanak szavai a
szószékről, de meggyőz6ek lesz
nek. és életet fakasztanak.

A változott életviszonyok meg
eugednek a prédikálásnúl bizo
nyos fonnai módosulást, mert
hiszen idők folyamán az egy
házi szóuoklat is l'ej16dósell
ment át. De ez sohasem volt és
II jövőben sem lehet a hagyo
mány teljeR elvetése! A régi
.Jrötöttségeket" nem hagyhatjuk
el egészen addig, míg helyükre
jobbat nem tudunk. De legyen
bennünk annyi öuállóság, élet-

revalósúg. hogy elevenen, lükte
tőcu, néha talán képszerűen

tudjuk hallgatóságunk elé vetí
teni mondanivalóukat, Komoly
mértéktartással így. hasznára
válhatunk annak az ügynek,
melvnek szelgálatát önként vál
lalfnk,
Első helyen kellett volna

megemlítenünk: Spiritus. ubi
»ult, spirat. A Lélek ott fú.
ahol akar. A Lélek. az isteni
kegyelem nélkül lehet tetszető
sen beszélni. de nem eredmény
nyel. A leggyengébb prédikáció
is sokak meztérését eredményez
heti. ha lélek szól belőle. És ki
pallérozott elmeéllel készült
szónoklat is ..zengő érccé és
pengő cimbalornmá" válhatik II
Lélek kegyeImi kiáradása nél
kül. A prédikációnál fokozottab
ban érvényesül az isteni figyel
meztetés: ..Nálam n-élkül sem
mit se tehettek". (Jún. 15. 5.)

Kiss Géza

A "KERESZTÉNYSÉG SZELLEMÉ"·RŰL

Százötven évvel ezelőtt, 1802 április derekán jelent meg Cha.te
aubriand híres műve...A kereszténység szelleme" és nyomban ha
talmas sikert aratott. Madame Haruel in, aki nemrégiben még:
nagyon is pajzánul áttetsző fátyolszövet-költeményekben pompá
zatt Párizs divatos sétányain. most eg-észen elkábul attól a má
konytól, amelyet ennek az "elbűvölő" könyvnek a lapjai áraszta
nak...Ezen az éjszakán _. írja - eg-yetlen asszony sem aludt
Párizsban. Egymás kezéből tépték ki a példányokat; mindenki
akart egyet. Aztán milyeu ébredés! ruilyen csevegések! milyen
sóhajok! Hát ez a kereszténységI - mondtuk, Hiszen ez gyönyö
rűséges! S ugyan ki az, aki ilyen lH'ipet ud róla1" Maga a nem
túlságosan szerény szerző egy év múl va,íg'y nyugtázza a sikert:
"El sem képzelhető. mennvire megnövekedett az elmúlt esztendő
folyamán dicsőségem. Úgy idéznek a szószéken, mint valami
egyházatyát". S ugyanebben az évben, itáliai úti levelei egyi
kében: "Előfordult velem - Írja, --- hogy iniközben egy ócska
falusi fogadóban pihentem. egy ,apa és anya lépett szobámba a
fiával; elhozták hozzám gyermeküket, hogy köszönetüket tolmá
csolják nekem... Nem tudom, mit ér a könyvem; de vajjon ré
szesültem volna-e ebben a tiszta örömben. ha az elképzelhető leg
dúsabb tehetséggel bár. de olyan művet írtam volna. amely sér
tené az erkölcsöt és avallásU"
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Mert a "Génie"-t írója erkölcs és vallál! védelmének, apologé
tikus munkának szánta; legelőször nem is gondolt többre, mint
valamiféle cáfoló és igazoló. írat ra ogy esiklandós képzeletű, de
közepes tehetségű költőnek, Parnvnak "Az istenek háborúja" cí
mű meglehetősen otromba kőltemenvévol szemben. lí99 ápri lisában

még csak három íves ..nagyon keresztény, fl körülményeknek meg
felelő" pamfletról beszél. Pár hónap múltán a terv már kétkö
tetes művé duzzadt, mely ..hangjában és kivitelében minden ed
digi vallásos könyvtől különbözik" s olyan olvasható, mint egy
regény. Címe először "A keresztény vallásról az erkölccsel és a
művészettel kapcsolatban", aztán "A keresztény vallás költői és
erkölcsi szépségéről", s végül a végleges: ..A keresatónység szel
leme".

Az ötlet: szépségén át kedveltetui meg a vallást, kétségkívül
újszerű, ha nem is teljesen előzmény nélkülí , mindenosotre Cha
teaubriand volt az első, aki ezt az elvet egy egész nagy művön

át következetesen keresztülvitte. A "Génie" első része eh;ő köny
vének első fejezete ki is fejti ennek az "esztétikai apologátikának"
az elméletét. A tizennyolcadik századi hitvódők - mondia 
nem eszméltek rá arra, hogy nom elég' immár egy-egy dogmát·
védeni és bizonyítani; hogy már nem egyes dogmákról van szó,
hanem egyáltalán a vallásról. Módszerük, me ly megfelelt a tizen
hetedik században, hatástalan maradt a tizenuvolcadíkban. "Az
ellenkező útat kellett volna válusztuui, az okozatból haladni az
ok felé; nem azt bizonyítani, hog-y a kereszténység' kitűnő, mert
Istentől való, hanem azt, hogy Istentől való, mert kitűnő". Ha az
ellenfelek azzal érveltek, folytatja, hogy a keresztény vallás bar
bár, ellensége az értelemnek, szépségnek és művészetnek, a vallás
védelmezőinek .azt kellett volna megruutntniuk, hogy a keresz
ténység valamennyi vallás közt a legköltőibb, Iegemberaécesebb,
legkedvezőbb a művészetre s erkölcsét tekintve fl legistenibb. Vé
gül hnsznosítaní kellett volna a vallás védelmében "Il képzelet
minden varázsát és a szív minden érdeket". Mert "Isten sem
tiltja a virágos utakat, ha arra szolgálnak, hog-y hozzá vezessenek
vissza; s az eltévedt bárány sem mindig a hegyek-meredek és
rög ös ösvényein talál haza az akolba".

Virágos út a "Génie"-é" tavadhatatlanul. De all eha ll. leg
megbízhatóbb. Az akol körnvékéro nyilvún elvevet. De egyálta
lán nem biztos, hogy valóban be is vezet az akolba. "E'4Y pap 
mondja egy helyütt .- a meg-szokások sérelme nélkül nem is ve
hette volna szemügyre a vallást pusztán esak emberi vonatkozá
saiban", ahogyan ő tette; csakhogy egyúl ta lán lehet-e ,.pu~ztán
csak emberi vonatkozásaiban" szenilélni a vnl lá st anólkűl, hogy

, meg' ne csonkítanók s éppen lénvezét, transzcendenciáját ne hagy
nók figyelmen kívül? A mai olvasó számúra ebben rejlik a ,.Génie"
leQ'főhh fogyatkozása: ahol a torm4f'"etfölötti valósázok ivazsá
!rár61 kellene meggyőznie, az író átsiklik a misztér-iumot körülvevő
- olykor ráadásul nem is valódi. csak képzelt --.lég'kiir szénsé
gének, varázsának dícséretébe. Ami viszont a lénvesret il let i, a
"Géníe"-ben nem ezvszer lep meg' II vallásnak s7:inte naívul téves
fölfog-ása. Az e~yházi rendről szóló fe.hJzet p';ld:-tul mcm-a.izol iu a
j6sáP-"OA, ihletett, ..templomának szerit homálvába vonult" pap ro
mantikus képét, de megfeledkezik a papság szentségi jellegéről, a
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kegyelmi életben való szerapéről és tanítói, igehirdetői hivatásá
ról. Másutt meglepő módon mint valódi tájRpecialistákat tuutatja
be a remetéket s meg sem említi életükben az istenszeretet, asz
kézis, vezeklés és önfeláldozás motívumait, "Az első remeték 
Irja - a vallás kényes és biztos izlésével... a világ külöuböző

részeiben cellaik alapítására a Iegrnegkapóbb fekvésu tájakat vá
lasztották. Nincs remete, aki ne lútuá meg épp oly biztosan,
akár Claude le Lorrain vagy Le Nostre, hogy melyik sziklát kell
kiválasztania", Hogy mik Krisztus ístens{qének ismérvei I "A
legtisztább erkölcs és a leggyöngédebb szí ll, a tévedések leküzdé
sére 'és az emberi bajok vigasztalására szentelt élet". Mi a celibá
tusnak s a szüzesség evangéliumi tanácsának értelme1 "A keresz
tények törvényhozója szűztől szűlotett és szűzen halt meg. Nem
azt akarta tanítani ezzel politikai és természetes vonatkozásban,
hogy a föld elérkezett lakossága teljéhez s nemhogy szaporítani
keH ezután, de csökkenteni °l... Miuel inkább vizsgáljuk a kér
dést, annál inkább úgy látjuk, Jézus valóban általános törvény
hozóhoz méltó tettet hajtott végre, amikor önnön példájával Iöl
hívta rá az embereket, hogy tisztán éljenek". Ez a tizenkilencedik
század elején széltében dívó maltbuziánus szemlelet Jézussal s
a keresztény szűzességgel kapcsolatban epp oly idegen a mai ol
vasó számára, mint egyáltalán az Udvözito tanításának ilyen pro
fán, "politikai és természetes vonatkozású" szemlelete. Nem csoda,
ha azután ennek az apológiának eg!rT·egy tétele inkább megfordít
va, mai emberre talán idegenszerüen hat, mint például a litur-.
gia latin nyelvének védelme: "A latin nyelvü imák rnintha meg
kétszereznék a tömeg vallásos érzését. N em természetes hatása-e
ez titok iránti hajlandóságuknak t At életet ostromló gondolatok
8 nyomorúságok özönében az ember kevéssé meghitt vagy éppen
ismeretlen szavakat ejtve ki, úgy h iszi, oly dolgokat kér, melyek
hiányzanak neki vagy melyeket nem ismer; imájának homályos
sága adja meg a varázsát, s nyugtalan lelke, mely kevéssé tudja,
mit kiván, szerét oly titokzatos kéréseket formálni, amillők a
szükségletei",

A gondolkodó mai keresztény olvasó kétségkívül fönnakad a
"Génie" ellentmondásaín, homályain, dogmatikai lazaságain. a
hit értelmi oldalának majdnem teljes elhanyagolásán az érzelmi
rovására, a szerzőnek a kinyilatkoztatást, transzcendenciát, kegvel
met illető - olykor majdhogynem "filozófus" -- tartózkodásán: de
amikor megjelent, az emberek nem annyiru gondolkodó elmével.
mint inkább lelkesedő és nagy érzelmi élményekre szomjas sz ív
velolvasták. "Szükség volt a hitre, igényel ték a vallás vigaszát"
'" a "Génie" nyugtató balzsamként hatott azokra, akik "úgy siet
tek Isten házába, mint ragály idején az orvoshoz" -- ir.ia Chate
aubriand a "Sírontúli emlékezések"-ben. Csakhogy a ragály el
múltával többnyire megfeledkezünk az orvosról. A "Génie" vallá
sossága sokkal kötetlenebb. dogmameutesebb, lazább és l ír.aibb
volt, semhogy valóban mély és maradandó termékenységgel hat
hatott volna. Irója bizonyos értelemben Pascal utódának vallotta
magát; - "Pascal vállalkozott rá, hogy megajándékozza a vi
lágot azzal a művel, amelynek mi most oly parány i és gyönge
töredékét adjuk"; - de hol van ez a dúsan hangszerelt roman
tíkus saimfóui.. Pascal ilibz9tt kíáltáaaitél? IolZ II vulÍ:UlO s, asúfol-



tan díszletezett táj a pascali éjszaka megrázó, damaszkuszi vil
lámaitól I

Apolégiának fogyatékos a "Génie", de mint irodalmi mű, rész
leteiben máig friss és elragadó; stílusúnak, ahol nem téved pá-

, toszba, máig sajátos evokativ ereje van s oly varázsa,mely alól
nehezen tudja kivonni magát az ember. Terrnészetesen vannak fá
rasztó részletei is, ahol - barátai figyelmeztetésének ellenére -
Chateaubriand engedett anyagzsúfoló hajlamának, tudósi becs
vágyának s annak a kísértésnek, hogy erudioióját fitogtassa. Ezek
ről a szakaszairól mondta J oubert: "Úlyanok, rnintha félbeszakí
tanák az operát s igazoló Iratot olvasnúnak föl egy-egy dallam
után". S ezekről jegyezte meg Fontaues: "Élére állhatna a föl
kelő századnak, mégis a lemenőnek a farkába kapaszkodik".

Voltake, akik azzal vádolták: nem őszinte. E~ így, ebben a nyer"
fogalmazásban nem állja meg a helyét. Chateanbriand őszintén hit
te, hogy a kereszténység költői és erkölcsi szempontból szebb és
"magasabbrendű a világ valamennyi kultuszánál", "elfogadta és
észszerűnek tartotta vallásának tanait; s amikor egyesek 182S-ban
tiltakoznak római követté való kinevezése ellen, maga a párizsi.
érsek közli a bizalmatlan párizsi nunciussal, hogy "Chateaubriand
víkomt politikai eltévelyedései ellenére sem hagyott föl soha a
vallás gyaknrlásával". Hívő volt; "ha kell, örömest lett volna
mártir is - írja róla Martin-Chauffier , - de a kegyelem élmé
nyének nem igen lelni nyomát műveiben". Talfm túlságosan könv
nyen egyeztette össze a vallást és a szenvedélyt s túl elnézőnek

akarta látni amazt, hogyannál engedékenyebb lehessen emez
iránt. "Bármit mondjon is, csak a vallásos szívek ismerik igazán
a szenvedélyek nyelvét" -, írta 18U3-ban Madame de Staélnek. S
valahol itt rejlik a "Génie" alapvető félreértésének s egyáltalán
Chateaubriand lelki drámájának II titka. Öregkorának legjobb is
merője, Marie-Jeanne Durry mondja találóan róla: bármily va
lóságosan hisz js benne, Isten valahogyan mindig hirleg és távoli
marad a számára, soha nem jön létre közöttük az a remegő,
forró párbeszéd, amely a nagy vallásos lelkeket jellemzi. "Nincs
közte és Isten közt semmi bizalmas" -- jegyezte meg róla -De
Broglie hercegnő. "Despotikus individualizmusa", mely megakadá
lyozta őt a szerelemben való föloldódás ban, megakadályozta az
Istennel való bensőséges kapcsolat kialakításában is. 'I'ú lságosan
szerette önmagát ahhoz, hogy Igazán, it sz ív valódi nielegével sze
rethette volna Istent.

A kegyeleill helyett, amelynek csatornaja az alázat, in ig fiatai
volt, ez II gőgös lélek beérte a szenvedéllyel s néha szinte már
pogány érzékiséggel itatta át fi vallásosságát. .}{.ésőbb az érzékek
kihűltek. a ..Génie" csodálatosan zsúfolt őserdői lehullattálc lomb
jukat és Chateaubriandt körűlvette az öregkor kopár magánya.
Rideg, mogorva, zsémbes öregség. "Egymagam lakom egy nagy
.lakásban - írta, - ahol unatkozom fl tétován várok magam sem
tudom mít, amit már nem is kívánok fl ami úgysem jön el
soha" ... Nem az Isten tudata hiányzott belőle, hanem az Isten 'l'He
leqe. A magunkat átadá szeretet. (I'. au.)

Felelős szerkesstő ó. kiadó: Sik Sándor.
---,..------.----------------------
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KO\'B;Tl\.J';ZO HZA..\IAINKB!\!\ ngy·el-O' tnu u h.umvhun ro·
g'Ulli-> IlJl'gellJ It'k/'z II i ,',,,!'ordulbik u lkalmábút Vit-Lo r Hujróról. Niko
L'd GOg'OI~TÚI ('" L"<lIHlrdo da Viilüiriíl. Anto i ue do Saillt·FixílP"·I'Y
eg~'{'ni~t'g,(,t (.~ III CI \ "'t 'ós Lu« B;stallg'ot, a lIHld":'ll katoliku" re·
gen:;írús k itűuő új lelll't~('gl'l is hemu ta tj uk ('g',\·egy uúi an'ki"p·
bou. ,\ hCI"l'kezett hm;zú~zólú~ok alap';úll újra IlIegvi;,;~gúljllk "a
v i lauia k mll-D'k()rú~úgúllak" kórdésút, f,'oglalkn:!:ui fogunk 11 h ittu
d, 'n!ú II~' új k{'l'<l{~~civel, a hi hl ik us tudouiánvok ,'lj cr'cd meuvei Hol
t'" llZ eg'yhúzlllíiY"~r.cl Illa i itll;'I~ú\'iil. tiihb"l; k<i;.:;jtt :Víal;H~e SO];;lt

\ i tn t ot.t velll,(,·j kÚjJolnújúval.

IJr. Sz. . i. novatllJlk íl'úja IWIII 1,i)vl'tI'l1 (,I ~eIJllllil\"le ,oJil'ú"t,
:\ éll\ ,.a lou vu ill i eIO"'lí'1lI1'(íj" ída. hogy 11 X! X. "zilZnd l);]II a!lI k 1] I t
ki, JI1.l111'fIl a .Jnu vu i u i kato l ik us egyetelllről". <lilii egó~zl'll lllÚ" ,LI·
log Ó~ Illeg is 1'l'1l'! il való~úgllak. ]'.:nllek relü llíhlsút ('PlIell 111' tl,1[e
lehetővé hogy az l~,;)O-a~ bl'l~ra rü;~'getl()ll~(~g'i uvi latkozu! bizto~í·

totta lllindell f'ok on az okta1<'t,.; alk(JtIIlúnyo~ ~z;lbad ..;ili!:;lt. l\liíkii·
tiéséllek p]~ü helye neru is Lo uvui u, hn netu Mu l i ue» volt. iVIi1g';'it a
louvai n i Pg'yetclIlet, anwly m i n t 11 küzépkol' t.őhhi eg-ydeIIlPi, Pgy·
házi alallítá~ú vólt, II lrunoia Io rrud alom IlIeg~zi'!'lt('1te l·i~J7·bell {'s
osak li\Hj·bun nyitotta Illeg azt uj ho l állami eg'ydemkl'nt 11 hol·
land k ormú nv , A holland u ru lou: 111I'g~zíílléHóvel ajl eg'yetenl (,ldl'
is y(·getórt. :\ louvn i n i ugyet"1lI ugyi'bként korún tsom il vilitg' ..111
Ján legrégihb egyeteme", ure rL III ár' két úvszúzaddal elöttI' m ű kii
dött il bolognai ós a pú r is i, \:tóbhi lett a XI J. ~Útwd V(;g'(' 1'('1(>
kormáuvza tihu; is m: ('I~ií ..un ivers i tus".

'L'ÖBBE~KNEK. Húsvét v igi liúja. A'L. elmúlt évben, Ieb ruú r 9·t:'1l,
il Ritusok Szent Kongregációjának rendeletére a Szentatyu meg
engedte, hog'y a helyi főpásztorok húsvét vigiliáját egvházrnegyó
jükben az éjszakai órákball tnrtathussűk meg. Sokak kérésére je.
lent meg ez a nagyjelentőségű döntvény, melyegyútta] az ősi

husvéti vigilia liturgiáját, melyet mar sok század óta uagyszorn hat
délelőttjén tartottak, sok pontjúban n.egvá ltoztatta, Idén. 1!);)2. .i~l·

nu ár ll-én, ugyanez H Szcnt KOllg'l'eg'áóó nútrendeletet adott ki,
"additis ordinationibus et rubricarurn vuriut ionibus". nj reudelk«
zéseket adván hozzá s a rubrikákat némileg n.ódoxítvn.

A pótrendelet a tavaly (~g~i évre, kíeérletképen vadott eng',~·

dély t újabh három évre meghosszabbítja. inivel a l'iildkel'ekRég
szúm talan egyházmegyéjében. a kivitelre szúut idő rövidsége el
lenére is. éjszaka ülték meg 11 vig i liát, mégpedig a legjobb ered
m ónnyel. Az idei uótrendelet Iegl'öbb pontjai a következők.

Ha a föpitsztor úgy vól i, hogvRornulv okokból a \ igil iút ko
rabban kellene elkezdeni, a kkor már este 8 órakor el lelwtkezdeni
a vigilia liturgiáját (Ordinationes II, 4.). Ezen esetben il szeutm ise
körülbelül \210 órakor kezdőduók. Aki a hívek kőzül ekkor ál
dozni akar, csak akkor teheti, ha aznap reggel nem áldozott. merf
egy napon csak egyszer lehet áldozni. lia a szentmise éjfél után
esnék, áldozhat, még ha nagyszombat reggel áldozott js, de ezen
esetben húsvétvasárnap, ugyancsak az. említett okból nem áldozhat
mégegyszer (Ord. V, 17.).._. A papoknál más a helyzet: ha az éj-
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féli misét mondta is, húsvétvusárnupon nrisézhet, még ha kétszer,
vagy háromszor is kellene miséznio ("Hi indultum habcat" Orri.
V, 13). -- Ami a mi sén való kőtelezö réHzvételt illeti: azok, akik
éjféli v igili ai miséu vesznek rósz]. eleget le:-;zlH'k ezzel köteles
ségüknek és húsvét ünuepén már uum ikell mús misére menniük;
ha éjfél előtt volt il IlJiHP, hús\'/./ iinflPJl{'n is IIli,,{'[ kr-ll hal lsrutu iok.
(Ord. V, 14.)

Az áldozókunk kötelező szt'lltsegi böjtl'P il ~,ö\dkező a rendel
kezés. Mind a papok, m iud 'l hívők. akik az {·jfélkor mondott
vigiliamisén vesznek részt, 10 órától kezdve teljesen tartózkodni
kötelesek mindeu deltól és italtól (Ont V, 18. a.) A karácsonyi
éjféli misére, nlíg külön remielet erről nem intézkedik, ez a meg
szer-ítás nem áll. -- A papokra vonatkozóan az enyhítő rendelke
zés: Az a pap, ki éjfélkor mondotta II vigilia rnisé.iét, utánu ma
gához vehet valamit "per mudum potus' és mú sik misc.ie előtt

legalább egy órával teljes szentségi böjtöt kell tartania. (Ezú ttal
hiányzik a felmentéseknél eddig szokásos mcsrszoritás "exelusis
alcohnl ic'is").

1<~gyéb pótrcndelkezósck. .\ szigorú bújt ll;l,!!',q;zo.ahaL déíben
teljesen megszűuik, akkor iH. ha éjszaka iurueplik a vigil i át.• (Ord.
V, 19.) - _\ harangok llagYl'siitiirtiik (j'lriú.!Úhíl kezdve elnémul
tak. A l iturnik us szabály szer.int a vigiiia misé.iénck Glóriú.iúuál
szó lalnak meg újra. Ha ellenben valui.ol í öbb templom vall és
különböző idribeu tartják a szent v igil iút. p]. az egy],hen !Hlgy
szoinbat delelőttjén. a másikbuu ójszaku: irúnyudó a fÓl'u;yház
harangszava; amikor itt Glóriára kondul a harang, a többi temp
lom is ekkor tartozik harangozni. (OrdvV}, :22. h.)

Ott, ahol éjszaka űlik ineg a vigiliát, néhariv kiváltságot is
ád az új rendelet. A zsolozsmából a oom nlctorium ezen az éjszakán
elmarad.:\liJltllOgy ..u felújított húsvéti ünnepélyes vigiliának
megülése az éjszak<I i húsvéti zsolozsma helyét ft,g-]alja el", a hús
vétvasárnap matu t inu mu eg(;SZIJII elmarad. laudcs gyanánt az az
egészen rövid ének szolg ál, rue lv a szen1Tuist'dHl van iktatv.. (há
romszoros alleluja, ]16. PH. a Beuodict.us an ti Ionával). Tehát a
vigil ián résztvevű papoknak sem conrulctoriuruot, sem matutinu
mot, sem laudest nem kell külőn morulu n iok, ahol ellenben nagy
szornbat délelőttjén végzik a vin i liút, ott a római Mi ssale é' bre
viárium elvégzése a kötelező. (Rubr.iea« 'Pit 1. 4. :'i. Ii. és
Tit. nr, ~).

IIJ ORG O .., ftrl( epítését és minden- R'-6»ger O~ltó
l' H nemd javttus t vallal ~
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