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Kormos Ottó

KEGYOSZTÓ NAGYASSZONYUNK
Még kispap koromban láttuk azt a ha tal ruas két kij tetet, rnelv

ben a Boldogságos Szűz mennvbeviteléuek hittételként való ki
hirdetését kérte szinte az egész katolikus világ. Azt azonban már
kevesen tudják, hogya legtöbb kérelmező püspök, teológiai tan
szék és papnevelő intézet egyúttal azt is kérte, hogy moridják ki
az assumpció dogmájával egy időben, hogyaBoldogságos Szűz

minden kegyehnek közvetítő asszonya is. Alútárnasztották ezt fő

leg azzal, hogy a Szcntszék már régebben megengedte a Kegyosztó
Boldogasszony ünnepét (máj. 31.) m.induzon pűspökőkuek, akik azt
kérik, Továbbá néhány teológiai ervet is hoztak; részletesen azon
ban ezt a tanítást nem érintették, csupán arra szorítkoztak, hogy
megemlítsék a kegyelemközvetítés tanát a meunybevitel dogmá
jával kapcsolatban,

Miután sokan kissebbítik, mások meg nagyon is növelik a
Boldogságos SZltZ közbenjárásának rnibenlétét, a leg újabb teoló
giai vélemények figyelembevételével szerotnénk röviden megvilá
gítani a Szűzanva kegyosztó szerepét.

Nagyon jól tudjuk, hogy csak egy közbenjárónk van Isten
és az emberek között, az ember Krisztus .Jezus (l Tim 2, 5). Igazi
értelemben csak ő nevezhető Megvál tónak, Amikor tehát egyházi
iratokban, a hagyományban Szűz Máriát mint társmegváltót, köz
bonjárónkat. engesztelő asszonvunkat (reparatrix) látjuk, az. so
hascin sze.repe lhe t tárgyi értelemben, mert igya megváltás Krisz
tU8 sajátja, amit egyedül ő hajtott végre II kereszten. Alanyi ér
telemben, a megváltás gyümölcseinek alkalmazásában Krisztus
másokat is felhasznúlhat, akik őtőle fiiggóen közvetitök Isten és
ember közott. Igy hivatásuknál fOg'vaa papok; cselekedeteik,
imáik, önmegtagadásaik, stb. Iolvtán a többi ember is. Ilyen. ér
telemben Szent Monikát is közvetítőnek hívhatjuk, hiszen imái
esdették ki Agostoll megtérését. ,

Olyan értelemben megengedhetjük SúízlVlária közreműködó

~ét a mi megvá.ltásunkban, hog'Y igenliJ szavával .a megtestesü
lést és az áldozat előké8zítését elősegítettc. Hiszen tudjuk, hogy
te ljesen szabadon lett a Megváltó édesanyja. A Szeutatyák ezt
úgy fejezik ki hasonlatnkban ékes módiukon, hogy míg Éva az
ördögnek hitt és engedeUen8ég'évei Ílal<í[unk okozója lett, addig
""lária az angyalnak hitt és engetielmesség·ével életünk oka. Igy
tehát hittanilag i s megállja a helyét ez a kifejezés: Mindent a
Boldogságos Sz űzőn út kaptunk, aki nekünk a Megváltót szülte.

Magához a korceztáldozat lénygóhez azonban nem volt köze
és ilyen értelemben sem a. Szentfrásbau, sem a hagyományban nem
találhatunk erre vonatkozóan semmit. Az evangéliumok és az
apostoli levelek szer-int .Iézus Krisztus áldozuta Atyja akaratának
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teljesítése, s nem Anyja kérelmére vagy tanácsára hajtotta végre
azt. Sőt inkább azt mondhatnánk, megváltói műkődésében teljesen
független volt Édesanyjától.

Nem tagadható azonban, hogy az emberi nem megvúltásában a
Fiú és Szentséges Anyja ukara ta mindenhen megegyezett. Sőt

"kétségkívül Fiának szörnyű gyötrelllciben és szenvedesei.hen lé
lekben a legjobban vele érzett" (XnI. Leó: .Jucuuda semper enc.,
1849.). Azonkívül, rniután szeplőtclon fogantatásúnál fogva bűnt

el nem követhetett, nemcsak életével, hanem a kereszt alatti
együttszenvedésével maga számúra és részünkre is érdemeket
szerzett.

XI. Pius pápa 1928-ban kiadott eucikl ikú.iúbuu a Boldog-ságos
Szűzet, aki nekünk a Megvúltó t szülte, nevelte, Ellgesztelö assw
nyunknak nevezi. "Mi pedig, Krisztusnál való küzbeniárásában
bízva, aki -- az egyetlen közvetítő ugyan Isten és az emberek kő

zött, - úgy kívánta, hogy Anyja a kegyelmek szószólóju, k isz ol
g'áltatója vós közvetitője legyen", Ugyancsak XL Pius nevezi 1\1ú
riát "minden keuuelmek lcieszközl6.iónek". 193;)-heJJ, a jubi leumi
esztendő végén imát ad ki, melvben ezek a szavak szercpelnck :
.,Irgalmassúg Anyja, aki szentség'es fiad mcJleU., mint »ele egyiUt
szenvedő és társmegváltú álltál, mikor a kerr-sz t oltárán az em
beri nemet megváltot.ta .. , kérünk, őrizd bennünk és növeld nap
ról-napra a megváltásnak és a te c!Jyiittszenvcdúserlnek drága gyü
mölcseit és Te, ki mindnvá.iunk anyja vagy, add, hogy az erköl
csök tisztaságának örvendhessünk" A nemrégiben holdoggúava
tott X. Pius pedig Így vélekedik: "Ott itllt Jézus keresztje mcl
lett, mikor eljött Fiának vóguő órája és (ln enrlezctt, hogy E!!.'yszii
Iőttje az ernhet-i nem üdvéért feláldozta m agút, sőt ha lehetett
volna. még szívesebben vállalta volna miudazokat a kínokat, ami
ket Fia elszenvedett," Itt találkozik a szontéletű púpa tanítása
Szent Bernátéval, aki így tanít: "Ha .Iézus te,"' [ szeriut meghul
hatott, miért ne hajhatott volna meg É(lnSHll)'ja lclkileg ! A ke
reszthalál abból a szeretetböl fakadt, arnelvnél nagyobb nem fa
kadt a földön; Mária szenvedése abbó] a szeretetböl, amelynél
hasonlóbb Krisztus szeretetéhez el sem kepzclhotő." Ugyancsak X.
Piusnál olvassuk Eadmer bencés szavait, aki szei-int a1,('rt lehetett
Mária ennek a bűnös földnek eiuresztelő usszouyn, mert 1\1;1,te és
Krisztus között tökéletes volt a fájdalmak é,; akaratuk egysége
(De excel!. V, Mar, e. 9.) és czért monrlhatjuk minden kegvel
mek és ajúndőkok kiosztójának is. Ugvanesak idézi IX. Piu,nrrk
a szeplőtelen fogantatásról kiadott encik likűjából (!nelffJ1Jilis)
azokat a szavakat, melyek Máriút "J1Jg'YbZÜJiiit F'iáuúl az egész
földkerekség leghatalmasabb közvcí.itő.ióuvk éR k icmreszteiő.iónek"

nevezik. A forrás, amelynek tel icsségéből merítünk (J'n 1, IG),
kétségkívül Krisztus, "akitől van az eg'ész teet egybeerősítése és
egyb~ötése", így történik azután 11 test növekedése 11 maga épü
letére a szeretotben" (Ef 4, 16). Múria pedig Seent Bernát szavaival
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a csatorna (serm In Nat HMV de Aquaeductu), vagy még inkább
a nyak. aki által a fej és a test jut összeköttetésbe s amelyen
át a fej erőt közvetít a testbe. Szienai Szen: Bernardin szavaival
(De Ev A-et.) HÖ a mi Fejünk nyaka. s általa minden lelki ado
mány titokzatos testéhez jut".

Mindebből nyilvánvaló. hogy nem tulajdonítunk az Isten
szülő Szűznek olyat. m int ami egyeüül Istené, nevezetesen a ke
!~yelem létrehozását. Mindazt azonban. amit Krisztus kiérdemelt
igazság szer-int (de condumo), a Boldogságos Szíiz kiérdemelte
méltánvossáaból (de conaruo). Éppen ezért ft uekünk adandó ke
gyehnek első kíeezközlö.ic, tehát vonatkoztatott értelemben Ha
Fönség jobbján ül a magasságban" (~sül J, 3). A Király "jobbján
áll a Királynő" (44. zst. 10.) és ugyancsak IX. Pius szavaival
.aninden veszélyben lévőnek a legbiztosabb oltalma és a leghűsé

gesebb segítője. úgyhogy az ő vezetésével, gondoskodusával és
vedelmével semmitől sem kell félnünk" (Ineffabilis).

Ugyancsak, legenyhébben szólva, túlzás a Boldogsázos Szűz

nek papi hatalmat tulajdonítani és azt úllítaní, hogy résztvett a
keresztáldozat áldozati jellegében. Jézus Krisztus ugyanis mint
pap váltott meg minket. Máriának azonbau som papi hatalma. sem
papi feladata nem volt. Hogy ez mennv ire az Egyháznak is a
gyakorlati tanítása. mutatja, hogya Szerit Officium még J916-ban
eltiltotta a Boldogságos Szíizet papi ruhában ábrázolni. azonkí
vül 1927-]len a Boldogsúgos Szűznek mint papnak (virgo sacerdos)
tiszteletét tiltotta be. A búcsúimúdságok új gyüjtemónyc sem hoz
za azt a Máriúhoz mint paphoz szóló imút, amely pedig azelőtt

búcsúval volt ellátva. Megengedte azonban még régebben, hogy
lt Boldogságos Szűzet az Oltáriszentségről is elnevezzék.

Az azonban megint tény. hogy közbenjárása felülmúlja az ösz
.szes szentekét: hiszen Fia, már csak a hagyomány erejénél fogva
is, nem mehet el mcghallgatatlanul Tödesanyja kérése mellett, Az
"Ime, a te Anyád" szavak óta pedig, mint mindnyájnnk Anyja,
mindnyá.iunkra anyai gondot is visel. Mivel pedig JÓZTW a test
vérünk, valóban "lsten örökösei és Krisztus társörökösei vagyunk"
(Róm 8. 17), sőt ennél többek is: egy titokzatos testet alkotunk
Vele. Mert "a tisztasásros Anya méhében Krisatus testet vett -na
gára és lellei testet mindazok, akik hinni fognak Benne. Mik ll'

tehát Mária a Megváltót hordozta. ugyanakkor hordozta azokat is.
akiknek az életét a Megváltó élete foglalta magúban.: Mindnyá
jan tehát. akik Krtsz.tussal közösséget alkotunk, az apostol szavai
szerint az ő testének tagjai vagyunk. húsából és csontjaiból valók
(Ef 5. 30). Igy lelki és titokzatos inódon Múria fiai is vagyunk
és ő mindnyájunk Anyja" (X. Pius: Ad dll/Jn illum],

Máriát tehát egészen egyedülálló szerep illeti meg a mi meg
váltásunkban. Ő HdtH nekünk a Megváltót éH így minden kegyelem
rajta keresztül érkezett el hozzánk. Azután kegyelmeket szerez
nekünk méltányosságból való érdemeivel. Végül kösbenjár szent
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Fiánál és így kegyelmet oszt is ki nek lilik. Joggal nevezhetj ük
tehát minden kegyelem közvetitöjének, csatornának, mel y által
Krisztusból mint fej ből árad reánk, tagokra a kegyelem...Miudeu
kegyelem tehát - mondja XIII. Leá (Jucunda semoer) -- hármas
úton jut el hozzánk: Istentől Krisz.tusig', Kr.isztustól Máriáig,
Máriától pedig hozzánk," Ezek egyébként a nagy Seiénai Seent
Bernardin szavai is (Ser De MV. 191). Mária tehát közvetítő asz
szonyunk az isteni Közvetítőhöz, Krisztushoz: így nevezi ől XIII.
Leó Fideniem kezdetű enciklikájában 18~6-ban. A május 31-ére
engedélyezett rnise szővege, melvnck eimében kifejezetten "min
den kegyelmek k özvct.itőjónek" nevezzük a Boldogságos Szűzct, a
könyörgésben így imádkozik Kr.isz tushoz: "Urunk -Iézus Krisztus,
aki az Atyánál közbenjárónk vagy, Ede-.anvúdar, a Boldogságos
Szűzet édesanyánkul és Nálad kőzbenjúr-ó nk u] ál litan j méltóztat
tál: add meg, kegyesen, hogy mindaz, aki hozzád járult jótéte
ményedet kérve, azon örvendezzen, hogy miudent Őrajta keresz
tül esdekelt ki". Mária tehát, mint .Jézus .f~de~anyja, Krisztus és
az emberek között van s így Krisztus közt és közöttünk - Krisz
tus akaratából - a kegyelmek közvct.ítője lett. 'I'ermészeteseu ezt
a hivatalát Krisztustól t'üggően töl ti be, mcrt hiszen ő is teremt
mény és alá van vetve az isteni akaratun k.

Mit is kapunk e tanítás szeriut Mái-i« által? Mindazt, amit
kérő imáinkban elnyerni óhajtunk; tehát a természetes, természet
feletti, belső és külső segítséget és a segitő kegyelmet. A megszen
telő kegyelem érintései és növekedése 11 /"izenlsegek ha/lisa ,"agya
megigazult ember jócselekedeteinek .intalma és csak annyiban tu
lajdonítható a Boldogságos Szűz közbeujú.rúsának, amennyiben ő

kiesdi számunkra a seg ítő kegyelmeket u ,'zents{~g'ek vetelére vagy
az érdemszerző cselekedet végrehajtúsá.ru. I~l'l'~ vou atkozó au a
hittudósok véleménye még megoszlik. (Igy például Schütz Antal
is másképen vélekedik: 'I'itkok tudomúnvu 152--3).

Mária ezt az ő közvetítő szerepót azóta tölti be a mennyben,
mióta oda test szei-int is felvétetett, mcrt mcunyhovétele óta
örvendhet. csak minden érdeme jutahnuzásún ak, amit Tsteutűl

nyert. Ott, m iután Isten boldogító szfneiu tásúbuu örvend, látja a
mi gyarló embennivoltunkat itt II földön, és ezért segithet m in
(len szükságűukbon.

Tehát "Isten akaratúból semmit sem kapunk, csuk Mária ál
tal. Mert amint il mennvei Atyához senki sem mehet, csak fl Fián
keresztül, majdnem így Krisztushoz sem j uru lh a tunk. «supán Any
ján át" (XIII. Leó: Octobri mcnse eur-ik l. lS91-hen). Krisztus te
hát, miután Edesanyja annyit szenvedct t vei e, úgy akarta, hogy
az a sok érdem, melyet k icszkőzől. Márián keresztül jussort el az
emberekhez. Edesanvúnk ul adta f:dcsllIJyjút, hogy anyai íg{'reté
vel rnindnvá.iunkról mint g ycrmekc i ről I-l'Il11doskodjék.Nem zárja
ez ki azt, hogy m ás szentekhez is inuidkozzu uk és mások közben
.iárásút is kérjük, de ha kieszközölnek vnlu mit szúrnuukra, ugyau-
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azt a Boldogságos Szűz is kiesdi és közvetíti a mi számunkra.
Nem szükséges ugyan mindenkor, ruiuden kegyelemért kifejezetten
őt hívni segítségül, közbenjáróni. Ű azonban, mint Irgalmasság
Anyja, így is anyai gondunkat viseli.

Mikor több magyar egyházmeg-ye a közelmultban bevezette a
Segítő Szűz Mária ünnepét, boldognu iinnepel tiik Égi Anvánkat,
Május Királynőjét. Mikor nemrégiben II nagy jellel tündöklő

Asszonyunkat, Merinybefőlvett Királynénkat, Nagy boldogasszo
nyunkat tanításunk új ragyogásában tüudökölve ünnepeltük. is
mét örvendve dicsőítettük a Nagyhatalmú Szűzet, -Még csak fo
kozódnék örömünk, ha május utolsó napján mi is boldogan tisz
telhetnénk a Kegyosztó Nagvasszonyt, Akinél .,vagyon az ut és
igazság minden kegyelme, az élet és az eréuv minden reménye"
(Sir 24, 25).

HÓDOLAT
Nem birkózom veled, karom legyőzted:
kicsorbult szablyaként po1'l)(tn hever.
Egy dalt tud már csak, azt zengi előtted
-iáradhatotlonul a szív, a mell.
Lélekzetem elállt, amint
látván'yaid reám ömöltek.
Emléked sajgott, mint a lőtt seb.
Azt hittem, megvakít.

Mit görgetett törékeny csontú »úllosnl
Milyen búvópatak játszott 1ielem?
A föld alatt s a tenger tiramáhun
szelíd társammá lett minden elem.
Dicsőséged lövellte rám
a kő s az érthetetlen lcristáli],
a h~gy, amelyre 1!áltig hívtál
s a csillagos karám.

Törvény emelte csuklómat az égre,
nem roppant össze semmi súly alatt.
Hatalmas műcedet bátran temérte.
magad »ezetted gyönge ujjamat.
Derűs 1)(lgy, szép és 'végtelen.
imádlak minden porcikámmal;
bár nem lehetsz nagyobb azáltal,
ha dicsér énekem.

Akácok lombja zúg, pálmák pihennek,
Ó, mennyi látomás sodor icléd t
Csak tudnám, hogyha jő az éj, mi lep meg,
mi1yen kalandok és '!I7ilyen zenék ...
Lágyhangú sipod szólogat.
Megyek. Nem késlekedhetem. már.
A friss mezők felett a menns) száll
s a néma hódolat. T ű z T a m á s
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Rónay György

AZ ÚCEÁNI LÉLEK
- Mi a véleményed a száműzetésünkről 'l'
- Hosszú lesz.
- Mit fogsz csinálni ~
- Nézem a tengert.

V. Hugo: Shakespeare.

Victor Hugo a száműzetésben találta meg költői képzeleté
nek igazi hazáját. "Vannak óceáni lelkek" -- írta. Óceáni lélek
volt ő is. Az óceán volt a hazája.

A decemberi államcsíny után, 1851-ben, véruíjjal a fejón me
nekülnie kellett Franeiaországból. Bruxelies-ben telepedett meg.
itt írta s olvasta föl fejezetenkint emijrrans társainak "A kis
Napóleon"-t, ezt a heves szatírát és vádiratot III. Napóleon el
len. Mielőtt a könyv megjelent volna, a belg ák tapintatosan el
tanácsolták: féltek a műtől s a nyomában támadható bonyodal
maktól A fegyvertelen kis ország kormánya egyébként is tör
vényjavaslatot készített elő, melynek értelmében külföldi állam
fők bármiféle megsértése szigorú inegtorlást von maga utan.
Hugo 1852 augusztus l-én hagyta el Bruxelles-t, Londorion át a
La Manche csatorna egyik szigetére, Jerseybe utazott. Ott élt
1855 október végéig; ekkor kiutasították s ő átköltözött Guerne
seybe. "Fagyosan" fehérre meszelt ház; a földszinten a konyha,
elhagyott dűlőre néző szalon, homályos, tágas dolgozószoba; az
első és második emeleten "tiszta, frissen ineszelt, de rideg és hia
nyosan bútorozott szobák"; a ház mögütt kopár, Iallal övezett
kert; jobbra, távolabb domb, erdő, torony, melvben kísértetek
járnak; balra a dick, homokba ásott tuskósor : "kiszámdt, megvi
selt tuskók, görcsökkel. daganatokkal. dudorodásokkal. mint egy
sor szárcsont; a merengő, aki szívesen olvas Lele rejtélyeket ál
modozásaiba, eltűnődhetett rajta, miféle emberek osontvázából
maradtak fönn e három öles szárcsontok". Ez volt Mar.ine-Ter
raee, Hugóék jerseyi lakása. "Körülötte folyton zúzott a tenger".

Marine-Terrace komor szállás volt, ti szenvedések és megpró
báltatások "keserűen édes emlékével"; Hauteville-House, Guerne
seyben, a sziget fővárosának, Saint-Pierre-Port-nak magasan fek
vő külvárosában már otthon, melyet Hugo saját kedve és Ízlése
szerint rendezett be. A földszinten télikert, férfiszoba, ebédlő s
ebben az ősök széke, "sella patrum defunetorum", két karja közt
lánccal, nehogy valaki megszentségfelenítse: egyik karján egy bi
zonyos 1535-ből való Georges nevével, akit Hugo a család egyik
ükapjának vélt, másik karján a költő apjáéval, támláján pedig
ezzel a fölírattai: "Ego Hugo Cinis sum et pulvis..Absentes ad
sunt". Én, Hugo. por és hamu vagyok. A halottak velünk van
nak. Az első emeleten többek közt Garibaldi szobája, remek tölgy-
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fafaragásokkal, Illeg az Hugo halmozó, ragyogást, zsúfolt formá
kat, dús díszítést kedvelő ízlésére valló szalon; s egy folyosó
vezet a csupaablak look-out-on; ahol dolgozott, fáradhatatlanul,
egy dísztelen, egyszerű asztal mellett állva, naponta reggel hat
tól déli tizenegyig. Itt születtek, részben vagy egészben, java al
kotásai: "A századok legendái", "Kontelllplúciók", "A nyomorul
tak", "William Shakespeare", "A tenger muukásai", "A nevető

ember", a "Szabad szinház" shakespearcien tündéries darabjai s a
lírai és filozófiai költemények egész özöne. Ezek mögött a nagy
ablakok mögött látta minden reggel fölragyogni köntösének bár
sonyvörösét hű szerelmese, Juliette Drouet a szornszédos villa te
raszáról; s a költő, ha kinézett, láthatta olykor Juliette szép, ősz

beborult fejét, s látta a tengert, a végtelen óceánt, Jersey szik
láit s messze a franeia partokat. Itt, egy szornszédos kis szebában
aludt, oly alacsony Iekhelyen, hogy ha lenyúl,· könnyen elérje
éjjel az ágya körül szétszórt papirokatr álomsugallta látomásait,
gondolatait jegyezte föl rájuk. "Házunk olyan, mint egy bencés
klastrom - írja ekkori életükről egyik fia, Francois-Victor, 
Charles dolgozik (Shakespeare műveit fordítja s ezt a fordí
tást lett volna hivatva bemutatni Hugo könyvvé nőtt William
Shakespeare-je), anyám dolgozik, apám dolgozik, magam is dol
gozom. Ha még egy ideig tart a száműzetés, kü lön szárnyat csa
tolunk a párizsi Nemzeti Könyvtárhoz ... Apám naponta fölol
vassa kis eposzai egyikét-másikát (a Századok legendái készülő

darabjait); képzeld el a Romancero kőlteménveit modern mére
tekben s így nyerhetsz némi fogalmat rola, mi is ez a rendkí
vüli mű",

H ugo dolgozo tt, száz és száz sort írt napori ta. "Nézte a ten
gert". És Istennel beszélgetett.

•••
Marine-Terrace-ba időnkint vendégek is bekopogtatnak. Egy

alkalommal Madame Girardin látogatja Illeg őket; lelkes spiri
tiszta és Hugóékat is beavatja. Elsőnek Léopoldine szellemét
idézik meg, Hugo Iányáét, aki 1843-ban ujdonsült férjével, Charles
Vacquerie-val csónakszerencsétlenség áldozata lett a Szajnán. Lé
opoldine oly részletesen és híven számo] be haláláról, hogy Ma
dame Hugo sírvatakad: "l'on crut", sírtunk és hittünk -- jegyzi
meg a másik Vacquerie-testvér, Auguste, Chateauhriand híres
mondatát idézve .oA kereszténység szelleme" bevezetéséből.

Hugót lázbae.iti, elragadja, Ienyűgözi, fölszabadítja ez az él
mény. Az exaltációnak, a lelki feszültségnek és a túlcsigázott
szellemi munkának olyan hónapjait eli át, melyek az övénél
kevésbbé szívós szervezetet fölemésztették, kevésbbé hatalmas el
mét őrületbe döntötték volna. Sorra szól itja maga elé - (vagy
szólrtja elő önmagából) - Chateaubrrand, Dante, Racine, Balzac,
Marat, Charlotte Corday, Robespierre, André Chénier, Mohamed,
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Shakespeare, Moliere, Platon, J ézus szellemet, Andreeles orosz
lánját, az Eszmét, a Kritikát, a Sír Árny át, a 'I'ragéd iát, a Drá
mát, a Halált; beszél velük, hisz a szavukuak, követi utasitásaikat,
Úgy érzi, az asztal "revelációi" igazolják élete eddigi törekvéseit,
szelleme eddigi vizsgálódásait; a túlvilag üzenetei ben hatalmas
hivatástudatának szentesÚését látja. "LeheíeQen, hogy ne higgy
- mondta feleségének -, hiszen az asztal csattanósan hitelesíti
filozófiai elméletemet".

Pedig éppen emiatt gyanakodhatott volna: amiatt, hogy az
asztal válaszai nagyon is niegegvczuck az ő pontosabban IllSg
meg nem fogalmazott, de már élő és már esvsézessé alakuló fi
Iozófiájával. Úgy látszik, semmiféle meglepetést nem keltett ben
ne, hogy Andreeles oroszlánja épp oly síma s épp oly jellegze
tesen hug ói alexandrinusokban beszél vele, mint Moliére, Sha
kespeare vagy Aischvlos. Egy alkalommal Chénier szellemével
lép kapcsolatba; kéri őt, fejezze be egy ik csonka - legalábhis
az akkori kiadásokban befejezetlen - versét. Chénier készségesen
rááll a dologra és néhány ott helyben rögtönzött, csalhatatlanul
hugói sorpárral zárja le a költeményt -- mely a kézíratban s a
kézíratok alapján készült későbbi kiadásokban teljes, és al. Hugo
kiadásából hiányzó rész természetesen egyáltalán nem azonos a
"szellem" improvizált befejezésével. Kívülről, lélektani szenuu«]
nézve nem más ez a jerseyi lelki kaland. mint hatalmas illúzió
s a gondolatátvitelnek egy meglepően érdekes esete. Hugo fia,
Charles csodálatos médium volt s púratlan érzékeuvsóg'ével
mintegy kiolvasta apjának szertelen erővel és bizonyos esetekben
szinte automatikusan működő elméjébő] az eszméket, gondola
tokat; s Hugo - talán nem is mindig e.gészen öntudatlanul 
szinte beleszuggerálta a fiába azt, amit tanai igazolúsaként, el
veinek túlvilági megpecsételéseként, vallása .Jcinvilatkoztntása
ként" hallani akart.

Hogy ilyen fönntartás nélkül esett áldozatul i llúziójának, azt
egyrészt zseni- és hivatástudata magyarázza: hite a zseni fölsőbb

rendűségében.emberi méreteket és korlátokat meghaladó voltában,
"sziderális" jellegében, isteni természetében, ahogyan majd ké
sőbb mondja; másrészt érthetővé teszi a jflrseyi idők exaltúlt lég'
köre, patológlát súroló fölszítottsága. Eg;yébként is van a család
ban bizonyos hajlandóság a neurózisra. Hugo testvére, Eugeue
megőrült; lánya, Adele őrű ltekházában fejezte be életét; s a
lélekbúvár alighanem anyjának egyénisegebeu is fölfedezheti n
szertelenségnek, exaltáltságnak némi nyomait. A jerseyi táncoló
asztalok vallomásai fölött szintén elsuhan az őrület áruvóka:
Hugo sosem állt oly közel a szakadékhoz, m int ekkor. De (~\et

ereje és világosságot szom.iazó szívós akarata legyőzte a sötétség
kísértését; nem mint eszelős lépett ki az éjszakából, hanem lllint
próféta. Az asztal vallomásai úgy hatnak, mint érlelődő filozó
fiájának első vázlata, Iátornásainak kivet itése, szellemalakokban
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és szellemhangokban való tárgyiasítása; az a folyamat ez, me
lyen át Hugo, az ember egy ráció-fölötti élmény méhében va
júdva Hugóvá. a fölsőbbrendű lénnyé, a sziderális Hugóvá szü
letik. Ami a prófétáknak a puszta, az Hugónak Jersey a forgó
asztalokkal. Van egy fényképe, mely valóságos transzban ábrá
zolja; Ő maga írta alá: "Hugo écoutant Dieu", Hugo, amint az
Istent hallgatja. Ettől fogva Isten küldöttjének tudja magát.
Mint ihletett látnok, mint egy elragadtatott, mint Isten szócsöve
és hírnöke közli vallásának tanait és mitoszának eseményeit.
Roppant karok martaléka; mint Habakuk prófétát Babilon fölé
az Úr, őt is emberfölötti hatalom emeli hajánál fogva a láto
mások és hallomások és kinyilatkoztatások szirtfokára,

Az álmodó - a lét mély örvényéúe száll.
Ott boluonatam, ahol Rozel nagy szi.rt}c áll
S [él.sziuet lesz a fok és úgy nyúlik a liabba.
Ott várt az árny; a zord s nyugodt lény meuraiuult.«
Haiamai, óriás kezével sebesen
A szil'ftelőre tett és így beszélt nekeni ...

Adéle, akire a Iegnyomasztóbban nehezedett rá az apai láng
elme s aki éppen ezért a leginkább igyekezett megőrizni különál
lását,a kesernyés, fanyar, zárkózott Adele - az öntudatlan apai
őrzésnek ez a szomorú áldozata --- naplót vezetett ezekben az. idők
ben; környezetében Hugo túlvilági inspiruoióit alighanem ő nézte
cl legtöbb kétellyel, sőt iróniával; ő, úgy látszik, fölismerte, leg
alábbis megsejtette az önáltatás egész tudattalan mechanizmusát.
.,Androcles oroszlánja üvölt az asztalban; eg~' félsort ordít Victor
Hugónak. melyet Victor Hugo írt, és eg-yediil csak Victor Hugo
ismer" - írja némi malíciával 1854 iillrilisúban. Ugyancsak ő

jegyezte föl apjának ezt a nvilatkozatát: "Az asztal Mut-ine-Tenra"
ce-ban tett kinyilatkoztatásai csak a száműzöttek halála után fog
'lak megjelenni, de akkor új vallást alauítauak, mclv magába
olvasztja a kereszténységet valaminő kitágított formában, mint
egykor a kereszténység tette a judaizrnussal", Adele talán mosoly
gott a vaJJomúson; Hugo komolyan vette és szolg álatáha állitotta
egész élctét. lS;)3 február ll-én ruegszólni az asz.tal által .Iézus,
hogy ráruházza az eljövendő, végleges vui lús prúí'étasúg á], Három
vallása van az ülli berisógnck - moud.ia .Jézus: - kettő már a
multé, a harmadik a jövőé. Kezdetben volt a druidlzmus, mely
föláldozta az om ber t a természctfölöt tiuek : ezt váltotta föl a ke
reszténység, melvben Isten rosszabbnak. az cm ber jobbnak látszik,
a test itt lentiJoldognak, li músvilágou győtrelmekre itéltnek, a
lélek a földön szerenesésnek. a másvilágon büntetésre kárhozta
tettnak. Kegyetlen és bm-bár vallás: i rgulmatlannak tünteti föl
Istent. Hogyan volna lehetséges, hogy Isten il pokol ör-ök bünte
tésével úllnu bosszú t az embercll "! }~zért VaJ' szükség a harma
dik, az i:,;'azi, a végleges vallásra, rnely "kijavítja" a kereszténység
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hibáit és szörnyűséges tévedését, a poklot. "Pas d'en fer éternel l"
- kiáltja a racionalizmus angyala nagy bölcselmi költeményében,
az "Isten"-ben. Isten lényege az irgalom, IsteI! nem (ill bosszút
Istenért, Isten magát büntetné, ha nem bocsáituna meg - hi r
deti ugyanott a kereszténységet képviselő Griff.

A bűnös hívta, és letekintett o.z Ur,
Lent 'vérzett a világ holt-vigasztalanul,
S Ő, mert nem. szioorú, csak moaáhoe, belát-oa;
Hogy egy kereszt elég lesz (l meqoáltauisr«,
Azt mondia: men.i, fiam. És fia útrakelt.

Egyetemes irgalom és megbocsátás: vu llású nak egyik dogmája
ez. A kereszténység kárhozottakról beszélt --írja egy jegyzeté
ben; - a jövő vallása csak azokról tud, akik megbocsájtást nyer
tek. 1854 márciusában ,,satan pardouné" címmel verset kezd írni:
a könyörület teljességében végűl Lucifer bilincsei is lehullnak.
Igy kezdi hirdetni tanait, még mielőtt az asztal útján erre hatá
rozott megbízást kapna; mert már e határozott Iölszólítús előtt

is "a nagy Mindenható k ivúlnsztottju volf'. 1(\;)4 szeptemheróbeu
írja:

"A Iénuek, akik a láthatatlan viláu lakói és belelátnok
agyunkba, tudják, hogy mintegy huszonöt éve ioalalko
zom a gondolatokkal, metueket az asztal kelt s méluit el
most bennem. Többször célzott Inál' erre ti musikánua (:s
a Sír Arnya unszolt is, lto.qy fejezzem be ... fi} huszonöt él"
alatt puszta elmélkedéssel tohb ol.nun el cd.mérutre [utott.inn,
amely ma része az asztal ldnyilal1wzt'lIá.wlinal,:. E föl.~(;yc.;

eredmények némelyikét határozottan rn~[fláttarn és hanao>
tattam. másokat 1,lszont éppen csak mCflpillantotlam s ezek
bizonuos kezdetleaesséobcn. maradtalc vnea lelkemben ... Az
asztal most mct/erősíti, amit lcljessélJélJen láttrem. és kieJj('
sziti, amit csupán se it.et tem; Az a tény. ((ki a Sír Arn.uánnl:
nevezi magát, megkezdett műoem lJc'OélJ<:ésére biztat. Aki
Eszménekllel)ezi magát, totnihh 'lneg,l} I'S azt parancsolja,
írjak kolteménaekct, meluek irualmassdura buzditanok ani«
fogoly, büntetésben sínJjZődő lel/cll. iránt, akik a nemlátók
szemében a halott természetet alkotják'.

És Hugo engedelmeskedik: megírja a "KolJtemplúeiók" egyik
leghatalmasabb darabját, vallása második dugruájánuk kiIejtúsót :
"Ce que dit la bouche d'ombrc",

Mit mond, milyen kinyilatkoztatást közöl Rugóval ez az ár
nvék-a.iak t ,,'rout parle", mindeu beszél, mirrdenben lélek lakik,
mert

A lélek, kit elűz az égből a hiba,
Leszáll a bűnteiés más-más fokaira:
Ember börtöne, az állat fegyházi cdiia;
Sötét zárkája a fa és a kő a pokla.
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A bűn nagysága szabja meg a büntetés uagyságát'l Igen; de
ngyanakkor a bűn neme is megszabja a büntetés nemét,

Minden gonosz
Holtában élete vad szörnyét hivja létre,
Mely rácsap. Borzalom a borzalom 'vetése,
Nimród egy sziklahegy gyomrába. zár-oa nyög;
Delila sirbaszáll és fátylai között
Vipera surran és ál lelkét elragadja;
Ph.runé sírgödre egy varangyot vet a partra;
Az alvó skorpió egy dermedt kű alatt
Klutaemnestra, amint Ae,qJjsthusftoz tapad;
S a vádló Anitus sírja fölött bürök nő ...

De mindez nem pokol, hanem vezeklés, nem örök kárhozat, hanem
ideigtartó engesztelés.

Egy állat jön-megy és üvölt, nyüszít, harap;
Viharvert á,qait kinyujtva egy fa áll Ut;
Egy kő fordul ki az úton és szertemdlik
A tél fagyaiban vagy egy szekér miait;
És az éj és anyag tömegei alatt,
Fa, állat, kavics, e lomlia súlyok ölében
Egy lélek szendereg alant a szörnyü métuben.
Mit művel? Istenen tűnődik ...

S érzi az ég szünet nélküli vonzását, részt véve abban a koz
mikus mozgásban, melyben a büntetés univerzuma fokozatosan
az Öröm felé emelkedik: "L'univers Chátiment monte il l'univers
Joie".

Semmi nem lett azért, hogy ott »esszék. a ködben.
A súly a száműzött lélekben euure csökken,
S mind közelebb jut az éghez, mely oároa vár;
Annak, ki meoiaoul, lassankint kinj(1 már
Enyhül, s az éj után rá boldogsúg derene fel;
Az állat ember, és anlJYallá lesz az ember,
A kiengesztelés mélidmuo« lépcsején:

Ezen a lépcsőn, malynek egyre magasabb fokait a mind több
és több fény jelzi, az embernek, ennek a "deeengő" lénynek a he
lye középütt van. Az alatta való világ emlékezik előbbi, emelke
dettebb életére s éppen ebben rejlik legfőbb szenvedése ; ott ment
hetetlenül rabja a lélek annak a börtönnek, melyet előző sorsában
épített magának, az ember viszont "olyan börtön, ahol szabad
marad a lélek":

Jót vagy rosszat tesz az emberben; fülsuhan
A szellemlét felé, 1m,qy állatba zuhan;
S hogy szárnyas tudatát, mcluben csak Isten éljen,
N e kösse semmi az ég felé repűlésben,

H a a jóra töTŐ embernek lellee gyúl,
Seéttép! benne a mult emléket az ÚT;
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Ezért tud többet az éjszaka, mint a négyel.
A szörny, az ismeri magát, dc nem llZ ember.
A szörny a szenvedés és az ember a telt.
A teremtésben ő az az euuetleneuu
Pont, ahol, hogy maaát. szabadságuan jm'itso,
A lélek nem tekint volt életere vissza.

Az ember "a végtelen szeretet nagy közvetítő.ie" a természet felé:

A lét család, s idűsb testver az ember a/Juan;
Fönti lélek, a lenl sínylődőekl'c dúlt
Harcukban neki kell ontania azúrt ;
S bár sokszor oktalan és telve DyűWleltel,

Avéytelen örök fény kezdete az ember.....
A végtelen örök fény teljessége Isten. Létében IIIIgO 30SPlIl

kételkedett; az istentagadástól irtózott, .Jiideux schismev-nek ne
vezi; George Sandnak írta: "Jobban hiszek Istenben, mint ön
magamban; jobban meg vagyok győződve Isten létezéséről, m int
11 magaméról". "Halhatatlan lélek, Isten örök jelenlétében élek"
- vallotta másutt. Ezt az örök jelenlétet t'rezt8 a világban. a
természetben, sajátos pautheistu dcizmusa szci-i nt ; "Az éjben 1;;
ten él és Istent rejt az állat, -- üt rejti Dún iel, de oroszlánja
is" - mondja "A Sátán végé"-ben az Ecclesinsticus egy helyére
hivatkozva: az "Isten"-ben pedig ezt énekli a racionalizmus an
gyala:

A lét alapja ő; kef/Yosztón 1'(Jf/y siitéten,
Minden szédiilet őt találja lenn a liu;lyucn.

És ezt a jelenlétet érezte önmagában is, olykor egyenesen a misz
tikusok élményére emlékeztetően: Isten harmóniúit, melyek "úgy
hatolnak szívünkbe, mint a tőr". Élete "Postscriptum"-ának eg~'

vallomása szerint "Isten, ha közeledem hozza, lelkemmel való ro
konságát elmondhatatlan, homályos édességgel nyilatkoztatja ki.
Ha gondolkozom, magam mellett érzem öt; ha alkotok, még kö
zelebb érzem; s ha megalázom magam. még' közelebb vagyok
hozzá".

"Isten - mondja - eléggé leleplezi magát ahhoz, hogy az
ember meglássa"; de így is rejtély, euigma marad az ember kutató
értelme előtt. "C 'est I'énigrne Dieu qui t'occupe" - szól az égi
hang a költőhöz az "Isten" elején; mit akarszl - kérdezi tőle

az apokaliptikus lény, Légió, az embet-iség kollektív szelleme,
s a lélek így felel: öt! Végigjárja az emberiség istenkereső út
ját; sorra találkozik caz atheizmus denevér.iével, a szkepticizmus
bag'lyával, a manicheizmus varjával. a pogányság keselyűjével, a
mózesi vallás sasával. a kereszténység g ri Ifrnadarával, a raciona
lizmus angyalával, végül azzal, "aminek még nincs neve": a Fény
nyel, az egyetemes szeretet, az liugói "harmadik vallás" szirn-
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bólumával; s a vándorút végszava az agnoszticizmus vallomása:
"Értsd meg: misztérium forrása a csodának. - Vak, ki olvasni"
és bolond, ki tudni vél !" S a lélek ott áll a Lepel előtt fl hall
gatja mögüle a szózatot. Amit eddig látott, mind álom volt
csupán; s amit alvó tudhat, megtudta belőle. Arnvékról-árnyékra
szállva, fokról fokra emelkedve mind tágasabb-és tá?',asabb hori
zont látott. 'l'öbbet akar? Kilépni térből és időből, messzebbre
hatolni Amosnál, Illésnél, "áttörni a ködön, gyors szárnyakon
ragadva'fl A célt, a véget akarja megtapiutani, "föntebb lebegve
a teremtett nagy világnál"? Igen! - sikoltja a lélek. A miu
denség megremeg, a fátyol meglebben ,S Isten újja megérinti a
vakmerő homlokát.

Karját emelte Ő, s 'flúg lepiének szegélye
Elfödte mind, ami csak él a föld szinén,
H omlokon illetett.

És holtra váltam én.

A pantheista misztikus halála. De olyan pantheistáé, akinek
az istene személyes létező; s éppen ez a vonás: mindenisten
ségnek és isteni személyességnek ez az összeegyeztetése adja meg
a hugói pantheizmus sajátos és egyéni jellegót. Hogy hogyUI]

olvadnak élő egységgé Istenben e merőbeu ellentétes ténvek] Is
ten észfeletti . lényegénél fogva: mert ő az egyetlen abszolút,
akiben minden abszolút harmóniában és egységben egyesül; s
ez a misztérium, amelynek leple előtt rettegve torpan meg az
agnosztikus s amelynek egyetlen sugara elég ahhoz, hogy meg
semmisítsen. Hugo "vallásának" ku tatói rámutattak ennek az
istenfogalomnak s egyáltalán az egész hugói "teológiának" 
vagy mitológiának, - teremtésmitosznak és létmagyurázatnak 
kabbaliszt.ikus forrásaira, így annak az Alexandre \Veillnek a
hatására is, akivel a költő 1836 és 1852 közt bizalmas kapcsolat
ban volt s aki beszélgetéseik során -- (ezek némelyike valóságos
.Jecon de Cabale' volt) - közvetítette hozzá a Kabbalának rnind
azokat az eszméit, amelyeket utóbb "A teremtés titkai" címmel
1855-ben megjelent könyvében (vagy egy tizenhetedik századi kab
balista mű fordításában) rendszeresen is összefoglalt.

Amire Hugo váltig kereste és mindjobban kihülő, egyébként
is föl színes és ingatag katolicizmusában nem találta meg a feJe
letet, az a Rossz problémája volt. Ha Isten végtelen jó, hogyan
lehetséges a világban a Rossz, ha egyszer Isten alkotta a vi
lágotl Ahogy az "Isten"-ben a kételv madara, a Bagoly kérdezi:

8 miért a szemredés] A lét ölén a leint,
E roppant és komor botrányt mivégre hagyja?
Mit művel hát a Rossz a vilá,qban? l'agad,ja.
Istenről álmodol - szól - s én vayyok veled.
Vagyok, s ez tanusáa rá, hogy ő nem lehet.
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Vagy a:hogy a "Szabad szinház" jelenetében, a "Koldúsok"-ban
rnondja a rongyos filozófus, egy ostorpattintással az ádáz ellen
fél, Veuillot felé, s belevilágítva az hugó i lélek kétségeinek, vívó
dásainak és töprengéseinek tragikus és olykor már-már károm
lástól visszhangzó mélységeibe:

Mikor a zátonyon a hajót összezúzza
S megfojtja a szegény embereket, pediy
Fékezheine a szél vad őrjöngéseit;

Ha irgalmatlan a rúthoz. bár ő az apja,
Hisz hitványt s mocskosat vaktában szór a napra;
H a korcs Antinous és Veuillot sikeriil,
Látván, hogy jó sor itt senkire nem kerül,
Jobb lélét kétlenem, mint arra jutnom egyszer,
HogJL ez a tisztes Úr nem tisztességes ember.

Weill nemcsak azzal nyerte meg Rugót, hogy hízelgett hiúsá
gának s hogy a Kabbala érzékiséget mintegv megistenítő, a
:szenzualizmust Istenbe is belévetítő tanaival igazolta állandóan
lobogó szexualitását: föloldott benne egy problémát is, me
lyet Istent igénylő lelkében a folytonosan vérző részvét keltett:
közvetítette felé azt a teremtésmítoszt, amelyben a maga médján
választ kapott a Rossz dilemmájára, S itt találkozott az ősi ma
nichens hagyománnyal.

... Isten csak a súlytalan olkotáia:
Fényes, szép, tiszta az s imádandó, de csonka
S tökéletlen; hiszen egy szintenővcle

Alkotó s müve nem egyenlő lenne-e,
S a végtelen ölén tokélüe szerteszórva
Belé vegyülne és 'vele eaoué mosodna,
S fénye teljével az, ami teremtetett,
Visszatérne belé s nem is lett volna meg;
S így a lét, melynek a próféta lelke áldoz,
Ó mélység! hO[L1j legyen, szükségképpen hiányos.

Ugyanezt a gondolatot fejezi ki egy 1852 áprilisából való föl
jegyzése. "Isten van - írja - s mert abszolút és tökéletes, nem
teremtett abszolútat és tökéletest, mert akkor önmagát sokszorosi
totta volna. Ezért tökéletlent és relatívet teremtett s ebbe helyeatc
az embert. Az ember szenved, mert a tökéletlenben és relatívhan
él. Szenved, mert engesztel. Egy előző világban elkövetett vétekért
nyujt engesztelést e világban. Nem tudja, rni ez a vétek, ez az
eredeti bűn; de érezni érzi; minden vallásban megtalálható egy
ősidőkben elkövetett bűn érzése".

Mi a teremtést Isten egy részének ki válása Istenből, valami
'tökéletlenségnek a bevezetése révén. Jsteu a sú lytalanság, a fény;
a tökéletlenség az anyag, a homály: Hugo metafizikájában meg
jelenik a manicheizmus. Minden létezőben ott az anyag, a Rossz ,
de ott az Isten is, mert ami létezik, az nem lehet más, m int Isten
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egy paránya, A fejlődés az isteni fokozatos kibontakozása az anya
giból, a fény győzelme a homályon. A rossz értelme az Isten;
mielőtt lett volna, lsten egyedül volt; a rossz létén alapszik a
lét, s léte teszi lehetővé a tökéletesedést, a szabadság által. Sátán
lebukik az égből, de egy tolla fönnakad a szakadék szélén: ebből

születik meg a Szabadság Angyala, hogy alászú.llva a mélységbe,
az egyetemes megbocsátás és szeretet engesztelésében kiváltsa s
visszaemelje Istenhez a Sátánt.

Az embert hadd tegyem szabaddá. Kezemet
Hadd nyujtsam oda az elmerülö világnak;
Hadd döntsem porba már szörnyü hegyét az árnynak;
Hadd romboljarn le a Rossz aljas tornyait!
.....................
Hadd borítsam be a földet dús, tiszta léggel,
Kéklő mennubolttal és korláltalan remennuel,
Az ember homlokán hadd gyujlsak sunarat.
Ó hadd mentsem. meg a világot ...

. . . . . .. .. . . . ... . . . .. . Hagyd, hogy a földre szálljak
És véget vessek az élőknél a csaiának
Tudatlanságuk és az értelem között,
Szent fényt lobbantsak a látóhatár fölött,
Iszonyú mult jukat hadd nyelje el az árnyék,
Rendüljön meg a föld s a börtön romra váljék;
Törjön ki már a Láng s az ember lássa meg
Kínok, éhség, nyomor, királyok, istenek,
Had s düh fölött, hogy az öröm vulkánja robban
S láváját ontja dús, határtalon habokban!

•••

Amikor a Szabadság Angyala alászáll a Sátán üregébe, a
Végzet szelleme, a Fatalitás, Isis-Lilith, ,,1:L világ fekete lelke"
állja útját. A Szabadság homlokán ragyogó csillag ekkor nőni

s tündökleni kezd:
EJ ahogy nőtt

A csillag, úgy fogyott s pusztult a s"örnyü báb;
Gyarapodott a fény és lökte rnind alább
1sist a ködbe, míg hetiporta a sárba
A megtört fantomot az anJ/yal ragyogása.

Ez a csillag a fölvilágosodás, a szabadságnak ez az angyala
Sátán tollából a francia forradalom forgatagúban született meg.
Az hugói vallás sajátos. paradox módon lényegében nem más, mint a
racionalista haladáshitnek, a "perfedibillté"-nek az értelmi szfé
rából a hit és .Jcinvilatkoztátás" világába átemelt, átlényegített
mitosza, Istennek az okkultizmus és Kabbala tanítása szerinti
lényege, a fény Hugo eredendően initoszalkotó gondolkodásában
azonosul a f'ölvilágosodással, a metafizrkaí Lumicre azzal, amit
a fölvilágosodás, a "siecle des Iumiéres" jelöl; a kozrnosz rnoz-
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gása Isten felé, a homály fokozatos csökkenése a megvilágosodó
létben azonos a fölvilágosodás terjedésével.

Ahányszor a szerém) és kételyittas ember
U j tényt ragad meg a ködben, a mennuei
Öröklétet, a fényt s az Istent ízleli.
Jól van. Ezzel is egy lépést tett hainalába.

A történelem a lélek sorsúnak megnugyitott tükörképe: ahogy ez
a szenvedés fokain át halad üdvössége, lsten felé, úgy a történe
lem is válságokon és forradalmakon út emelkedik egyre maga
sabbra. Istent nem lehet fáradság nélkül elérn i, a poklot nem le
het harc és megrázkódtatás nélkül sírba dönteni.

Jobbat nem sziil; csak a vajúdó fájdalom.
Ami új, annak a méhe [orrculalom.
Mert mi a haladás? Pusztulás, büszke lényben;
Mint bomba csap le és csilla!l!Já lesz az égen.
Orkánok szárnyain száll a jövő; siivit,
S keményen lökdösi előre népeit.

H ugo trauszcendencia nélküli üdvüs"ég-eJkéllze lesében Jézu '"
megváltói műve is csak egy láncszeme II haladásnak ét nappul, ct
fény, az igazságosság uralma felé; nagy lépés és magasztos;
példa, de nem fordulat a történelemben.

A Kálvária nem bir II Grer« piacával;
Montfaucon ma is áll, szcmkiizt a Gotuot áoai:
Meghalt a Messui«, s nem lett jobb a 'lJilág
És az ember tovább gyalázza önmagát.
l11ikor gőyjében a testvérét elítéli.

Jézus műve nem sikerült; "a vallás megőlte Istent", a türelmet
lenség a szeretetet, a dogma a hitet. Hugo sokkal kevésbbé is
merte a katolicizmust, semhogy kűlönbseget tudott volna tenni
valódi vallási tartalma, meg egyes képviselőillek téves és a ka
tolikus erkölcstannal és szeretet-purunccsal össze aligha egyez
tethető politikai magatartúsu köz t. Az ő szemében az Egyhúz ú l
talánosságban egyet jelentett az államcsínyben részes Rend Párt
jával, Montalembert szercuesétleu ucl itiká.iával él' Veuil lo t pole
mikus dühével, a pap pedig a türelmetlenséggel, sötétséggel, vak
buzgósággal és rosszhiszemű maradixáguul. Az az eszménvi alak,
akit "A nyomorultak" Myriel püspökéheu rajzolt meg, mintha
csak arra való kivétel volna, hogy erősírse az Hugo szerint
egyetemes szabályt. S nem ő az egyetlen, aki a f'eilödésnek ezt
az útját júda vógig: ifjúkori, erőseu hangulati jelleg ű róvalista
katolicizmustól a fokozatos el h idegiilúsou út valaminő kötetlen,
pap- és dogmamentes reformkereszténység liberális úbráud.iáig.
Lamartine f'ejlődése hasonló az övéhez még uan thcizmusáhan is;
s ,tudjuk, hogya megreformált, mezfisz titott kereszténység gOli-
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dolata az öreg Chateaubriandtól sem állt távol. Fiatalkorával
szinte együtt vetkezett ki Hugo katolikus vallásából is; Iélreve
tette, mint egy kinőtt ruhát. S valóban: benne sokkal fölszíne
sebb, környezetében pedig általában sokkal megcsontosodottabb
volt e katolicizmus, semhogy lépést .. tudott - s lépést akart
- volna tartani a század szellemének rohamos növekedésével.
Trón és oltár végzetes restauráció-kori szövetsége átalakulhatott
ugyan oltár és polgári rend szövetségévé, de íg)- sem állt kevésbbé
idegenül - vagy éppen ellenségesen - azok előtt az új szociális
és politikai mozgalmak : előtt, amelyek a kor társadalmi rend
jének korhadt bástyáit ostromolták. Hugo egész antiklerikaliz
musának itt van a forrása: fölháborodásában a papság s a pol
gári keresztények többségének védekező - és 1848, illetve 1851,
az államcsíny után megtorló - szűkkeblíí politikája fölött, ami
ben az evangélium fonákra fordítását, Krisztus arculcsapását
látta.

Mikor isteneit tisztouaioa a pap
H ozsánnát mond a bűn főlött s tapsol a bajban
S "éljen Cézár"-t kiált, odafönt a magasban

Krisztus köpést törűl le arcaról s remea.

Mindebből Hugo azt a következtetést vonta le, hogy a keresz
ténység ideje lejárt s új vallásra van szükség. A száműzetés

kivetette a politikai harcokból; az óceáni szigetek magányában
és elmélkedéseiben átemelkedett a közéletböl a mitoszba, a poli
tikai élet valóságából az élő szimbólumok világába.

•••
1855 március 15-én este fél tízkor megjelenik neki Jézus s

egy parabclát közöl vele eg}- rongyokba öltözött, mezítlábas,
boltozatos homlokú ismeretlenről, aki kezében a jövő rettenetes
vándorbotjával belép a templomba: a koldús Emberi Szellem.
A Forradalom, aki bevezeti az egyenlőséget, szabadságot, testvé
riséget; megkezdi a nagy művet, amelyet neki, Hugónak kell
befejeznie. "A jupiteri idők költőjét fölváltotta a karoling időké,

az antik misztériumot a gótikus köd. Shakespeare nem más, mint
II. Aisehylos. Hátra van még a harmadik világ megteremtőjé
nek, a francia Iornadalomnak a megtestesltöje a művészetben".

A művészetben s abban és azon át egyetemesen; mert mi a köl
tő, "lelkek gondozója", "az emberiség álmának álmodó.ia": "Is
fent szolgálni a haladásban, Istent szolgálni a népben: ez a gé
niusz fejlődéstörvénye".Költészetének az a rendeltetése, hogy az
új vallás foglalata, szimbóluma, bibltája legyen. A Halál fi
gyelmezteti, hogy valódi küldetése csak sírjából fog kikeini s
éppen ezért kettős művet kell írnia: egyet korának s egy "fan
tomit" a jövőnek. "Végrendeletedben tíz-tíz és öt-öt éves időkö

zökben hintsd el sírontúli műveidet. .. Jézus csak egyszer tá-
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madt föl; te föltámadásokkal népesítheted be sírodat ... A jövő
nemzedékek ámulva nézik majd e csodálatos sírt, amint KZÚ

zadokon át ott vonul az emberiség életében". Valóban, a jerseyi
évek alkotásaiból "A Sátán vége" csak 1886-han, az ,.Isten" csak
1891-ben, a "Táncoló asztalok" csak 1923-ban jelent meg.

Hugo, aki legyőzi a halálát; Hugo, aki diadalmaskodik a sir
"örvényén". Ha belülről nézzük, egész filozófiája úgy hat, m in t
valami fölemelkedés, legyőzése valaminő benső szorongásnak,
híd egy szakadék fölött. Legg'yukrabban visszatérő szavai ezek:
örvény, szakadék, mélység, üreg, kút; mindennek alján ott sö
tétlik, mozog, terjeng folyékony szurokkónt, falánkul és feketéll
a káosz. A világmozgás a sötétségből a I'énybo épp úgy az hugói
lélek káosztól. nemléttől, haláltól mcnekvésének szirnból urna, m in t
a történelem útja. Első, alapvető, ősi látomása a .Jcút", első él
ménye a szediilet e szakadék partján; ezt az ii r t töltik be víziói,
ezt a semmit halmozza tele léttel, Iantasz.tikus képek özönével,
melyeket fáradhatatlan bendőjével folytonosan fölfal a káosz és
folytonosan újrateremt a költő. Nagy tirúdáiban nincs arány éli
egyensúly, sorokon, lapokon át emelkedve halmozza a képeket,
monumentális lépcsőzetté dobalja őket li aztán, az ihlet - s a
menekvés - csúcspontjára érve egy záró csattauóvul m integy
megtámasztja építménvét, Mi a világ I Sötét odu, se ablaka, se
ajtaja, és tele borzalommal. Az ember, mint a titán, menekülni
akar e Borzalom elől; ha hegy alá rekesztik, átfúrja a földet;
Istent akar, fényt szomjazik. Kűlső és belső világunk tele van
apokaliptikus szörnyetegekkel; a kozrnosz csupa száruysuhog ás,
huhogás, sóhaj körülöttünk. És Hugo ott áll meztelenül a koz
mosz közepén. A tenger partján, az óceáni lélek. A népek fölött,
a látnok. "Lelkek káosza. A tengernyi fej sötéten imbolyog, miut
az éjszakai tenger hullámverése". Nem logikus következtetésekber,
gondolkodik, hanem víziókban. "Tüneményeb képalkotó" - mond
ta róla Balzac; de nem annyira alkotja, miut inkább látja képe
it. Fönt áll, kozmikus szélzúgásban. a lélek miszfik.us Pathmoszáu:
"nézi a tengert", a külsőt, Jersey, Guerrresey körül a valósúgosat
s önmagában a másikat, a lélekét, amely talán még valóságosabb.
Kora fölé magaslik s kora lelkének olyan tömör, szintétikus meg
testesűlése, hogy minden ellentmondása, költészetének sok zavaros
hordalékanyaga, tudásának egy Phvsiologusba is beillő csoda
bogarai, képzeletének elképesztő tótúgasni ellenére is mozditha
tatlannak. kikezdhetetlen nek, időtlennek érezzük. Tévedéscivel
együtt.

"Láttatok már felhöböl kiszögellő szirtfokot'l - irja egy he
lyütt a Shakespeare-ben, s mintha önmagáról beszélne. -- Min
den egyes kiemelkedése maga a szirt. Miuden egyes vonala hozzá
járul az összbenyomáshoz ... Nincs egy [ölüsleges sziklája sem.
Ezen a szirtfokon messzire k imehettek a határtalan óeeanra,
járhattok a szélben, láthatjátok a hullámok fölött tovasuhanó
sasokat. a habokban lubickoló szőruyetegeket; ott álltok, em-
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berek, az örök zugas közepett, behatoltatok oda, ahová nem le
het behatolni. Ezzel szolg ália a költő az emberiséget. A zseni a
végtelenségbe meredő szirtfok".

Jegyzet: Az idézetek a tanulmány írójának fordításai.

Victor Hugo

A GYERMEKÉT OLTALMAZÓ ANYA

(A "Szörnyű év"-ből)

Az erdő sűrűién; meli) lomha baglyok adva
S ahol az izgatolt lomb ö8szelní susoinia,
Sötét úozót között, hol ntul 1Jeszély lesei
Az ú iseűliittre, ki borzong az anyamell
Haván s kit úgy 1Jisz Ő, vak s szönl,YŰ félelemmel,
Amint leseáll az éj homálya. sziirke t enoer,
S farkascsapat vonit ,a kormos ég alatt ...
Ó, erdők asszonya! iszonyú indulat!
Ilyen Paris, hol e,qy 'világ él elvegyülve
S hol jog, mü1,észet és dicsősl:q luirsua» iidve
Táplálja a .Iövőt, az égi gyermeket.
A hajnal lova mint nyerít, dobog. r-e1JW[J
A szent bölcső előtt! És ő, az élet anui«,
Az életé, amely kiméraként fogll1/.ma,
S ki bölcsek álmait dajkálja, dzága fény,
Város, melunek Róma nővére és' AI hén, 
T'aoaseban, mely kacag. az ég alatt, mely lúngol,
Ö a remény, a »aau. az élet ize, nuimor ...
A nap ragYOlJ s tüzel, a rnennubol! méiue kék
S ő dúdol álmatan rirutaioa fnJerntekét.
Na.qy ünnep! Boldogan és /Jüszkól [etmuialia
A kisdedei. a.ki új nemeedékek atyja,
Az álmot, a kelő világot. meiu ga.q}j0l!,

Öriási, ki törpe még, a gyermek Holnapot.
Kinek jÖ1JŐ korok ösvénye tágra tárul ...
Ajkán boldoa mosolu és tiszta homlokáról
S .szeméből, meiu a lrűn! s veszélyt nem ismeri,
Derűs su.qúr ragyoy. manaszt.os, isteni;
S érezni, tudni, hogy e város a remémJség
S hogy Páris él s szerei. S ha hirtelen setétség
Jő 's száll a szíven át mint néma úurzadály,
H a ismeretlen szörny úol;/jong a lál il atár
Felett s ha minden áTny kígyózva, csúszva, lopva
A drága gyermeket támadni jő titokban,
Ó, akkor, akkor ő kiáll s ajkát a rud
Sikoly szakit ja föl s düh, iz'zá indulat,
oosu s ki hajdan egy világot mcaioéeett,
Borzongat s elriaszt, 1:ijjogva mint a végzcl.

'Szegz&rdy-Csengery József
fordítása .
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FÜRDÉS
Irta Gerlei József

Néptelen koradélután volt. A nagy hőségben a kerekek halk
surrogása lebbentette meg csupán a csendet. Az állomás felé ve
zető útnál Jancsi fékezett, leugrott a kerékpárról és végigkémlelte
az utat. Gyugyu megállt mellette, kezét a kormányon nyugtat
ta és úgy nézett bele a káprázó levegőbe, mint akit nem tud
bántani egy csacsikordé, sem az, akinek benne kellene ülnie.
Mindketten tizenhétévesek voltak, de mindegylk máskép volt ti
zenhétéves. Gyugyu tudatosan és szürkébben, Jancsi csak úgy
véletlenül, kezdetlegesen, de színesebben.

- Tercsit várodl
J ancsi nem felelt. Egy percre odahúzódott a kerékes kút sip

kája alá és az árnyékból figyelte a mozdulatlan utat. A kútból
csengő, tiszta cseppenések hallatszottak fel; a vödör játszott a
vízzel.

- Gyerünk! Már biztosan elmentek - kiáltotta egyszerre.
Nem nézett Gyugyura, de egész viselkedése azt mondta: "Pap
f'iókám; te ezt nem érted." Felpattant a nyeregbe, Gyugyu Iü
tyűrészve hajtott utána.

Az út úgy gurult alattuk, akár eg'y hatalmas szalag. A tar
lókon és az árok virágai fölött itt-ott kis fehér lepkék imbo
lyogtak, s ha egy fehér virágra rászálltak, uem lehetett tudni,
melyik száll fel ujra, a virág vagy a lepke. Egy tábla káposzta
szalad mellettük, majd egy drótkerítés, melyet vastagon ellepett
a komló; fehér volt a portól, s a legkisebb alkalmat is felhasz
nálta, hogy az arra. futó szellőkbe dörgölödzzék.

A kanyar után már látni lehetett az állomást. Fölemelt mu
tatóujjai, a sorompók fehér-pirosra voltak festve. Az ártatlanság
és a vér színe egykedvűen száradt a két rúdon, s egymás mel
lett most csak annyit jelentett: - vasúti megálló, sínek, vidék.
unalom.

Túl az állomáson már nem is kellett hajtani; a kerekek ma
guktól szaladtak a tó felé, mintha megérezték volna aszagát.
Végtelen enyhe völgy következett, alján, belefolyva az égbe,
csillogott a halastó.

. A két fiú, hőségtől elcsigázva, kiáltani szerétett volna örömé
ben, de mikor egy nagyobb Iöldhullámon egyre gyorsabban
ereszkedtek alá, Jancsi érezte, hogy két szél táncol körülötte. Az.
egyiket ők támasztották rohanó örömükben, a másikat az ég le
helte rájuk, s tele volt néma szomorúsággal.

- Gyugyu, nem lesz ma vihar í

Gyugvu felnézett az égre; a táj fölött bárányfelhők ritkás.
szélfútta cserepein át szemtelen vidámsággal ragyogott az ég.

- De igen - mondta Gyugyu komolvan. - Kinyomjuk a
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'halastóból a vizet, az tüstént az égre száll, nagy felhő lesz be
lőle és mérgében ránkszakad.

A halastó hol eltünt, hol ismét feltárta egy részletét. Az utol
só kanyar után aztán egyszerre előttük feküdt a tó egész kÖI'
nyéke, a lóré keskeny sínei, a parti füzek, a levezető árkok és
az a nagy eperfa, mely alatt a csacsikordé szekott állni. De se
hol senki. Itta halászmester háza, eléjekötve mint egy kötény, a
nagy udvar; körülötte zöld rét, a réten három gazdátlan tehén,
- mintha a tehenes figuráját ma elfelejtették volna rátenni a
tájra. De sehol egy fűre kiosapott csacsi; a part egészen üres,
rnintha egy azorgos kéz nagytakarítást végzett volna, az embere
ket is letörölve, óvatosan, nehogy egy fűzfrit, egy kis cement
hidat vagy egy csónakot elmázolion.

- Nem jöttek ki - mondta komoran Jancsi.
- Miért nem izentél nekik! - kérdezte még komorabban

Gyugyu. - Végre is nem várhatod. hogy hiába kijőjjenek. Ne
bízz ennyire a szerencsédben !

- Milyen okos lettél! Legszívesebben visszafordulnék.
De nem fordult vissza, hanem rátolta kerekpárját az ösvény

re. Az udvar végében hatalmas kukoricagóré állt, akár egy szel
lős fürdőkabin óriások számára. De ma nem ;jöttek fürödni az
óriások, s a kabin zárva volt. A fiúknak a góré oldalában kel
lett levetkőzniök.

Előbb Gyugyu ment a partra, aztán .Jencsi. Az ő számára a
fürdés egyszerre elvesztette minden titkos jelentőségét. A kis
cementhíd szélén állt, begörbített lábújjakkal, s ez hűségesen

kifejeztevonakodását a víztől. Összefonta mellén a karját, az
tán meglóbálta és megint összefonta. Ö volt ebben a percben a
leggyöngébb, legtétovább, legboldogtalanabb pontja a tájnak.

Az udvar egyik végében- két hosszú rúdon háló feszült, Jan
esi csak nézte s önkénytelenűl számolni kezdte a hálóba fogott
ég apró négyszögeit. Hiába, gyáva vagyok - gondolta és egy
szerre olyan elhagyatott lett, olyan fölösleges a világban, hogy
.szerette volna elaírni magát.

Loccsant a víz, Gyugyu eltünt benne, mint egy aranyhal.
J ancsi nem tudott fejest ugrani. Megfogódzkodott a híd szé
Iében és lassan beleereszkedett a vízbe, aztán ráfeküdt és elke
seredetten úszni kezdett. Orra előtt itt-ott buborékok szálltak
fel, míntha a halak gargarizálnának. A lapos tó olyan volt
:számára ebben a percben, mint a végtelen, malynek sohasem lesz
vége.

- Üssz át a mély fölött, aztán már le tudsz állni - kiáltotta
feléje Gyugvu, és leállt vagy tíz méterre előtte; a víz vállpere
ceit locsolgatta.

-. Mikor lesz már vége' - erőlködött .Ianesi, és akkorát ru-
gott, hogy belerándult a lába. Legszívesebben csak ott úszkálga
tott, ahol földet érzett maga alatt. A mély fölött egyszerre rá
tört s elborította minden gyöngesége.
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- No még két csapás, feküdj bele! - bíztatta Gyug'yu. 
Add ide a kezed! Hápogsz, mint egy liba.

- Egyáltalán nem vagyok fáradt!-- mondta .Ianesi, mikor
talpraállt, és máris visszafordult a mély fölé. Gyugyu hangja:
egyre távolodott tőle.

A tó fölött egyszerre mintha komorrá változott volna a le
vegő. A bezárt, üres halászház is lakatlanabbnak tetszett. Gyug'yu
sem szólt utána, Rettenetes csönd fogta körül. ..

•
Gyugyu esek két kart látott 'a víz fölött; oly szelíden leng

tek, mint két békés víziinda. Aztán tompa hangot hozott feléje
a víz, inkább játékosan, mint komolyan:

- ... gyu, - seee .. ,
A karok úgy álltak ki a vízből, mintha a mélységét mér

nék. De Gyugyuba egyszerre belehasított, hogy ezek a karok se
gítséget kérnek, azt akarják, hogy fogják meg és rántsák fel
őket.

Nyolc méter volt közöttük. Erejét megkétszerezte a rémület.
A két erőtlen karhoz úszott, és megfogta az egyiket. Rántani
akart rajta, de a kar utolsó erejével kegyetlenül belemarkolt és
magához rántotta. Jancsi feje egJ' pillana.tra kiemelkedett a víz
ből, de egy erős ruaást érzett az oldalán és ismét magára ma
radt. Nem volt ereje rá, hogy küzdjön a víz ellen. Tudta, hogy
ezt fuldoklásnak hívják. Még volt egy kevésnyi levegő a tűdejébeu.

Vége - gondolta bágyadtan és megbékélten hagyta, hogy fosz
ladozó emlékei elborítsák.

•
Mennyi idő telhetett el közben? J aucai szeme lassan kinyilt.

Pillái csak fokozatosan engedték be hozzá az ismerős tájat. Első

pillanatra összetévesztette azzal a túlvilági tájjal, melyen foly
tatni kell az életét.

Gyugyu mellette térdelt, beszélt hozzá. Soha ilyen jólesően,

ilyen gyöngéden nem beszéltek hozzá. Arcát is ütögették. már
korántsem olyan gyöngéden, de már nem volt ereje ellenállni.
Szemét ismét lehunyta, s egy ideig megint nem történt semmi.
Lelke mintha tétovázott volna, melyík életet válassza. De gondo
latai lassan kinyujtották csápjaikat emlékei felé és megf'ogódz
tak a rég ismert valóságokban. Keze megmozdult, egyszerre
megérezte a fűszálak lágy horzsolását, A levegő orra elé sodorta
fl fű szag át, s vele együtt minden földi illatát, s most már in
gadozó lelkét is odakötötte. ahol a teste pihent, a vízlevezető

árok partjára. '- És egyenkint minden visszatért belé, a Fize
retet, a hiúság, az öröm és bánat, a gyávaság és a szépség, akár
dúcukba a galambok. S velük a nyugtalanság és az a valami is.
amit jövőnek hívnak. Kinyitotta ujra a szemét , térde az égbe
fúródott, de talpa már a földön volt.
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Gvugvu befűzte a cipőjét, megdöngette kissé a mellét, utoljára
még két pofont is adott neki, aztán belekarolt és talpraállttotta,

A nap már hanyatlott. A felhők legy űrődtek az ég aljára és
sugarassá tették a napot. Mintha egy nagy kerék fordult volna
tova a küllőin.

Míg Jancsi öltözött, Gyugyu a tóba mártotta fürdőnadrág

ját, kicsavarta és rátette a kormányra.
- Nesze, fogd meg a kormányt - ruondta szégyenlősen, mint

ha .Jancsinak valami titkos gyöngeségét fedezte volna föl az imént.
J ancsi ezt olvasta ki a szeméből: "Ne félj, nem mondom el

senkinek, milyen kevésen múlott az életed. De ne köszönd meg.
Inkább figyelj az útra, II lábad alá, mert elesel."

Amint kifordultak az útra, a jegenyék ruellett valahonnan fel_O
támadt a szél. Vógigs ím ította Jancsi vizes homlokát. s addig si
mogatta measápadt arcát; m íg megjelent rajta a mosoly. Öröm
öntötte el; f'elszállf a kerékpúrra s úgy érezte, ölébe kapja a
végtelen völgy és játszik vele, mint a gyermekével. Bele szere
tett volna olvadni a föld hullámaiba, akukoricák zizegésébe, az
út boldogító kunvaruúsába, mirideube, ami segítségére volt, hogy
folytassa az életet.

Oldalt egy rét fölött lármás csiripelés kavarta a levegőt.'

KözópüH rezgőrryúrfu úllt; úgy teb..zctt, miutha leveleinek zen
gését rázta volna magúból szerteszét, Aztan hirtelen csönd tá
madt, s lussú, hajlott, nehézkes ivvel egy verébcsapat vált le a
fáróL .

- Odanézz! -- kiáltotta .Iancsi. - A kópék l - Megállt, lábát
letette és a verébcsapat után nézett.

Gyugyu megér-íntette a karját.
- Idenézz -- mondta, és rámutatott egy kis szoborra, mely az

út mentén állt egJ- alacsony oszlopon. Az Istenanyát ábrázolta,
karján a Gyermekkel. A Gyermek kezében kis földgolyó, a go
lyóra rára izolva a szárazföld és a tenger, minden föld és rnin
den víz.

.Jfincsi nézte és valami mélv, tiszta, hú lú» bizalom támadt ben
ne. Odament s letérdelt a kerítéshez szegelt rozoga zsámolyra.
És váratlanul megeredtek a könnyei.

Gyugyu várt egy kevéssé, aztán megszólalt:
-- Gyerünk, mert ránkesteledik - mondta később (Jyugyu. 

Edesanyád már azt hiszi, valami bajunk történt,
Az állomáson túl, az első házaknál J anesi l,ikadoZ\-a hozzákez

dett ahhoz, ami egész úton a torkúhan bugyborékolt és a viznél
is jobban fojtogatta:

- Te, .. , Gyugyu, mond, ,., hát nem marhaság'?". Hog'y így
jártam. Hogy neked kellett kihúzni abból a vízből. mint egy
liszteszsákot ! .. , Hát nem murhaság t

- Dehogynem - felelte GYllg'J'U és elfordrtotta fejét .Jariesi
hálás tekintete elől.
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Galamb Sándor

A KERESZT IMÁDÁSA
Egy soleat vitatott katolikus dráma

Szabad talán személyes élménnyel kezdeni.
Negyvenegynéhány évvel ezelőtt egyetemi hallgató korombar.

olvastam először a "spanyol Faustot", Calderon Csodatevő máuusát.
Néhány sora - az Isten bűnbocsátó irgalmiiról - annyira meg
kapott. hogy nyomban lefordítottam.

Nincs az égen annyi csillag,
Nincs a tűzben annyi seikra,
Nincs madár (IZ ágon annHi,
Porszemecske napsugárll(tn,
Tenger méiuiben homok:
Mint amennyi bűnre kész van
l stennél a b'Űnbocsánat.

Sokszor forg-attam emlékezetemben ezeket a sorokat - pedig
más szellemi utakon jártam akkor.

Az első világháború az olasz arcvouah-a parancsolt. A dober
dói pokolból sebesülten szabadultarn. 'I'ábori kórházba vittek. Más
nap templomba mentünk vasárnapi rn isére. Imakönyv nem" volt
nálam. Az egyik ápoló nővér odanyujtotta nekern a maga köny
vét. Felnyitom. Szalézi Szent Ferenc egyik imádságán akadt meg
a szemem. A legnagyobb meglepetésemre majdnem ugyanaz a
gondolat, majdnem ugyanaz a költői körülírás, mint amit A
csodatevő mágusból lefordítottam.

Azóta vissza-visszatérő ol vasmánvom Oalderon.
A mi közönség ünk nem sokat tud erről él világirodalmi jelentő

ségű drámaíróról. Egyeseknek a poétikai órákról annyi talán még
megmaradt az emlékezetében, hogya XYILszázadban élt spanyol
földön, hogy teljes neve Don Pedro Calderori de la Barea, hogy
ötvenéves korában pappá lett és hogy körülbelül kétszáz verses
színművet írt. Némelyek talán a Nemzeti Szinház szinpadáu lát
ták tőle A zalameai bírót, vagy Hursű.nyi Kálmán gyönyörű

fordításában Az élet álmot, s egyesek talán megnézték az egy-két
évvel ezelőtt egy magánvállalkozástól előadott Szent mise litkai
eímű úrnapi játékát is. Többi műveiröl azonban a magyar nagy
közönség aligha tud valamit. Pedig sok közöttük az elolvasáara
érdemes, sőt egyikük-másikuk ig-azi remekmű.

A külföldi dramaturgia legtöbbet A kereszt imádásával fog
lalkozott. Egyesek a világirodalom legnagyszerúbb művei közé so
rótták, mások meg hevesen támadták.

Nézzünk szeme közé a problémának.
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A darab Sienában és környékén játszik. Eusebiot az erdőben

párbajra kényszeríti egy Lisardo nevű nemes ifjú, az elszegé
nyedett Curcio fia. Lisardo ugyanis rájött arra, hogy testvérének,
.Juliának Eusebio szerelmes leveleket írogat. Pedig a leányt a
család - ha már nem biztosíthat számára rangjához méltó éle
tet - apácának szánta. Eusebio elfogadja a kihívást, de mivel
-egyiküknek halni kell, párbaj előtt elmondja születése körülmé
nyeit. Apját, anyját nem ismeri. Erdőben egy keresztfa tövében
látta meg a napvilágot. Egy könyörületes pásztor nevelte fel.
:Születésétől fogva a kereszt szinte el iegvezte magát sorsával, s a
legválságosabb veszedelmekből mentette ki. A melién is kereszt
alakú kitörölhetetlen jegy látható.

A párbaj megindul. Lisaro halálos sebet kap. G)-őztes ellenfelét
a keresztre hivatkozva kéri: vigye egy közelben lakó paphoz,
hogy meggyónhasson. Viszonzásul megígéri: odafent imádkozni
fog Istenhez, hogy Eusebionak is alkalma legyen halála előtt

meggyónni. Eusebio teljesíti Lisardo kérését.
Odahaza Sienában Curcio és Julia még semmit sem tudnak a

fiú haláláról. Juliának - akarata ellenére és csak apja kénysze
rítésére - holnap kolostorba kell vonulnia. Curcio elbeszéli a lány
születése titkát. Feleségét a féltékeny apa hűtelennek hitte, s le
betegedése előtt kiüldözte az erdőbe, ahol a boldogtalan nő ikre
ket szült. Később a férfi meggyőződött gyanúja alaptalanságáról,
s nejét visszafogadta magához. De az szegény szöruyű idegállapo
tában az egyik gyermeket elveszítette, s csak .Iu liát hozta haza.
Curcio elbeszélése közben érkezik híre Lisardó halálának, és hogy
Eusebio ölte meg. A szerencsétlen leány, mivel szerelmese a gyil
kos (mi már tudjuk, hogy szerelmese egyúttal testvére is) -. haj
landó kolostorba menni.

Eusebiót a hatóság halálra keresi. Kétségbeesésében rablőve

'Zél' lesz. Egyszer társai az erdőben eg,,- tiszteletreméltó ősz pa
pot hoznak fogolyként eléje. Az ősz püspöknek Alberto a neve,
Bolognában a teológ-ia tanára, s most a pápa hívására Rómába
iparkodik. A rablók megmotozzák. Egy könyvet találnak nála.
D maga írta. Címe: A kereszt csodája. Eusebio, aki minden zül
löttsége ellenére sem szünt meg a keresztet tisztelni, szabadon en
gedi az öreget, de kéri, imádkozzék érette, hogy ne haljon meg
gyónás nélkül. Alberto megígéri, hogy akárhol lesz is, Eusebio
imádságos hívására mellette fog teremni.

Az ifjút Julia iránt érzett szerelme nem hagyja nyugodni.
Elhatározza, hogy betör a klastromba és magáévá teszi a lányt.
Egy éjjel létrán át Julia cellájába hatol. A darab meséje itt már
a vérfertőzés határán jár. A szőruyűség meg is történnék, ha az
utolsó pillanatban Eusebio keresztalakú jelet nem venne észre a
fiatal apáca mellén. Megrettenve menekül a lány közeléből. Ju
liát azonban felkorbácsolt vére a fiú után kergeti. Lemászik a
Iétrán. Majd szándékát mélységesen megbánja. és majdnem szó-
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szer-int elimádkozza A csodatevő mágusban előforduló sorokat.
("Nincs az égen annyi caillag.: .") Visszatérne a klastromba, de fu

létrát már elvitték az ablak alól. Hettünetes lelki válság keríti
hatalmába, s az Eget vádolva, szörnvű szavakra fakad.

Most látom csak, hOf/Y mi történt.
Visszatérni volt a váf/yam,
Bűnbdnáan és ZOkOf/1'a,
S megtagadtad utam Hozzád,
Visszalöktél szent 11i[af/adtól.
Jól van hát, legyen meg! Én az
Eldobott nő, sebzett szivvel,
Megcsodáltatom Veled s mind
A világgal szörnyüségem.
Olyanná leszek, kiről a
Fáma haimereszioe szál majd,
Megrémül a Bün maga,
S visszaborzad a pokol.

Eusebiot és cimboráit a hatóság tovább hajszolja. Az üldözők

vezetője maga Curcio, aki bosszút liheg Lisardo haláláért. A rab
lók között megjelenik a férfiruhába öltözött Julia is.mlmondja,
hogy klastromból való távozása óta a legaljasabb gyilkosságokat
követte el. A csapatot megf.ámadják. Euscblo sebet kap, mene
külne, de lezuhan egy szikláról, s annak a keresztnek tövehez
vánszorog, ahol született. Kéri a szerit Iút, mentse meg: ne hal
jon meg gyónás nélkül. Curcic ráakad, s meglátva rnellén a ke
resztalakú jegyet, kétségbeesik, hogy nuisik ria is a halálé lett.
Most csodálatosképen ott terem Alberto, A fiú testéből még nem
szállt el teljesen a lélek, gyónni kezd.

Bűntim meghallgatni jőjj hát,
T'iibb az, mint a csdlcu) éaen,
Mint tengerben a homok.

Ekkor ismét megjelenik .l ulia, aki közben ú [vette a rublócsapat
vezérletét. Elmondja apjának a maga irtózatos törtélletét s bánat
tól összetört szívvel kér Lstentől bocsánatot. Haragjában Curelo
tőrt emel rá, de a lány a keresztfába kapaszkodik. S az lsten
irgalmasabb még az apai szívnél is: a szent fa égbe emelkedik a
Jánnyal. .. Igy csodával végződik a csodálatosan különős darab.

A kereszt imádásának nem megdöbbentö mozzanatai és kí
nos fordulatai keltették a vitát. Sokkal inkább azúr-ta a rnagyarú
zók szemét, hogy Eusebiot, a rablóvezérré züllött ifjút, az elkö
vetett gyilkosságok és a zárdába való betörés után kedvező vég
éri, hogy Istennel kibékülve hal meg. i:'3 az a feltűnő, hogy li

bún és a megoldás közott mutatkozó ezt az aránv talan (persze
csak felületes látásra aránytalan) vonatkozást nemcsak Calderorr-
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nak vetették szemére. hanem általában a katolikus felfogást is,
elmarasztalták miatta,

Hermann Ulrici, a valaha nagyon olvasott Shakespeare-ma
gyarázó az angol és spanyol drámaíró között párhuzamot állít
ván fel, ezeket mondja: Ahogy katolikus elvek alapján mindeu
bűnt el lehet követni, hacsak azok az Eg~"ház javára válnak, épen
úgy lehet a darab szerint a legnagyobb gonoszságokat is véghez
vinni, csak a kereszténység legkülsőségesebb szimbólumai iránt
kell a tiszteletet és imádást megőrizni. Julian Schmidt még to
vább ment. Szerinte aki ebből a darabból nem tudja kiolvasni az
inkviziciót és a Szent Bertalan-éjszakát, annak nincs érzeke a
történelmi kapcsolatok iránt. Magyar irodalomtörténész is akadt.
aki tovább fonta a vád fonalát. Heinrich Gusztáv szerint: 'I'ény,
hogy Calderon az Egyház tanait és intézménveif az erkölcs kö
vetelményei fölé helyezi, és hogy ahol a kettő ellenkezésbe ke
rül egymással, mint nála igen sokszor, az Egyház diadalmasko
dik az erkölcsön. Calderon felfogása szerint - mondja - az
Egyháznak vagy csak valamely holt eszközének tisztelete meg
menti a legvéresebb bűnöst is az elkárhozástól.

Voltak azonban a darabnak védelmezői is. A spanyol dráura
kitűnő ismerője, a protestáns Friedrich Scheek rendkívül érté
kelte a művet s elhárította Calderon felől azt a vádat, hogy
puszta külsőségek tiszteletéért felmentést ad a legnagyobb go-
noszságok alól. A dráma francia fordítója, Damas Hinard pedig
szellemesen jegyzi meg, hogy minden irodalomértő hatalmas mes
ternek és lángelmének kezenyomát fogja felismerni a darabban.
ha el tudja felejteni - Montaigne-t és Voltaire-t.

Csakugyan, aki elfogulatlanul tud Calder-on és a katolicizmus
álláspontjára helyezkedni, az éppen nem fogja merő külsőségnek

tekinteni a kereszt tiszteletét. Az tudja, hogy akinek lelkében nem
aludt el ez a tisztelet, abból mindcn bűnössége ellenére sem hunyt
ki az erkölcsi érzék. S ha ez nem hunyt ki. akkor fel kell ébrednie.
benne a töredelemnek is. Itt pedig már nem külsőségről, hanem
a lélek mélyéből felfakadó ösztönről van szó, amelyet a tempera
mentum démoni erői ideig-óráig elnyomhattak. de végképen ki
nem pusztíthattak. S nemcsak a kereszt tisztelete, hanem a gyó
nás sem minösítltető külsőségnek, Hiszen a gyónás csak bánat
tal együtt érvényes. Az Isten pedig a btinbánónak - hogyan is;
mondja Calderon ~ - több vétket bocsát meg, mint amennyi csil
lag az égen ragyog.

Hogy A kereszt imádásának vezető gondolata rnilyen forrón
lelkezett a spanyol drámaíró lelkétől, tuutatja egy hasonló jel
legű másik darabja, A mise imádása (La dcvocion de la misrt;
nem tévesztendő össze A szent mise tUlwi cirnűvel), amely nálunk
talán még ismeretlenebb. mint az előbbi. Itt is bűnökbe sűly

lvedt fiatalemberről, Pasqual Vivas-ról van szó, akiben nem
annyira a kereszt, mint inkább a szentrn ise misztériumainak tisz-
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ielete, az a szikra, amely megmenti a teljes züllöttségtől és a Ke
gyMemben részesíti. Ime a darab idevágó sorai:

Egy halandó bármi hitvány,
Éghet még egy szikra benne,
Mely mutatja, hogy keresztény,
S nem szakadt el Istertétől.

És pár lappal odább, most már a rím ékességével megszerezve:

Kit rabul tart romlott elme.
Csak reménye el ne múlion!
Hogy bűnétől szabaduljon,
Ad erőt az Ég kegyelme.

Hol van itten még csak nyoma is a külsőségnek vagy for
malizmusnak' Hiszen Calderon a megigazulást mindenhol ama
szikrának életre lobbanásából, a lélek mélyében szunnyadó jobb
ösztönök előtöréséből következőnek tünteti fel. És a reményből.
az isteni kegyelembe vetett bizalomból.

Hogy milyen döntő gondolatuk volt ez a spanyol fénykor
íróinak, mutatja a Calderon egyik kortársának, Tirso de Moliná
nak tulajdonított érdekes és megható darab. a Condenado por
desconfiado (A bizalmatlanságért elkárhozott), ahol Paolo remete
Istenben való reménye-fogyta miatt nem tud a kísértésnek ellen
.állani, a nagy bűnös Enrique pedig éppen bizakodása miatt üd
vözül.

Legérdekesebb azonban Schellingnek, a német filozófiai ide
alizmus e nagy képviselőjének véleménye A kereszi imádásáról.
Szerinte Spanyolország Calderonban rendkívüli szellemet adott
.a világnak. A darabban szó sincsen valami külsőséges Nemezis
ről. Ellenben igenis szó van arról, hogy a bűn lényeges eleme
az egész univerzumnak, hiszen csak általa es rajta keresztül nyi
latkozhatik meg az isteni Kegvelem.

Ha egy pillanatra talán meghökkentő is Sehelling magvará
zata, s ha talán nem is e gondolat a mű vezérszólama, annyi
igaz, hogy ez a teológiai -vonatkozás is nagy erővel csap ki be
lőle. Olvassuk csak el a darab legszebb sorait, a s6\inte imakönyvbe
kívánkozó részt, a halálra sebesült Eusebio fohászkodasát a ke
reszthez.

Szent Fa, üdvösségünk fája,
Épségünk ki visszahoztad,
S eltörölted mind a rosszat,
ltl it reánk mért Ádám szára!
Virág, - s tőke: dús, termékeny.
Mit fakasztott egy új Éden,
Vízözönnek zúgó árján
Békeígéró szivárvány!
Ú j Dávid kezében hárfa,
Új mózesi törvénytábla!
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Én a biInös, szent jogon
Lábad íme átfogom.
Hiszen Isten tiszta válla
Én miattam vett magára.
Ember. rossz. ha egy sem élne.
S nem lobogna biInért vére.
Ha' nem volna lelke vásott.
Hogy munkálnád hivatásod,
S dicső akkor hogy lennél te?
Hiszen Isten akkor rajtad
Váltságunkra meg nem halhat.
Kiben bízni meg nem szűntem,

Kít szivem hit/cl fonott át,
(Jsszetörve kérlek mostan:
H ogy kimúljak ennyi bűnben,

6 ne engedd: éltem mocskát
Gyánással le még nem mostam.
Haldokolva, félve kérte,
Kárhozat, hogy el ne érje,
Tőled már egy más lator.
Példájára ama fának
Hasson meg hát az a bánat,
Mely az én szívembe forr. 1

Schelling túlozott, amikor azt állította, hogy az itt kihangzó
gondolat, - hogy tudniillik a bűnre és bűnösre szükség van -,
az egész univerzumra kiterjeszthető. Annyi azonban bizonyos;
hogy a calderoni eszme egytestvér ül rokon Szent Ágoston
paradoxonával. aki Adám bűnét boldog bűnnek neveete. S ugyan"
ezt a gondolatot fejezi ki az Egyház nagyszombati szertartása,
is, amikor a húsvéti gyertya megáldása után felzendülnek ezek
a felséges mondatok: Ó Adám valóban szükséges bűne (O certe:
necessarium Adae peccatum), melyet eltörölt Krisztus halála! Ó'
szerenesés vétek (felix culpa), mely érdemes volt ilyen és ekkora
fölségű Megváltóral

Calderon nemcsak a Devocion de la Cruz-ban ünnepli a ke
resztet. Két másik darabját is annak tiszteletére írta. Egyik, La
exaltacion de la Cruz (A kereszt felmagasztalása) arról az ese
ményről szól, amelyet az Egyház szeptember 14-én ünnepel: He
raelius 'bizánci császár visszaragadja Cosrues perzsa királytól és
Jeruzsálembell a Szent Sír templomában felállítja Krisztus ke
resztfáját. Ebbe a főtörténetbe művészien illesztette bele Szent
Anasztáziusz mártir és hitvalló legendáját, aki perzsa mágusból
kereszténnyé lesz. Gyönyörö a darab utolsó f'elvonúsa, amikor
Heraclius koronásan, császári palástban akarja a keresztet a

1 Mig a tárgyalt darabok hivatottabb magyar tolmácsolóra nem akadnak, a
katolikus köz ö nségne k meg kell elégednie a cikkiró fordit ásaval.



templomba bevinni, ám az a kapuban egyszerre olyan nehézzé
válik, hogy térdre roskad alatta. Ledobja hát mag áról a palás
tot. bűnbánó köpenyt ölt s fejére töviskoronút illeszt. Ig~' most
már sikerül a szent Fát az oltárig vinnie.

A Keresztről szól La Sibila del Oriente (Kelet Sibvlláia) círuű

darab is. A sibvlla Sába királynője; a «sclckmeuy Salamon "temp
lomépítése körül forog. Az ihletett pog'á.u y asszony meglátja Li
banon fái között azt, amelyikből valamikor majd Krisztus ke
resztjét fogják ácsolni, (Ezt a tárgyat a nagv drámaíró El Arbol
«le meior [ruio címen még egyszer f'eldolgozta.)

Calderon hatása rendkívüli mértékü. l~rezzük illetését Corne
ille-en és Goethe-n is. A német romanti ka kiv á ltképen nagyra
becsülte. A XVI n. és XIX. század f'ordulóiáu viráazó végzetdrá
mának egyik erős sugallója A kereszt imádáso. GriJlpa rzer az
Almfrau-ba szembeszökően vett át motívumokat belőle. És Cal
deron hatása érzik itt-ott a mi Vörösmartynkon is. A Vérná.,'.z
-egyes mozzanataiban s a tündéri ragyogúsú mesejáték, Csonoor
és Tünde több indítékában.

A modern katolicizmusnak sem szabad ezt a rendkívüli szel
lemet elfelejtenie. Dante és Claudel mollett bizonyára ő a legna
gyobb katolikus költő. A darabjaiban megnyilatkozó lovagi [el
fogás, a féltékenység szenvedélyének túlzó rajza, a párbajesdi.
az uralkodó iránt érzett szinte szolgai hűség előttünk már meg
haladott mozzanatok. De melvik nagy köl tőbeu nem találunk a
maga korától meghatározott s ma már avul tnuk ható érzésbeli és
gondolati elerneket l

Nyelve is kiilönös és első olvasáskor szokatlan, Délszaki l í

rája, sorainak polifón muzsiká.iu, képzeletenek buja tenyészete é,
, mámoros pazarsága ma is megkapják az olvusot, De vannak dik

ciójának árnyoldalai is. Eppen érzelmi lendületének ellentéteké
pen nem egyszer a kelleténél okoskodóbbá. reflektálóbbá válik.
De csak pillanatokra. Mikor már-már a prózúvá száradástól félt
jük, képzelete egyszerre ujra lángot vet, s 111o"t meg metafora 
Ossára hasonlat - Péliont dobál, megzavnr va 'ezzel képeinek tisz
taságát és plasztikáját,

De mindezek művészi egyéniségének esetleges, sz inte csak já
rulékos elemei. Ha mond.anivalóinak lénvcg ét, ha érzésvilágának
uralkodó megnvilatkozásait nézzük, nem vonhatjuk ki magunkat
hatása alól. Es évszázadok távolságáll át, unudeu időkre hozzánk,
katolikusokhoz szól nagy erkölcsi komolysága, mólyen és tuda to
san vallásos lelkisége, hitének nemcsak erzéshdl fakadó, de teoió
giailag is megalapozott sz.ilárdsúga. A l\Icgvúltás misztet-iurnáról,
az égi Hatalomról, a Mária-tiszteletről, a szeut mise Ienségéről.

.a Kegyelem áradó erejéről alig írtak nála szebb sorokat a vilúg
irodalomban. De legkivált az Isten bűnbocsátó Lőkezűségéről nem !

... Nincs az égen annyi csillag ...
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"Somogyi Antal

VENCE ÉS A MODERN
EGYHÁZMŰVÉSZET

Henri Matisse, a modern francia festészet egyik legnagyobb
mestere nyolcvan éves korában vúllalkozott arra, hogy Vonce
ban a dominikánus apáeák kápolnáját mindeu részletében, díszí
tésével és felszerelésével együtt meg-tervezi, illetőleg elkészíti. A
vállalkozásban résztvett a modern francia egyházmíívészeti tö
rekvésekben vezetőszerepet játszó két dominikánus atya, Couturier
és Régarney is. Érthető tehát, hogy a ten-et és annak megvaló
sítását a nagy m űvészeti eseményeknek kijáró figyelem k ísé rto
világszerte. A mult évben szentelték fel és adták át rendeltetésé
nek a kápolnát, amelyben rninden az ősz mcster elgondolása, il
letve munkája: az épület, az oltár és felszerelése, a padok, a szí
nes ablakok, a falba karcolt kompozíciók, sőt a miseruha is. Maga'
a mester úgy nyilatkozott müvéről,hogy az munkás életének bete
tőzése. Az egyházi hatóság viszout nemsokára a felszentelés után
a hívek kívánságára elrendelte az oltárf'esaület eltávolítását. Vé
gül az Illuetration legutóbbi karácsonyi szúma több, nagyobbrészt
színes fényképpel illusztrált lelkes cikket hozott a kápolnáról,
melyben a cikkíró a kápolna körül támadt véleménykülönbségek
eloszlatására annak ujszerűségét igyekszik közelebb hozni az át
Iagkőzőnséghez. Ez a cikk, illetőleg annak iJJusztrációs anyaga
lehetövé teszi számunkra, hogy a nagy meFitel' és a két kiváló

. dominikánus műkritikus személye m.iatt í:" jelentős művészi ese
ménnyel kapcsolatban állást foglaljunk.

Látva a Iénvképeket, sajnos, azt kelJ moudanuuk, hogy az
előzetes beharangozással felcsigázott várakozásunk után első ér
zésünk a csalódottság. Maga az épület szereny mécetei ellenére
is igen megnyerő, áhítatkeltő nemes egyszerűségével, kitünő ani
nyaival, és egyáltalában nem érezzük hiúuvát, hogy nem találunk
benne semmi újítást, meglepő ötletet, s hogy nem megy tovább
annál, ahova a modern német templomópitészet már huszonöt
harminc évvel ezelőtt eljutott. Am nem az építész, hanem a festő

Matissetól vártuk a mester művéssi rangjához illő szenzációt az
egyházművészeti meg ú iítá» terén. S itt ért bennünket a csalódás.

Mert mit alkotott Henri Matisse az építészileg jól megoldott
kápolna művészi díszítésére1

Az oltár mögötti falba az északafrikai sziklába vésett primi
tív rajzok stílusában belekarcolta a keresztút ismert jeleucteit. .
Erről a műről teljes tárgyilagossággal a következőket állapíthat
juk meg. Az egyes jelenetek kotsógtelenül kifejezők, az egész
együtt azonban inkább valami szeszólves, vonalas diszttmónvnek
hat, mint a mélységes tartalmú téma komoly művészi Ielilolgo-
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sásának. Pedig a muvesz kétségtelenül komolvan vette feladatát.
De oly formát művelt, mintha egy nagy zenész valami égészen
kezdetleges zeneszerszámon játszaná le _. egész komolyan - egy
fenséges himnusz dallamát: .kihozná a zeneszerszárnból, ami ab
ból kihozható, talán bámulatba is ejtene bennünket azzal, hogy
megmutatja, mit tud a nagy rnűvész kifejezni elégtelen eszközök
kel is, de az eredmény mégis csak elégtelen volna. Szíveseu meg
értjük, hogy a túlfinomult művészi formák világa után jól esik
a nagy művésznek is a gyermekded egysz.er-íiséget játszani, de nem
is lesz ebből több eg)' komoly embernek Iélekpihentető .iátékánál,
míg a primitív embernek az ő pr'imi tfvsége nagyou is komoly
volt. Talán éppen ez a szent komolyság az, amit a problémák
sokaságától elfáradt és szkeptikussá vált művész a primitivek
utánzásával megtalálni és megszerezni szeretne, Ám törekvése
reménytelen, .mert egyetlen élőlény sein menek ülhet a gazdaggá
differenciálódott élet terhe elől vissza létének embrionális fokára.
Azok a primitiv művészek, akiknek stílusában Matisse a kereszt
utat megrajzolta, egész másként ábrázoltak volna a nagy té
masorozatot, a rnűvész tehát az ő igényeiket sem elégítené ki. De
nem elégíti ki a mai hívők lelki igényeit sem, aláket a templomi
művészetben nem a művész Iorrnajátéka, hanem a vallásos él
mény művészi kifejezése érdekelne.

Nem új, egyéni átélés eredménye, hanem reminiszcenciákkal
való játék Szent Domonkosnak falba karcolt nagy képe i s, mely
lényegében Houdon Szerit Bruno szobrára emlékeztet s miuden
eredetisége abban merül ki, hogya fejnek csak körvonalát adja.
szem, száj, orr, fülek s az arcvonások jelzése nélkül. Mennyivel
más Henri Charher Szent Domonkos szobra, amit a freiburgi do
minikánus egyetem számára készí tett. Ez valóban a' nagy rend
alapító szobra, rnert a vallásosságban felmagasztosult lélek s az
isteni elhivatottság miuden áldozatra kész vállalása sugárzik be
lőle, míg Matisse alakjából nem érzünk ki többet, mint egy áhí
tatos perc tűnő hangulatát.

Megvolt ez a vonás az oltár bronzfeszülélén is, amit u mű

vész őszinte átérzessel a néger és korai román szobrásznt kez
detleges formáiban míntázott meg rendkívül f'inoman, de oly lá
gyan, mintha a mintázás nem is agyagbun, hanem tésztában tör
tént volna. A művészet Ínyenc élvezői, számára érdekes élmény.
de cseppet sem szabad csodálkoznunk rajta, hogy az Illetéke-s
egyházi hatóság a hívek kívánságára eltávolíttatta, mint oly m ű

vet, melv a hívek úhítatának felkeltésére nem alkalmas.
A kápolna belsejének művészi hatásitban jelentős szerop jut

. a színes ablakoknak. Az egyiket kaktuszlevelek stilizúlásából adó
dó levéldísz:ítménnyel, míg a padlózatig Úl'Ő egé"zen nyúlánk fél
köríves ablakcsoportot az összes ablakokon átvonuló hullámvo
nalakkal elválasztott széles sz ines svalazokkul töltötte ki a mű

vész. A színek összeállítása misztikus hatású volna, ha ez a hatás
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tisztán érvéuvesiilhetne. Am nagyon zavaróan hat, hogy a szín
foltok úgy a kápolna, mint különösen az ablakok méreteihez ké
pest túlságosan szélesek s vonalaik lerontják az ablaknvílások
fegyelmezetten finom vonalainak hatása I. A keresztút parányi fi
gurái' az aránylag nagy kaktuszlevelek, uz a blakcsoporton át szé
lesen hullámzó sz ínrnezők s a padok nagy f'ormúi, melyek egy
hatalmas méretií teniulomba kivánkozuúuak, oly léptékzavart te
remtenek, aminek az a következménye', hog'y az egyik hatásté
nyező rontja a másikat, s egyik sem érvénvesülhet tisztán, mert
egyik si nr-s helvén.

Ha valaki ezt az elmarasztaló itéletet iskolas akadémizmusnak
mondauá, alllH;k csak azt tudom felelni, hogy a képzőmfivószetek
hatása a látás kimiívelésén épül fel, a latásnak pedig megvan
nak a maga fiziológiai és uszicholoziui törvényei. ,,~ törvények
figye lemhevótelu és megfat-t ásu önmagáhali még nem tesz senkit
művésszé, mint ahogy az ahc ismerete és helyes használata sem
tesz még senkit íróvá, sőt a helyesírás tudasa sem, de elhanva
golásuk ka tasztróf'úl is következményekkel já t' még a Ieg tehetsége
sebb niűvészek alkotásaira is. Cseppet sem vigasztaló, hogy ily
léptékzavurok nemcsak Matissenál fordulnak elő, hanem ismé
telten okai annak, hogy építészeti keretbe szúnt szobraszi és fes
tői alkotások brutá lisnak, vagy esetlounek hatnak, holott két
Hégtelenül tehetséges alkotóik monumeutúl is hatást akartak el
érni, vagy néha - mint a jelen esethen a keresztút -- jelen
téktelenné válnak a környezet kívánta méret túlságos lecsökken
tése miatt.

A másik probléma, amely a vence-i kúpo luávul kapcsolatban
ismét felmerül, a hagyomány és haladás, illetőleg a multhoz vagy
a mához igazodás, egyszóval a korszerűség kérdése az egyházmű

vészetben.
Senkinek sem lehet kifogása az ellen, ha egy mai művószt

a szinte felmérhetetlen gazdagsúgú keresztény műveszet multjá
llak örök értékei inspirálnak. A primitivek naiv közvetlenségének
l'i" őszinte egyszerűsógénck kűlönös varúz-sa is érthető túlfinomult
kulturánk bonyolultságába belefáradt művészcinkre. Mindez azon
han nem váltóztat azon a követelménven, rnely nélkül teljes ér
t.ékű egyházművészeti alkotás - sem a multba n, sem ma el nem'
képzelhető. Ez pedig nem több és nein kevesebb, mint az, hogya
templom szúmára alkotó művész első feladatának tekintse a val
lásos élmény kifejezését. E feladatának megoldásában találkoz
hat, illetőleg párhuzamosan haladhat régi, de soha el nem avuló
iráuvokknl, ám sohasem azért, hogy azoknak eredményeit, vagyis
ólrnénvt tisztázó művészi formáit többé-kevésbbé utánozza s velük
eljátszadozzék. hanem hogy ez eredményeket használja fel a val
lásos lelkület kifejezésében s amit a multban örökölt s felhasz
nálni tuu, iniivében támadjon fel új életre és fejlődjék tovább.

Mai vallásos nagy művészet csak a ma élő művész őszinte
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vallásos élményéből virágozhat ki, így lesz testvére régi korok
vallásos művészetének. Nem a formanyelv utánzása és fölényes
kezelése, hanem az élmény rokonsága teremti meg a belső kap
csolatot a mult valamely nagy korának művészetével. de egyúttal
a ma életével is és biztosítja a műnek a maradandóságot. Min
den erős kor csak azért tekintett a multba, hogy biztosabban
léphessen a jövő útjára. A fiatalos alkotó eró még mindig előre

nézett, a jövőt akarta, vagyis a teljesebb életet. Az életet, amelyet
minden műnek, a művészetnek is szolg álrria és tovább vinnie kell.
'Aki nem hisz a jövőben, tu lajdonképpeu nem hisz a multban
sem, hiába ölti magára annak jeimezét. ,

Matisse, ez a modern festészetnek egyik legmcréazebb út
törője vence-i művével sajnos egy lépést sein tett az egyházmű

vészet jövője felé. Mert összesen mit tud mondani a szeut he
lyen? Érzésünk szer-int nom többet, m int hogy kif'ejezést adott a
modern ember vágyának a primitivck i'l'ohléllláktól nem kínzoH
egyszerűsége és naiv hite után. Ez is valami, de nem elég, sőt

nagyon kevés ahhoz, hogy magával ragadjon. Amire szűkség van,
ismételjük, nem több és nem kevesebb. m int az őszinte egyszerű

séggel megnyilatkozó vallásos lelkület jelentkezése a művészet

tükrében. Csak a hiteles élménynek van meggyőző ereje, soha
sem régi formák játékos utánérzósónok, csak az erős élet árama
tud magával ragadni még a művészetbeu is.

És mégis jelentős egyházművészeti esemény. a velwei kápolna
elkészülte. Jelentössé teszi az a tény, hogy Henri Matisse nagy
életművére egyházművészeti alkotásokkal kiv ánta rátenni a
koronát.

TÖKÉLETESSÉGVNK alJ/nln dll, hogy hnsonlák lettüiink: "lIefJ
udltánlchoz, Jézus K riseiushoz, vele egyesüljünk és neki szeniel
.iük maaunkat; ezért az fl legtijkéleteseh/J ájtatossá.g, hogy leg
inkább hasonlóvá tesz Jézushoz, leobensőséqesebbeaegyesít vele és
leginkább neki szenlel. De minden teremtmény közt Szűz Mária
hasonlít leüimluibb isteni Fiához, Jézu.s Kriseiushoz : ezért 'min
den áhítat közt az I stenanuo, Szüz Mária iránti teszi leohason
lóbbá Jézushoz és szenieli lcgínhíbb Jézusnak fl lelket. Ezért fl

Jézus Krisztusnak való tökéletes fölajánlás és önátadás nem más,
mint önmagunk teljes átadása S,zűz .Máriának.

•Montforti Gri.qnion Szent Lajos (1673-1716)
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, " ,
A MENNYORSZAG BEKESSEGE

l}' t a C. F. R a m II z

Amikor ráeszmélt, hogy meghalt, nem rettent meg, a körülötte
lévő dolgok szépsége miatt, mert egy nagy templomban találta
magát, mely olyan volt, mint a falujáé, és csupa ékesség, bokré
tákkal az oltáron, akárcsak Úrnapján; inkább boldognak érezte
magát és könnyűnek érezte magát s nem nehezedett immár a lá
bára, melvet oly fáradtan és nyűgösen vonszolt. öregségében; át
haladt a templomon és beült az egyik padba; és akik ott voltak,
azokkal mintha csak ujra találkozott volna és nem most látna
először: úgy öltözködtek. ahogvan a í'nlnjukbun, szokás és sem
mi nem változott rajtuk, csak az arcuk; - leült tehát és imád
kozott; aztán fölemelte a fejét és megpillantotta Máriát, Máriát,
aki szintén ott volt.

Egészen közel volt hozzá, az asszonyok padjában, és ő is imád
kozott, olvasóját morzsolta és a szemek sorra siklottak át finom
ujjai közt; -- nyomban ráismer t, noha negyven esztendeje, hogy
meghalt, nyomban ráismert az arca szópsegéről, amit nyilván
visszaadtak neki, mert egyáltalán nem olyan volt, amilyennek
halála napján látta, hanem ismét friss, szép kerek arcu, piros
szájú, nagyszemű.

Hallgatta, ahogy föl olvasnak a Könyvből s hallgatta az
éneket a lágy orgonakísérettel, mely mintha a falakból áradt
volna: mintha a falak zenévé olvadtak volna. Nézte a Köny
vet és nézte a 'I'rőnust és melegséget érzett a szive tá.ián.

Nézte Máriát, hallgatta az orgonajátékot, és mindez olyan
édes volt, hogy valóságos édesség ízét érezte az invéu: és már
nem nyugtalankodott miatta, mint ahogyan a földön tette vol
na: hagyta, hadd men.ienek a dolgok maguktól, s ez megint
csak valamiféle új édességet lopott a szivébe; szemtől szembe
látta az Istent és mellette .Tézust és Jézus mellett az áldott
Szűzanyát, térdepelve. .

Amikor a szentrnise végetért, találkozott Máriával. Beszélt
vele, a lehető Ieg természetesebben. S az igy szólt hozzá:

- Isten hozott, szívem barátju,
De ő nem érintette meg a kezét. Részt vettek a meunyei

lakomán. A házak ugyanolyanok voltak, miut odalent, ahol az
emberek házai állnak. Beléptek kettesben az egyik kis házba;
Mária édesanyját lelték ott; barátságosan fogadta őket S azt
mondta:

- Legyetek boldogok és ízleljétek meg a friss kenveret.
Boldogok voltak és megízlelték a friss kenyeret. És ahogy

ellépett a tükör előtt, egyáltalán nem csodálkozott rajta, hogy
nem olyannak látja magát benne, milyen volt a ráncos arcával.
érdes szürke szakálával és hiányzó balszemével. hanem mind a
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két szeme a helyén volt és frissell borotvált a képe, mint va-
sárnap reggeleken, - mert öregsége levétetett róla- Nem ámult.
el ezen, ahogyegyében sem ámult. Es nem ámuldozott Mária
sem; egyébként sem keresték egymást a szerniikke], mert együtt
voltak s ez elég volt nekik; nem hallgattak, mint abban a má
sik szerelemben, de beszélni sem beszéltek sokat, mint a másik
szerelemben, ahol nincsen középút; éppen csak beszélgettek egy
keveset, mint bárki más; volt ott egy piros kép s alatta egy
váza és virágok, és fehér függönyök az apró ablakokon, az asz
talon meg horgolt terítő; ő nézte a képet és azt kérdezte Má
riától:

- Az a te képed?
Mária pedig azt felelte:
- A fehér bárányt látni rajta, meg' a pásztort a f'orrásnúl ;

tüzet gyujtottak.
Akkor az öregasszony kávét készített s megitták a kávét,

hármasban, körülülve az asztalt; Mária odafordult hozzá s így
szólt:

- Eljönnél sétálni velem ~

- Megyek - felelte.
Kimentek hát; kikanyarodtak az útra; meutek kettesben az

úton. Egyetlen -felhő sem látszott s minden csupa nyugalom él"
szelídség volt; s most, mikor elhagyta, megismerte onnét fönt
ről a falut: a faluja volt. Es mégis egészen más, talán az utca
tisztasága, a kövezet takarossága, a jól megmosott ahlakok csil
logása miatt, meg a pontosan helyrehozott tetők és az - új tető

cserepek miatt, ahogy mindez ott szerungott és csonortosult a
templom körül, melynek tornyában hirtelen megszólaltak a ha
rangok, és a toronyról egyszerre fehér galambok rebbentek föl.
Soha ilyen tisztán nem fénylett még a nap, mégsem árasztott
akkora hőséget, hogy terhére lett volna az ernbernek. S ahogy
a földek közt haladt" s mellette Mária, sarm nevükön nevezte a
táblákat; pedig mégsem voltak egészen ngyauazok s amikor el
tünődött rajta, hogy vajjon miért nem, észrevette, hogy minden
követ lehordtak róla és a hajdan saikiás és cserjés szalagokat
most gondosan megművelték. úgy, hosrv mindenütt termékeny
fekete földet látott, jókötésű, magas f'ű sarjadt benne és soha
ennél szebb gabonával nem találkozott mé;~; -- a csatornákban
pedig tiszta víz csörgedezett és szintén eg{>.szen purunyi kerek
napocskák csillogtak és nyüzsögtek. Ekkor a galambok két nagy
kört írtak le a feje fölött s mint fehér pelyhek, aláhaváztak a
tóparti fűzekre.

Fogta Mária kezét s rnentek fölfelé a kapta tón, és alattuk a
föld puha és egyenletes volt mint a szőn yeg, Hem sértette a lábat
s nem volt rajta buktató kavics; a virágzó cserjék vadrózsaillatot
árasztottak és méntaszagot, mert a ménta szeréti a nedves ré
teket; elhaladtak a malom mellett, beértek az erdőbe, á tvágtak
az erdőn, kiértek a tisztásra: a tisztáson ragyogott a nap, kerek
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tánvérkákban a fenyőágakra akasztva, a fák törzse pedig vör
henyes volt, itt-ott az árnyék kékes foltjaival. Athaladtak a tisz
táson is és megint az erdőben jártak; letérdepeltek egy forrás
mellé s ő inni adott Máriának a tenyeréből; Mária rámosoly
gott s az ajkáról alágördülő kis csöppek megcsillantak az ál
lán. Virágot szedett neki s azt Mária a réklijébe tűzte; aztán to
vább mentek, egyenest előre, mit sem törődve az úttal. Nem
messze onnét csúcsos halom emelkedik; az egész vidék kibon
takozik onnét és alatta mind az egész tájék a faluval s a í'alun
túl a völgy nagv- üres teknőjével; fö1rnentek a halomra és le
ültek egymás mellé.

Elnyúlva pihent a fényben a vidék; nagy békesség terjen
gett fölötte; lassan vándoroltak a messzeségbe a retek s itt-ott
földuzzadtak és egy fát emeltek a magasba; lassan vándoroltak
szepen egymás mellett a különböző szfnű vetések; a hegyek 01'

main tündökölt a jég; ő pedig ujra azt érezte, hogy mindezt
mindig is látta és mindez mindig is ott volt körülötte, de ugyan
akkor meg' is változott minden; kereste, mi lehet az oka ennek,
de sehogyan sem lelte a nyitját.

Közben egyre Mária kezét fogta s a lány egészen átengedte
neki a kezét, ő pedig játszogatott vele, l~ijait finom ujjai közé
csúsztatta s érezte a hűvösségét: elképzelte, hogy ez most már
örökre így lesz és semmi nem zavarja meg üket többé, mert most
már minden örökké tart és el sem leheÍfltt gondolni, hogy vala
minek is vége legyen egyszer. S ekkor mintha nagy üresség tá
madt volna benne.

Először nem tudta, miért, Aztán, talán a földnek volt valami
féle emléke, amit csak az imént hagyott el'! de ahogy Mária
felé fordult, ahogy ránézett, ahogy rávetette kérdőn a tekinte
tét s ujra látta a mosolyát meg a pillantását, belemerülve és
belékeveredve az övébe, és nedves kőhöz hasonló kis ajkát: eg'y
szerre ráeszmélt a szomorúsága okára; s halkan, magához vonva
őt, azt kérdezte a lánytól:

- Te már sosem sírsz, Mária~

S mert az nem értette, mit akar moudani, meaismételte:
Emlékszel, Mária, a régi szép időkre, amikor még sírfál l

A lány intett, hogy nem.
Amikor kint jártunk a keresztnél a határban, amikor

olyan nagy bánatod volt, amikor a karoniban vittelek, annyira
erőtlen voltál; és meg azt mondtam neked: Mária, ne sírj már!
Te pedig azt felelted: De mikor úgy kell "írnom. S u templom
ban halottért harangoztak.

De a Iány kerekre tárta a szemét, nem fogta föl a szavak
értelmét s hallgatott. Ő pedig magába mélvedt s elképzelte őt

holtan; maga előtt látta, kinyujtózva aíl ágyon, kezét összekul
esolva a mellén. Ott ült mellette, Facsar-ta száraz szemét az uj
jaival, hogy könnyeket fakasszon belőle, de egyetlen csöppet
sem tudott k iesikarni , szivével, melv izzott mint a szén és tor-

261



kával, mely száraz volt mint a szikkadt föld; és kiáltani szeretett
volna, mert hozták a koporsót s benne a fekete ürességet, épp
akkorát, amekkora az a szegény kis tetem volt, amit a legszí
vesebben elragadott volna onnét, de nem tehette, mert már nem
volt az övé, már nem volt senkié sem II fiildön.- Most ujra
maga előtt látta mindezt és mindezt sajnálkozva visszakivánta.

A könnyeket és a fájdalmat, amire már nem volt képes és:
nem lesz képes soha többé; és ebben 'az örökös békességben visz
szakívánta a lenti fájdalmat; szeretett volna sírni és nem tudott
immár sírni.

Akkor fölsóhajtott; és még egyszer visszatért emlékeihez, ah
hoz az, igazi Máriához, de ez már csak egy kurta percig tartott.
Fölálltak és elindultak lefelé. Mert elközelgett az este. A nap
lassan leáldozott a látóhatáron; a szálat, mely a világ fölött
tartja, hirtelen elvágták: a nap a hegy mögé esett. És ők be
léptek a homályba, míg Körülöttük, köröskörül mint meggyuj
tott lámpák csillogtak a nagy sziklák, Mélvséges csönd borult
az útra az ágak alatt, amerre elhaladtak, s a -levelek közé már
be szövődött az éj és kerek csöppekben a harmat. Egymás mellett
lépkedtek. s ő ujra ránézett a lánvra. S azt kérdezte magában:
"Hogyan is tudná megérteni ~ Hiszen mindent elfelejtett. Én
azonban, én még nem felejtettem el mindent", úgy, hogy majd
hogynem valami keserűségféle támadt benne; de máris eloszlott
s őt egyszerre eltöltötte a menyország békessége, úgy, hogy most
hasonló lett Máriához.

És ahogy közeledtek a faluhoz, a cserjésből, ahová leszáll
tak s ahol a nap meleg Óráit töltötték, fölrebbentek a galambok,
nagy kört írtak le és szárnyukat csattogtatva visszaröpültek a
toronyra. .

Egészen a templomig szemmel kísértélc öket. S ahogy oda
értek, férfiak és nők vonultak el énekelve; intettek nekik; és
ők közéjük vegyültek.

TÉGEDET kérlek és unszollak, ó szeplőtelen Szűz Mária,
teljességes örömödért, kit vallál és kivel o te szent lelked meg
örvende, mikoron a te szent Fiadat nagy örömmel és dicsőséggel
menyországba menni láttad és tégedet oda menendőnek magadat
tudtad; és kérlek, kegyelmes édesanya, Mária, hogy te mind az
én szomorúságomat és s~ivemnek bánatját fordítsad teljes örö
mökre Úr Istennek ő szent neuében.

Asszonyunk Szűz Máriáról 1)aló imádsá.q a Peer kódexvól
(X VI. sz. eleje).
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SZEMLE
ASCENSfO

A mai ember szemében sein
te hihetettennek tűnik, ho.qy az
az öröm, mely ott csillog az
Apostolok Cselekedeteinek első

szavain: "Ez a Jézus, aki felvéte
tett mellálctek az ég/Je, úgy jő

majd el, amint láttátok őt oda fel
menni" (Ap. csel. 1, 11) - nem
/aláU a katakombák Eyyházá
nak idején ünnepet maatinak.
ilfert kétséutelen. hogy az első

három keresztény évszázad más
ünnepet nem' ismert, mint a va
sárnapot, ahová odaszámít a
húsvét és pünkösd mindi.q 1Ja
sárnapon megült ünnepe is. Pe
dig a Praxeis szerzője, Szent
Lukács evangélista, vitái/osan
megmondja az üd'IJtörténet e je
lentős eseményének dátumát is,
mond-oán, hogy Jézus feltáma
dása után "negyven napon át
mutatta magát élve sok bi
zonyságban és beszélt az lsten
országáról." Érthető is, hogy
ezt a negyvenedik napot nem
ünnepelték meg, h'iszen szükség
képen mindig csütörtökre esett,
ez pedig dies lovis, Jupiternek
napja voll. s talán nem tartot
fák alkalmasnak fl hivatalos
pan/heon föistenének heli ünne
pét az ilyen keresztény emlék
ünnep megtartására.

Az Ascensio, Jézus mennube
meneielének ünnepe lcörül sok
félreértés PS félmegoldás talát-

o ható a szakértőknét. A források
kellő értékelése után azonban a
kérdést a tiszta iJlazság egysze
rű fényében szemlélhetjük. Min
denelcelőtt történeti valóság,
hogya katakombák kereszté
nyei is megülték a mennybe
menetel emlékezetét, ha nem is
külön napon, hanem az egész
Szent ötvennapban, Pentékos
iéban, azaz húsvéttól pünkösdi,q
tartó szentidőben. Ez az ünnep-

lés pünkösd vasárnapján érte
el csúcspontját. Pünkösd ke
resztény eleink lelkében egy
nagy eszmének volt az ünnepe:
az üdvösség egész rend.iének be
tetőzése, melyhez nem csupán
a Szenilélek eljövetele tartozott,
hanem Jézusnak test szerint
való mennubemenctele is. A ll.
század végén már Tertullianus
azt mond.ia e szent ötvennap
ról: "Hosszú idő ez, melstbe« az
Úr feltámadását gyakorta meg
ülték, a Szentlélek kegyelme
szétosztaiott, az (ir eljövetelének
rem.énye kinyilvánult, minthogy
akkor, amidőn Krisztust újra
maguk/Ja fogadták az egek, an
gyalok mondoiták az aposto
loknak, hogy ugyanúgy el is jő

maid újra, ahogyan az egekbe
felszállt." (De bapt. 19). Tertul
lianus tehát még nem tesz kil
ümbeéoet a mennubemenetel és
fl pünkösd napja között; egész
ben szemléli ezt az időt, mely
húsvéttól pünkösdig terjed és
nem. osztja szét külön ünnepna
pokra az üdvtörténet egymásba
ezerosan kapcsolódó eseményeit.
Ahogyan eredetileg e,qyetlen ün
nepnap tárgya volt Jézus ke
reszthalála és feltámadása, aho
,qyan eau ünnepen, karácsonukor
J éeus öl'ök isteni születését
együtt ülték meg a betlehemi
földi születéssel, úgy tették
egyetlen ünnep tartatmává az
Ascensio És a Szenilélek eljö
vetelének üdvösséges tényeit ·is.
ll1ennY'i ide'ig maradt meg ez az
ős-ascensio pünkösd ünnepéhez
rögzítve, mutatja Eusebios, ca
esareai püspök egy töredékes
műoe: .Peri tés tou pascha he
ortés" (A húsvét ünnepéről),

melyben elmondja, hogy a hús
vét után hét hét kooetkezik s
az ötvenedik napra, tehát pün-
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kösd vasárnaPJaro rápecséteii,
azaz megerősíti, hitelesíti (I fel
támadást "Krisztus mennubeué
telének felette ünnepélye:; nap
jaival." Ez a nyilatkozat semmi
egyéb, mint a pünkö:;d uasár
napján tartott ős-ascensio vilá
gos bizonyítéka még a IV. szá
zadban is.

Sokáig megmaradt még az üd
vösségrenrijének ez az egybenlá
tása. Az Ascensio (IZ a csúcstény,
mellyel Krieztus a maga részé
ről u J.llegváltás hatalmas mű

vét befejezte, amint a IV. szá
zad végén mai formájában rög
zített Constitutiones Apostoli
eae cimű ókeresztény mű mond.
ja: ,,11/1ennybemenetele által az
Úr beteljesítette az oikonomia
(üdvrend) egész sorozatát ... a
mennybemenetel a Krisztus sze
rint való üdvösségrcndnek C:;ú
csa." Csakugyan, aondoikozá
elménk világosan látja: ha az
Ascensióra nem következett uol
na el a Szentlélek leszálláeo; ak
kor az nem volna "peras", azae
"csúcs". Hiseen bár Krisztus
a maga részéről csakugyan el
vé.qezte a megváltást, mikor fl
mennybe szállt saját megdicső

ült testének erejéből; a három
személyű egy-Istennek még va
lósággá kellett azt tennie a meo
»áliásra várakozók között s a
megváltás a Seenllélek elküldé
sével és világ végéig tartó mű

ködésével válik valósággá az
Egyházban és az emberek lel
kében.

Az Ascensiót és a Szentlélek
eljövetelét tehát keresztény őse
ink "holisztikus", egybenlátó
szemlélete szerint e.qybe kell
kapcsolni, a Szentirásban kife
jezésre juttatott realitás nyo
mán: "Ha el nem megyek: a
Vigasztaló nem jövend el hozzá
tok, ha pedig elmegyek, e. fo
gom őt küldeni hozzátok" (.Ján.
16, 7). Ez az egyben-szemlété:; (I

régi római liturgia szö1'e.qeiben
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is megmaradt, töredékében egé
szen a mai napig, mikor a VI.
század nagy liturgikus emlékei,
a Leonianum és a Gelasianum
egyaránt ezt énekelik praeíuii
ójukban: "Aki felszállott az
egek fölé, a Te jobbodon ült s
a megigért Szentlelket a foga
dott fiakra kiontotta, úgy hogy
ezért oltáraidnál, Seregeknek
Ura, örvendező szívvel muiatiuk:
be Néked a dicséret áldozatát."
Ez a praeiatic a mai napig,
úgy mint az idézett forrásokban,
pünkösd ünnepére rendeltetett,
hirdetve a mennybemenetel és a
Szentlélek-küldés miseteriusná
nak szoros egybetártozását. En
nek a remekbevert mondainak
érces hangzása világosan meg
mutatja, hogy az üd'L'össég rend
jének befejezésében a Mennybe
menetel a finis quo, a cél,
amellyel elérjük a megváltást,
a finis SUI: fl Szentlélek elkül
dése általa valósult meg.

Bár ez a "holisztikus" szemlé
let megmaradt, a LV. század de
reka táján mégis már külön
ünneplésbenis megnyilvánult.
A saját napján, az Ascensió tör
téneti dátumán, tehát húsvét
után a netnroenedik: napon tör
ténő ünneplés legkésőbb ebben
az időben már meqtiirténi; h i
szen a szabad 'vallássá lett ke
resztényséa ek/cor már ráért ki
fejleszteni az Úrnak szent esz
tendejét, ráértek immár ünne
pelni. Miért maradt volna az
Ascensiónak oly szépséoe« égi
reményeket keltető doymatikus.
ténye sajátos ünnepnap nélkü'l?
A nagy 111i szti ku» költő és teo
l6lJllS, N./lssai Seen: Gergel.l/
egyik gyönyörű homiliája szól
371 körül erről a különvált -iin
nepről, Krisztus mennubemene
teléről, "melyet a, kappadokok
hazai szokása szerint ,Episazo
menének, azaz iidoiiseéa-betel.ie
sítőnek mondanak" (Patr. Gr.
46, 684). A régi, eayben-látó ün
neplés visszhangja csendül itt



Ujra felén I.: a me.~.~.zi ..»sáeadok
I.:ödéből: Episozorncné, .Beietie
Nitő" 'valami ez az ünnep. Meny
nyire gyakori és rtépszerűvolt

e teológiai mélysé,l/ű elnevezés,
mututia, hogy u bizánci egY/láz
aldunai missziója során a Bal
kánra is eljutott, ahol a dél
szlávo]: a mni napig il/Y ili1)jál.:
a menrcubemenetel ünnepét:
Spasovdan, azaz Odvösség nap
ja.

..Az ~l.:ere.~zt(;n.IJ eyy!>efoglaló
iiirekués azonban az Ascensió
'val kapcsolatban egy másik
meaiclenési formát is talált,
melunek megértésével megoldó
dik üz a rejtélyes ünneplés,
metu 390 kÖTÜl Jeruzsálemben
folyt le az aquitania i zarándole
nő. Actleerio leínísu seerini, A
húsvét után való ncsnroenedik
napot ugyanis Betlehemben ül
Jék meg vigíliával ó' iinuepé
Iues lit uruiúual, "abban fr tem
plomlian, ahol. az u barlan,l/l'an,
meluben U,Z UT measziileteti, A
pupok él; a püspök prédikálnak
os a ?wpnak é« a helynek meg
felelo dolgokat mondomok,' 
mond.ia Aeiheria, Ugyan mi le
hetett a "napnak és a helynek",
tehát Jézus mennybernenetele'
tiirténeii dátumának és sziiletése
helyének "megfelelő" szenibe
s.zéd? Aeiheria nem szól rola
semm it, de iaaerü kell adni an
nak a h.ipotéeisnek, meluet Nil
les mondott ki először s meluet
a kiváló kutató, Ernand Cobrol
apát "une· sorte de sumbolisme
ingénieux"-nek nevezett: ezzel a
jeruzsálemi helyi «zoluissal az
üdvösseg rendjének, az oikono
muinak, kezdetét akarták a hi
vek emlékezetébe vésni. Egyet
len nau» kiirképben mutatták
be a Megváltás elindulását a
betlehemi seikluborlanulum; el6
heladását. és befejezését. Méltán
idézte már Nilles a biednc! zso
lozsmának áldo.zócsütörtöld éne
két ennek. az e.qylJen-szemlélő

törekvésnek a «zemléltetésére:

"JI,!easziileiiél, miként rnagad
akartad,

megjelentél, mikor eltökélted,
testedben szenoedtél, Istenünk,
halottak közül feltámadtál,
égbe 'vétettél dicsőségben,
és mindeneket beteliesitvén,
elküldötted az Isten Lelkét,
hogy zengjül.: és áldjuk isten-

ségedet!"

Nilles e hipotézisét magáévá
tette a Icioálá enniandi püspök,
Augustin Bludau is, aki a hús
vét utáni negyvenedik nap név
telen jeruzsálemi ünnepében
seinién ezt a .holleziikus' szem
léletet találja meg: a Megvál
tás egész műuének ünneplését
és megerősítésül Jeruzsálemi
[{yrillosnok, az ókor nagy lw
iechétáiának egyik 350 táján
mondott beszédét idézi. A Pel
támadást [eiteoetoe, annak ta
núiról szál és ezt mondia: "Ta
nú. a feltámadásra ae Olajfák
hegye ili, mert ez az égbeszál
lás mennuei kapuja. Betlehembe
ulJJJanis az egekből érkezett le,
az Olajfák hegyéről pedig az
egekbe szállt fel. Betlehemben
eljött az emberekhez, hogy küz
delmeii elkezdje, itt pedig, e
hegyen, a küzdelrneknek koszo
rúját nyerte el."

Mennyire Icdzismcrtté lett az
Ascensionok ez az ú.iabl) stílu
sú eüuben-szemléléee. rnsüoii«
az ősi római liturgia is, mikor a
Gelasianum egyik praefatiója
így szál: "Kriszt us az ember
ürl1'özül('8(?nek segitségére si
etett; sziiletéséuel ugyanis di
CsőséWlel ajándékozott meg ben
nűnket, «zenoedcsenel ugyanis
leu.IIözte ae ördögöt, lmloitaibol
való ieltámadásáoal pedig az
örök élet bejáratát tárta fel, s
az Atyához égbeszállván, meg
nyitotta a mennunek ajtait."
(Missa LXIII.). Mily sokáig
megmaradt az Ascensiá ünnepé
vel kapcsolatban ez a gondolat,
meluet ma szinie teljesen elte-
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ledtünk, mutatja Szent Bernát
egyik homUiája (Sermo II. de
Ascens.): .Krisztus mennubeme
netele a többi ünnepnek befeje
zése és beteliesitése, az Isten
Fia egész úti rendjének bol
dogságos 'végezete."

Mindent akkor értünk meu
legjobban, ha közel férkőzünk

eredetéhez: ennek a gyönyörű

doqmaiikus tartalmú ünnepnek
gondolatvilágát is igy tehetjük
leginkább magunkévá. Keresz
tény őseink szemében az Ascen
sió az odafent való országna.k
ünnepe, amint a legnagyobb
hitszónok. Aranyszájú János
mond.ia: "Mí, akik e földre mél
tatlanok varlYunk, az odafent
való birodalomba szálltunk fel,
az egek egei fölé cmelkedtiink,
birtokunkba vettük a királyi
trónust, s az emberi természet,
amely miait keruboknak kellett
őrizni. az Édenkert kapuját, a
kerubok fölött foglalt ma Krisz
tusban helyet!" Tehát már ma
miénl« az odafent való ország,
mert az en~beri természet az 1s
tenemberben meghódította ma
gának.

Az odafent 'való országba ér
kezés szeniirási rnetaiúrúin,
mely a valóságot próbálja em
berileg meaértetni. Krisztus di
csőségben ül az Atyának jobb
ján, azaz mint ember is reszt
vesz az isteni hatalomban és di
csőségben.

Ennek a boldooltó oalosáimok
gyakorlati következményei van
nak. Orcendezeicnk; mert e mai
napon valóra vált, hogy a "kö
nyörületes Isten mindeneket
örömmel töltött el. h.iszen tes
tével együtt költözött az oda
fent való hoialmakhoz", amint
Damaskinos ünnepi kánonja
mondia. Az Lsten és az ember
közvetítője. az ember Jézus
Krisztus nem t áoolodási [elent
a mi alávaló voltunk részére,
hanem leendő, hihetetlennek lát
szó felemelkedést. -- Bizakod-
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junk: hiszen tudjuk, hogy aki
együtt ül az Atyával, velünk
marad núndig a világ végeze
téig. A mindent látó, minden:
megél'tő, velünk érző I stent
imádjuk ezen az ünnepen, mert
végezetre mindent a legjobban
intéz el számunkra. - V ágya
kozzunk: "vágyakozzunk, testvé
rek, mert tele tölt'ikvágyakozá
sunkat", amint Szent Agoston
mondia. Ehhez az kell, hogy ne
csupán a földi dolgoknak érez
zük jóízét, hanem az égieket is
szeressük és a to'cahaladó dol
gok közé állítva már most a
maradandókhoz ragaszkodjunk.
A kereszténynek nagy memento
ez az ünnep, mert felfelé né
zésrc int, mint a galiléai férfi
akat; nekünk is oda felfelé fe
szüljön reménuiink. 1Jágya, ahol
az 1stennel e.qyütt trónol saját
emberi természetünk.

Az Ascensio nagy, sőt legna
gyobb tanítása a reménykedés.
Szent Agoston a mise ősi Sur
sum cordá-jára hivatkozva
mond.ia: "Az Úr mensiubemene
telét ünnepeljük, hogy Vele
eouiut felemelkedjünk Fel te
hát a szivekkel, de jámborság
ból és nem kevélységből." Elö
ször lelkünk tart az érTi hazába,
ezt kérjük reménukedoe az ün
nep inuíd._árJaiban. "U t nos te
cum 'irt caelo 'vivere mereamur"
- hogy Veled ermütt élhessünk
a mennithen, "ut ad coelestia
consu.rirantu.s" - hogy a meny
nye i dolookhoz [clemclkedlies
sünk. De testünk is óhajtozva
vár az égi meg,rliesőülésre s eb
ben az ajándékban akkor része
sedünk, Ita eljön a Parusia bol
dogító ideje, az Úr második el
jövetele, amidőn az a természe!
fölötti ajándék nyilvánul meg
rajtunk, hOfm testünkben Vele
e.qyüft szullhatunk az örök ha
zába, arnelulren most csuo« n
bízón reménykedünk.

Radó Polikárp



A KIS ÚT

"Isten nem tamasz that bennem megvalósithntatlan
vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyód
hatom, vágyódnom kell arra, hog} sz en t legyek... El kell
magamat viselnem sz ámtalan tökéletlenségemmel együtt,
de mindenképpen a mcunyorsz ágba kell jutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok ·tehát I<cresni" ...

Lisieuxi Szent Teréz

Prédikációkban lJ.1Jakran hallottam él; jánlbor koninsekbe« ol
uastam, ho,qy lsten akaratát készsé,qesen el kell ioaculnunk. Ipar
kedtam ezt measeiolelni és nem is kérek ae Úr Istentől semmit:
amit ő kdlld nekem, azt 'kéezséaael. fogadom. Dr most ijedten kez
dem tapasztalni, hot/y úmJszólvfÍn me.ql;zűnf az imaéletem. Nincs
semmi mondanivalóm az I stennek, l1i.szen {j leo iobban. tudja, mi
kell nekem. Néha seinie iriauelem azokat, akik olyan bizalom
mal "ostromolják" az Istent.

Isten akaratának elfogadása
nem jelenti a kérő ima mogszün
tetését. Minthogy az Isten ura
a földi javaknak is, méltó és
igazságos, hogy kéréssel járul
jon az ő s'~íneelé, ha még oly
biztos is, llogy mindent megad,
ami jó nekünk. Ennyit az egy
szerű társadalmi illem.is meg
kíván még embertársainkkal
szemben is, De van két pont,
ahol kérő imáinkkal is maga
sabb szin tre kell emelkednünk.
1. Kérünk ugvan, de úgy, aho
gyan az ~r Jézus kért: mind
azonáltal ne az én akaratom
legyen, hanem a 'I'ied, 2. Nem
a~t kérjük, hogy Isten telje
s ítse azt, amit mi akarunk, ha
nem, hog;\ bennünket világo
sítson fel és erősítsen meg,
hogy mi ismerjük fel és való
sítsuk meg az ö akaratát az
imádságba foglalt kérést .illető
leg. Moudjuk ilyenformán:
"Uram, betegséget küldtél ne
kem. Éppen most, arnikor egész
munkaerőmre szükség volna, 
mikor anyagilag legnehezebb a
esaládomnak stb., . . Tudom,
hogy célod van vele, s hogy
jó nekem így... De mutasd
meg számomra akaratodat, mit
kívánsz tőlem Urarnj 'falán túl
ságosan tevékeny voltam és
megf'eledkeztem róla, hogy

miudenestől Tőled függök t -
'I'aláu igónyessé és kenvessé
tettem családornat és most he
lyettem kell keménynek len
ned, hogy emberebb emberré
tedd őket'? - Talán elszigete
lődtünk az emberektől és a gőg
felé hajlottunk és Te most meg
tanítasz arra, hogy milyen "jó
a testvéreknek együtt lakoz
niok 7" - Vezeklésnek szánod
nekem ezt a betegséget bűne
imért, - ó, szepen akarok szen
vedni, hogy jóvá tegyem, amit
életemen rontottam,.. - Vagy
talán arra méltattál,hogy en
geszteljek mások bűneiért...
talilll ezért, vagy azért, kit any
nyira sileretele .. Uram! tudod,
hogy neru vagyok méltó,
de készséggel!"

Az így megnemesített kérő
ima egváltalún nincs ellenkezés
ben az lsten akaratának elf'oga
dásávnl, sőt inkább alkalmassá
teszi erre lelkemet. T. i. nem
Istennek van szüksége az én
kérő irnúmra, hanem nekem.
Aggodalmaim, vágyaim, félel
meim, izgatottságom, remény
kedésem, nyugodni nem tudá
som sürgetően kívánja a har
monizálást, Ez szavak, monda
tok által történik, amelyeket an
nak moudok el, aki mindenes
tül ismer, mindenestül javamat
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.akar.ia és módjában is van hely
zetemen valtóztatni, ha úgy jó
nekem.

S míg Neki elmondom, ami
szívemen fekszik, sokszor már
magam is látom az elintézés 
lemondás- útját és mód.iát.

De talán jó volna emlékeze
tébe idéznie azt is, hogy his~e}l
nemcsak kérő ima van a vilá
gon. Az ima a léleknek fele
melkedése egy magasabb szfé
rába. Egy természetfeletti szfé
rába, Isten ezt a felemelkedést
megkívánja tőlünk, mert ugyan
sárból valók vagyunk, de megis
az ő képére és hasonlatosságá
ra teremtve. "Beleragadt a föld
porába lelkem", sírja a zsoltá
ros. Igen, nekünk nehéz irnád-.
kozni, mert kényelmesek és
restek vagyunk, de Lsten mégis
megkívánja tőlünk, mert k ii
lönbbé akar tenni. A primitiv
lelkű embert egyedül vélt érde
keinek előter.lesztése köti Isten
hez - de legalább ez köti. A
legmagasabbrendű emberek, a
szentek, tökéletesen el tudtak
merülni az Isten szemlelésébe.
Eltöltötte őket Isten, úgyhogy
megfeledkeztek a világról, köz
vetlen környezetiikről, ét~ség
ről, fáradtságról, még a f'ájdal
mat sem érezték.

Nek iink, Isten felé törekvő és

talán a legprimitívebb megis
merési fokon mégiscsak túllevő

em bereknek van mondanivalónk
az Úr Isten számára akkor is,
ha nem akarjuk szeszélyes
gyermek médjára kicsikarni
rrőle, amit elgondoltunk, - és
akkor is, ha mérhetetlenül távol
vagyunk id a szemlélődő imá
ban való elmerülés kegyelmétől.
Ott van számunkra bűneink Is
ten színe előtt való alázatos fel
tárása és megbánása, ott van a
meg-megismétlődő hála az elkép
zelhetetlenül sok és meg nem
érdemelt testi-lelki jóért, ott
van a dicsőítés angyali foglal
kozása a V ég telenül Szép, Vég
telenűl Igaz, a V ég telenül Szent
megszemélveaítőiefelé, akár szó
beli imában, akár elmélkedés
ben hozzuk elő lelkünk Iegmé
Ivéről ezeket az értékeket, m in
denképen teljesíteni fogják hi
vatásukat: kapesolni a lelket az
lJr Istenhez, szolg álui azt, ami
az imádság célja: egyesülni az
Istennel, ami a legmagasabbren
dű állapot az ember számára,

Különösen alkalmas imafor
mák a zsoltárok, hinmuszok és
szent olvasmányok, ahog-yan
ezeket az Egyház összefoglalta
zsolozsmában. amely imuf'orma
ig-en nagy kedveltségnek örvend
a mélyebb lelki életre törekvő
világi h ívek sorában is. F.

Ó SZENT és dicsőséges Szüz llJária, mindenkoron RZÜZ és
minden reménylcedőknek reménysége, ajánlom tenélced én maga
mat méltatlan szolgádat, és kérlek tégedet, ó rozsák rózsája, hogy
a b~kesség, ki te rajtad vala, legyen 1n, rajtar,n, i.~. É,s engedd,
hogy letnrek: meatartott minden gono~ztul ~!8 ~ 1Jtlaf!1 sZt~almato~
sáaoktol: Engemet a te szent szüzesseged es üsztasagod, es sZ~'l!'o
teienséged minden bünökfől meyőrizzen (I mi urunk Jéeus Krisz
tusnak miatta.

Lmád.sáu a Görnöry kódexból (XVI. sz. eleie),
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A katolikus liturgia történeté
ben előreláthatóan fontos ese
ménynek fog bizonyulni az a
nemzetközi találkozó, amely még
a mult év július 12--15-én folyt
le Marra-Laachban. Hogy csak
most szólhatunk róla, annak
legfőbb oka, hogya megbeszé
lések eredményének előterjesz
tés formájában való megszőve
gezésén hónapokig dolgozott a
kiküldött bizottság. lYlielött
azonban az Orbis Catholicus be
számolója nyomán ennek is
mertetésébe fognánk, monda
nunk kell egyet-mást az össze
jövetel előzményeiről is.

A liturgiai kérdések hivatalos
római folvóíruta, az "Epheme
l'ld~s Liturgicae" 1948 január
28-an körlevélben közölte mun
katársaival, hogy az illetékesek
megítélése szei-int ideje lenne
folytatni a liturgia megrefor
málását, amit Boldog X. Pius
pápa ke~qett. meg 1911-ben; de
amit kr-itikailag megál lapito tt
liturgikus szövegek hí iián 1914
ben ahbahagytak. Azóta. azon
ban a liturgia tudománya olyan
nagy haladást tett, hogy alig
ha kell tartani elhamarkodott
intézkedésektől. .A körlevél
m i ndjúr-t választ is kért hat kér
désre, amelyek köziíl az öt el
ső a római hreviárium, a nap
tár és a martyrológium, a ha
todik pedig általában a liturgi
kus könyvek módoaítására vo
natkozott. A folyóírat 1948-as
kötetéhez írt előszó hasonló
gondolatokat juttatott kifeje
zésre s emlékeztetett arra, hogy
régen lejárt az a 30 éves ta
nulmányi idő is, amelyet a Ri
tus-kongreg áciú a római bre
viárium további reformjának
kimunkálására engedett. A kör
levélre beérkezett vidaszokat a
folyóirat sorban közre is adta.

hja Mihelics Vid:

A legnagyobb visszhangot A.
Bugnini 1949 márciusában meg
jelent összefoglaló tanulmánya
váltotta ki, amelyben a szerző

azt fejtegette, hogy pusztán a
breviárium reformja nem ele
gendő, hanem szükség van a
liturgikus könyvek általános;
reformjára. Kifejezetton megne
vezte a római misekönvvet is:
S valóban, a húsvéti vigilia új
szcrtartását, amelyet a Ritus
kongregáció a mult év február
9-í dekrétumával az egyházi év
legközpontibb istentiszteletének
nyilvánított, sokan már a
...Missale Rornanum" részleges
reformjának tekintik. A nagy
szombat-éjjeli ünnepi mise
egyes előírásai azt a benyomást
is keltik, hogy a Ritus-kongre
gáció velük már általában a
miserend bizonyos reformját
kívánta előkészíteni.

Ilyen előzmények után ült
össze Maria-Laachban tíz nem
zethez tartozó 48 résztvevővel
az értekezlet, amelyet a trieri
"Liturgisches Institut" és a pá
risi "Centre de Pastorale Li
turgique" kimondottan a római
misekönyv reformjának megvi
tatására közösen hívott egybe.
Hivatalosan képviseltette magát
a fuldai püspöki konferencia li
turgikus bizottsága is. J osef
Loew, a Ritus-kongregáeió he
lyettes előadója figyelemremél
tó levelében kiemelte, hogy a
szentmisével kapcsolatban külö
nösen a népnyelv használatára
vonatkozó tárgyalások érdekel
nék...Okos, jól megalapozott, de'
emellett valamikép a hagyo
mányban gyökerező ösztönzések
minden bizonnyal kedvező fo
gadtatásra találnak."

Az értekezlet, amely a Szent
atyához intézett hódoló távira
tára nyomban meleghangú vá-
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laszt kapott, tulajdonképeni
munkájáuak megkezdése előtt 
a Ritus-kongregáció óhajának
megfelelően - a húsvéti vigilia
új szertartásáról és a vele szer
zett tapasztalatokról tanácsko
zott. "Mél:,) meghatódással álla
jrítjuk meg - jelentette ki álta
lános helyeslés mellett az egyik
résztvevő -, hogy mí, kortár
sak, évezredes fordulatnak let
tünk tanúi a nyugati liturgia
történetében. Az egyhúzi év
legközpoutibb ünnepségében a
liturgia ismét cselekvőkké és a
titok együttünneplőivéemeli az
lsten népét. Megkezdtük az új
útra térést," Az értekezlet hét
javaslatot dolgozott ki. Egyik
.azóta meg is valósult, az neve
zetesen, hogy a vigilia miséjé
nek időpontját az illetékes püs
pöki hatóság a már megkezdő
dött éj8zakún belül, dc akár több
órás előbbrehelyezéssel a helyi
viszonyok figJ'elembevételével
szabadon állapíthassa meg. A
tágabb érdeltű javaslatok között
szerepel, hogya négy szentlee
két jóváhagyott fordításban a
nép nyelvén olvassák fel, to
vábbá, hogy éppen ez a nagy
ünnep ne múljék el a testvéri
szeretet megindító kifejezése
nélkül, tehát "békecsók adussók
a szokott módon", annál inkább,
mert a keleti liturgiában ez a
húsvéti ünnep jellegzetessége.

Ezután láttak hozzá a meg
jelentek szoros feladatukhoz, a
római misekőnyv reformjának
megvitatásához, Az eredményt
a javaslatok két csoportjában
foglalták össze. Az első cso
portba sorolt javaslatok tekin
tetében teljes volt az egyetér
tés. A második csoportba azok
a javaslatok kerültek, amelyek
nek még további tanulmánvozá
-sát tartják szűkségesnek, Nyil
vánvaló, hogy mi itt is csak az
általánosabb érdekűeket emel
'hetjük ki.

Egyetértettek a megjelentek
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abban, hogyalépcsőimátel kel
lene hagyni, vagy legalább is,
mint a régi időkben, a sekres
tyében kellene elkezdeni és az
oltárnál csak röviden befejezni.
Az előmisét ne magánál az ol
tárnál, hanem mint a pontifi
kális szertartásban, a vecser
nye mód.iára a szentélyben fel
állított székeknél végezzék. A le
hető legkevesebbre kellene csök
kenteni a misekönyörgések szá
mát. Altalában csak egy kö
nyörgés legyen, amelyhez egé
szen különös esetekben legfel
jebb egy megemlékezés járul
na. Gyökeresen meg kellene
változtatni: a napi szentírási
szemelvények, a perikopák mai
rendjét. Különösen a vasárnapi
és ünnepnapi evangéliumokat és
lekciókat három vagy négy
éven át futó összeállításban ak
ként kelI~ne elrendezni, hogy
azok a hivek, akik csak a pa
rancsolt napokon hallgatnak
szentrnisót, főleg az ujszövetsógi
Szentírás minden lényeges ré
szét megismerjék. A mai rend
legalkalulUsabbuu megmaradhat
na az első év anyagának. A hét
köznapi rend viszont akkor szol
gáiná leginkább a hívek szű
kebb csoportjának elmélyülé
sét, ha a perikopák olvasása
folytatólagosan vagy a pap
szabad valasztása szerint történ
nék, Hogy pedig a perikopák
teljesen betölthessék voltaképe
ni szerepüket, meg kellene en
gedni, hugy a pap azokat az
összes nyilvános miséken köz
vetlen ül és kizárólag a nép
nyelvén olvashassa. Az értekez
letnek egvébként is az az egy
hangú kívánsága, hogy szün
tessenek meg mindenféle kettő
zést, vagyis ha a szentleckét és
az evangéliumot felolvassák, ha
a kórus a változó részeket, il
Ietve a hívek az állandó része
ket (Kvrie, Gloria stb.) ének
lik, a miséző papnak ne kell
jen ezeket a részeket pótlólag



elolvasnia. Javasolja az érte
kezlet a Credo gyakoriságának
erős megszor ítúsát, az ünnepi
nyolcadokban teljes elhagyását.
Az Offertorium "Oremus"-ához
kapcsolódóan vissza kellene ál
lítani a közimát. Az értekezlet
véleménye szer-int az "Orationes
solenmes' í'orrnájúnál előnyö
sebb lenne a litánia formája.
megnevezve a hívők közösségé
nek kérését is. De bármelyik
formát vúlasszúk, Illeg kellene
engedni a közimához a nép
nyelv használatát. Mint a se
gédletes ünnepi nrisúnél törté
nik, a többi összes m iséknél is
az áldozati asztal előkészítésé
re. a szentedónyek és az elemek
elöhozására csak kőzvctlonűl az
Of'l'ertor-ium előt.t kerüljön sor.
Szaporitani kellene a prol'ációk,
kü löuőseu a vusúrmmi prefá
ciók számát. Ennek keretében
.arra kellene törekedni, hogy az
Ur szeuvedéséröl való emlékezés
gondolata erősebben j usson ben
nük kifejezésre, mint a régiek
től e telöntetben többnyire el
térő úiabb prefációkban. A pap
a kánont csak akkor kezdje
meg, amikor az énekelt Sanctus
és Benedictus elhangzott. Leg
alább is az "Amen"~eket ismét
törölni kellene akimon szöve
g'éből. Ha az áldoztatás t mise
közben végzik. mellőzzék a
"Confiteor"-t és a rákövetkező
imákat, minthogy ezek a szent
ruisén kivüli áldoztatás szertar
tásához tartoznak. A papi ál
«Iással véget kellene érnie a mi
sének, elmaradna tehát az utol
só cvuugélium, mint ahogy már
el is maradt a húsvéti vigilia
éjszaka végzett miséjében.
, A még megfontolásra ajánlott
Javaslatok között a legfonto
sabbnak tűnik fel előttünk az,
hogyakimon végén a nagy
Doxológiát (Per ipsum, et cum
ipso, et in ipso, .. ) ismét éne
keljék. Alatta a pap mindvé
gig magasban tartaná a kelv-

het és fölötte a Szentostyát, A
Communio és a Postcommunio
közé imát, imacsoportot vagy
éneket kellene iktatni, ami ál
tal jobban kifejezésre jutna a dí
cséret és hálaadás és enyhülne
a római misének a más liturgi
ákhoz viszonyítottan túl gyors
befejezése. Az "Ite missa est" és
a "Beuedieamus Domino" mai
váltakozását oda kellene módo
sítani, hogy minden nyilvános
misébeu -- kivéve a Requiemct
- "He missa est" s minden ma
gánmisében a "Benedieamus
Domino" legyen az előírás.

Szóba került az értekezlet zá
róülósón a naptárreform is,
amelyről Odilo Heiming tartott
előadást. Ebben az volt az ér
dekes, hogy bár Heiming az is
mert vallási okokból ellenezte a
napok, hetek és hónapok mai
Iolyta túlagosságúnak bármiféle
megbontását, maga is kívána
tosnak mcridotta a húsvét ide
jóuek bizonyos mérvű rögz íté-
sét.•Javaslata szer-int április 9
én, illetve ha ez nem vasárnap
ra esik, a rákövetkező első va
sárnap lenne húsvét. Az egyes
évek ihúsvéti időpontjainak el
térése így legfeljebb hat napot
teline. Most, hogy a húsvéti vi
giliát oly szerenesés módon visz
szaállitotta az egyház. húsvét
ünnepéuek központi helyzete a
javasolt naptárreform nyomán
még teljesebben és erősebben
érvényesülne az egyházi eszten
dőben.

•
Az új "egyiptomi csapás" a

fejfájás -- állapítja meg J. Hen
nemann. Muta.tja a nyug'ati or
szágokban a csillapító szerek
fogyasztúsúnak szédületes emel
kedése. Az Egyesült Államok
ban tavaly már 80 míllió dollárt
adtak ki értük. S a tanulmány
szerzője felveti 1l kérdést: vaj
jon mi lehet az oka annak,
hogy ez a régtől ismert és lát-
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szólag ártalmatlan baj ennyire
ijesztő mértékben terjed ~

Maguk az érdekeltek csak a
legritkább esetben ismerik fel
szenvedésük eredetét írja
Herinemann. Gyakran állítanak
be, az orvoshoz kétségbeesett
emberek, akik meg vannak győ

ződve arról, hogyagydaganat
kínozza őket. A legtöbben az
után csodálkozva hallják, hogy
nem a fejük, hanem aveséjük,
a tüdejük, a gyomruk, vagy a
bélrendszerüle beteg. A belső

szervek megbetegedése ugyanis
könnyen vezet fejfájásra., A lá
tási zavarok is mindig fejfájás
sal járnak. Egészen elvétve
akadnak természetesen agyda
ganatok is, előfordulnak gyulla
dások magában a fejben is,
megvannak a koponyacsontok
nak, az agvhártyáknak és a
fejidegeknek is a maguk beteg
ségei, de a fájdalmak okát leg
többször nem a fejben kell ke
resni. A fejfájás legtöbbször a
vészjele annak, hogy valami
nmes rendben a szervezetben,
Annál sajnálatosabb, hogy csak
a legkevesebb ember van tisztá
ban ezzel. Igyekeznek tehát mi
nél gyorsabban szabadulni a
bajtól és végtelenségig szedik a
porokat. amelyek az ok helyett
legfeljebb a megnyilatkozását
szüntetik meg.

Az agyvelő maga érzéketlen.
az avvhúrtyák azonban annál
érzékenyebbek. A valóban innen
kiinduló fájdalomérzés legmeg
szekottabb forrása az ag'yvíze
nyő vagy idegvizenyő keringé
si zavara. Túl sok vizenyő fel
halmozódása ugyanis fokozza
az agyban a belső nyomást, ez
pedig izgatja az agvhártyákat,
Ilyenkor támad a betegnek az
a nem is egészen hamis érzése,
hogy rögtön szétrobban a feje,
Súlyos esetekben azelőtt punk
cióhoz, az, agyvizenyő lecsapo
lásához folyamodtak. Ma inkább
vízlekötő oldatokat, többnyire
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SZŐlőCUKl'ot fecskendeznek be.
ami azonnal csökkenti az agyvi
zenyő nyomását. Miritegy 15 éve
próbálkoznak egy másik eljá
rással is, az idegpontmasszázs
zsal. Ez a masszázs az érzékeny
terület legfontosabb idegpontja
it dolgozza meg, hogy a VéT

és a nedvek ismét akadálytala
nul járhassák útjukat. A köz
vetlen fejmasszázs is meggyor
síthatja az elhasznált vér távo
zását. A koponya puha részei
alatt futnak össze ugyanis azok
a finom csatornák, amelyek az
elhasznált vért szállítják, s a
masszazet végző ujj, akárcsak
az idegpontmasszázsnál, meg
szüntetheti a körforgás akadá
lyait. Amióta azonban azt is,
meg'állanitották, hogy az agyvi
zenyő keringési zavarait a szer
vezet általános mérgeződése

váltja ki, leggyakrabban a túl
zott nikotin- és alkoholfogyasz
tás. azóta természetesen a gyó
gyítás is elsősorban arra törek
szik, hogy az ilyen általános
rnérgeződést megszüntesse, is
métlődésének pedig elejét ve
gye.

Hégóta tapasztalták azt is,
hogy legtöbbször fejfájással jár
a magas vérnyomás. Ez a tény
adta később a kutatók kezébe
azt az eszközt, amellyel a fej
Iá.iást kisér-leti célokból ma már
mestersógeseu is előidézhetjük.

A véredények hirtelen szűk íté
sével és tág'itásával gyorsan
tudjuk változtatni II magas és
az alacsony vérnyomást, mire a,
kisérleti személynek mind.iárt
megfújdul a feje. Különösen
hatásos szer-nek bizonyult e kí
sérletek sorún a "hi,sztamin". .',
magas vérnyomás okozta fej fú
jásnál is az a legfontosabb moz
zanat, hogy magát a fájdalom
forrását a fej területén k ívül
találjuk meg. Olyan gyógysze:
rckhez kell tehát nyúlni, ame
lyek erőteljesen hatnak a vér-~

edényekre. Hasonló természetű-



ek az epileptikus rohamok és a
Iáz nyomán fellépő fejfájások
IS.

C. Baeckmasm. orvostudós. aki
harminc éven át tanulmányozta
a fejiájást, legutóbb azzal az ál
lításával lepte meg a szakkörö
ket, hogy őt nem elégítik ki a
fejfájás keletkezésének ismert
magyarázatai. Neki ugyanis sze
metszúrt, hogy betegei szinte
kivétel uélkül ugyanazt a test
tartást vettök fel: kissé előre

hajlott fej, görbe hát, beesett
moll. Amikor pedig utánanézett
ennek a jelenségnek, arra a
meggyőződésre jntott, hogy a
fejfájás leggyakoribb oka a

-nyak- és vállizomzat megkemé-
nyedése és göresösödése, ami t
az emberek zömének mai termé
szetellenes testtartása hoz ma
gával. Az irodai munkák, olva
sás, kötés, szabás, de igen sok
fizikai munka kapcsán is a hát
megg örbítése, a mell besüppesz
tése és a fej előrehajtása állan
dó testtartássá válik. Lassan
ként mexmerevednek így a nyak
izmai, elsősorban az u. n. tra
pezius, és megmerevedik az
egész felső törzs izomzata. Az
izmok feszülése görcsig foko
zódhatík. .Ar. ember úgy ül meg
keményedett izmaiban, mint va
lami páncélban. S állandó, kín
zó fejfájás ennek a túlfeszített
ségnek a következménye.

Baeckmann azt állítja, hogy
sz inte ruindeu felnőtt ember, kü
lönösen II nők hajlamosak er
re a megmerevedésre, amelyet
ő .anyogelosé't-nek nevez. Ellen
szernek a szervezet egészére te
kintő therániát ajánlja. -Masz
százs fellazítja a megkeménye
dett izmokat. .könnvű tornagya
korlatok és mély légzés elősegí

tik a kívánt eredményt. Töb
bet kell aludni, kevesebbet do
hányozni. A legfontosabb azon
ban Baeckrnann szerint a jó
kedvű pozitiv állásfoglalás az
élethez. Fölébe kell kerülni az

aggódúsnak és a szorongásnak,
amely a maga fiziológiai kiha
tásain keresztül a legfőbb meg
indítója a szervezet görcsösödé
séuek. A lelki és testi feszült
ség feloldásával azután meg
szűnik a fejfájás.

•
Ritkán olvastunk életrajzot,

amely lélektani szempontból
annyi érdekességet tartalmazna,
min t Friedricli H an sen-Lőve írá
sa Max Jacobról, a kőltőről,

akinek nagyságát csak most
kezdik felfedezni. Hogy miért
volt nagy költő J acob, akinek
legtöbben még a nevét sem hal
lottuk, annak taglalásába. saj
nos, Hem mehetünk bele, mert
szemelvények közlése nélkül
csak üres szavakat mondhat
nánk. .f~rj ük be annyival, hogy,
páratlnn átéléssel hozta felszín
re éH juttatta kifejezésre azokat
az érzéseket és megérzéseket,
amelyek a "tudat alatt" áthatot
ták a század első évtizedeinek
forrongó világát. Költeményei
vel tanúsította azt a tételt,
hogy "a Iii-izmus lényege a tu
dattalan,de egy ellenőrzött tu
dattalau",

Max Jacob zsidó vallású volt
és a bretagne i Quimperböl, ahol
gyermekéveit töltötte, azért
küldték Párisba, hogy megsze
rezze az "École Coloniale" okle
velét. A fiatalembernek azonban
m inden máshoz több kedve volt,
mint a gyarmatügyi tanulmá
nyokhoz. Festett és az Operában
énekelt, cípöfűzőt árult és ver
seket írt. Amikor pedig mezis
merkedett Pablo Picasaóval,
1901-ben, végkép hátat fordított
az iskolának. "Te vagy a kol'
egyetlen költője" mondta
neki a festő. Három évvel ké
sőbb Picasso, aki közben Spa
nyolországban időzött, Párisba
visszatérvén a Montmartre
egyik piszkos zugában, a Rue
Ravignanban telepedett meg.
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A 13-as számú házban szerzett
lakást. Röviddel rá Max Jacob
is beköltözött a 7-es számú
házba. Szobájának, helyesebben
karurájának egyetlen ablaka a
világítóudvarra nyílott, úgy
hogy egész nap égetni kellett
a petróleumlámpát. S mégis 
írja Hansen-Lőve - ebből a sö
tét lyukból indultak ki mind
azok az eszmék, amelyek még
ma is foglalkoztatják a költé
szetet és a festészetet. Itt szü
letett meg a kubizmus s itt ta
lálták fel a szürrealizmust. Itt
jöttek össze Picasso és Braque,
Grís, André Salmon, Apollinaire
és Pierre Revérdy. A társaság
éltető szelleme Max Jacob, aki
ből sziporkáznak az ötletek, aki
nél egyik szó a másikat teremti
s akinek egész lényét áthatja a
"vis comica", a mimelés és pa
rodizálás képessége. Az álarcok
és a játékos fintorok mögött
azonban egy merőben másféle
Max J acob él, egy ember, aki
a feltétlenre, az abszolutumra
tör. Keresi a titokzatos dolgo
kat, kutatia a fekete és a fehér
mágiát, tanulmányozza az alki
mistákat.. a csillagjóslást és a
tenvérolvasást. Kamrájának fa
lait kabbalisztikus formulák le
pik el.

S egyszer azután, 1909 szep
tember 22-én feltűnik előtte
Krisztus arca is. Ime a saját
visszaemlékezése: "Éppen most
jöttem meg az országos könyv
tárból. Leraktam aktatáskámat,
Keresem a papucsomat s amint
felemelem a fejemet, valamit lá
tok a falon. Valaki ott van!
Valaki ott van a vörös tapétán.
Rám szakad minden! Mintha
villám sujtott volna! Ú, feled
hetetlen pillanat! Ú, igazság!
Igazság! Az igazság könnyei!
Az igazság öröme! Feledhetet
len igazság! A mennyei Test
van ott a falon. a nyomorúsá
gos szoba falán! Miért, Uraml
Ú, bocsáss nlC"J nekem!" .Tacob
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nyomban le akarja vonni élmé
uvéből a következéseket. A
legközelebbi templomba rohan s
kéri a lelkészt, keresztelje meg.
A pap azonban, aki ismeri az
egész társaságot, azt hiszi, hogy
J akob csak tréfát akar űzni be
lőle, s nevetve utasítja el a
gesztikuláló "bohócot". Max
megírja akkor a legfurcsább
könyvet, amelyet valaha is ír
tak, a ,,Saint Matorel"-t, a
szeritnek és a bolondnak, az, áhí
tatnak és a kacajnak különös
vegyülékét, amelyben minden a
maga visszájára fordul. S utá
na, 1914 szeptember 7-én átéli a
második jelenést. Egy kis mozi
ban ül, amikor a vásznon nj"
ból meglátja Krisztust. De me
gint kinevetik. Barátai éppúgy,
mint a papok. Max azonban
nem hagyja magát. "A keresze
tények Istene már akkor hívott.
amikor ifjú voltam, és hango
san hívott 1909-ben azon a szep
tembei-i napon. Itt vagyok, itt
vagyok, Uram, az egész életem
re."

1915 február 18-án Max Jacob
belép Sion Asszonyának kápol
nájába, hogy megkeresztelked
jék. Keresztapja Pablo Picasso,
a festő. "Farce" vagy jelképes
aktus l - teszi fel Hansen-Lőve
a kérdést. Avagy minda kettő
egyszerre: szent őriilet és an
nak bizonysága, hogy Isten a
látszólag legtávolabb állókhoz
is elér~ A keresztség szentsége
azonban valóság s Max Jacob
immár katolikus. Igen, de mi
hez fogjon, amikor alig ismer
maga körül katolikus lelkett
Szakítson régi barátaival l Ne
hézségét tömören, kevés szóval
örökíti meg: "Bizonyos baráta
im nélkül nem. tudok élni, ezek
pedig bizonyos ezörnyűségek

nélkül nem tudnak élni." Max,
akin egész Páris mulat, csak
egy megoldást lát: visszavonul
a Saint-Benoit-sur-Loire klast
romi csendjébe. De nem birja



sokáig. Bejárja Olaszországot,
Spanyolországot és a Bretaguet.
1927-ben ismét Párisban van s
most következnek legterméke
nyebb évei. Ugvanakkor a kicsa
pongások évei is. S megint rá
jön, hogy a világ, amelytől nem
tud elszakadni, semmi egyéb,
csak "séduction stupide", ostoba
r-súbítás. S visszatér a kolostor
ba, ezuttal örökre. Prózát és ver
set ír, utánozhatatlan stílusban,
fest és imádkozza legkedvesebb
imáját, a keresztutat, ír elmél
kedéseket és vallásos szemlélö
déseket. A híres apátság látoga
tóinak idegenvezetőül szolg'ál.
De mégis meg-maradt a réginek.
Bensőséges jámborság és póz,
meditáció és imitáció rajzolja ki
ennek a. hasonlíthatatlan ember
nek az arculatát. Ám kitör a
háború, Frnnciaországot meg
szállják a németek. A zsidókat
itt is üldözőbe veszik. 1944 feb
ruár 24-én a Gestapo kocsija áll
meg a monostor előtt. Max J a
cobo t rniuden magyarázat nél-

kül magukkal viszik, Négy nap
pal később írja utolsó levelét az
Austerlitz-pálvaudvarról. Már
cius 5-im hal meg a drancyi tá
borban.

"Max J acebot állapítja
meg Hansen-Lőve soha nem
vették igazán komolvan. Sem
mint költöt, sem mint festőt.
Legkevésbbé mint vallásos em
bert. A régi barátoknak idegen
lett a katol ikus. .A katolikusok
pedig, akik Franciaországban is
többnyire a kor mögött bandu
kolnak, semmitsem tudtak kez
deni a kuhistával és a szürre-

,alistával. Csak most ébredez
itt-ott katol ikus körükben is a
felismcrés. Annak felismerése,
hogy Max J acob, a költő és a
keresztény, páratlan és egyszeri
jelenség. Humorában és tréfái
ban a Icgrnélyebb komolyság
van. Mint ahogy kiforró idők

ben egyáltalán az irónia. a mu
latságos a közlés tulajdonképeni
formája."

GYERMEKKORABAN, mikor tavaszodott s a virágok fesleni
kezdtek, a testvér óvakodott tőle, hogy leszedie, sőt hogy csak
mea is érinisc őket, míg el nem érkezett rt pillanat, amikor az
első virágokkal lelke Seerelmét, lsten szérJSf'3ges, édes, tündöklő

Szolgálólányát és An!Jját köszöntötte. lHikor ú,QY látta, hogy ez
az idő eljött, ezer kedves gondolat kiizcpeti. leszedie a virá[Jokat,
cellájába vitte, amit letépett és ott koszorút tant belőle. Aztán
a korusra va.qy a Szűzanya kápolnájába mcnt s megkoronázta
Mária szobrát ezzel a kedves koronával, azt gondolva közbe?/', hogy
a Szűzanya, aki a virágok oiráaa s az őif jú sziuének minte.qy
t.avasza, nem fogja visszautasítani a 'virágokat, melyeket szolgája
ajánl föl neki.

Boldog Suso Henrik (1295-1365)

275



NÉRI SZENT POLÖ? (Május 26)

A XVI. századi kora-barokk Róma, Tasso és Paleslrina Ró
mája, a gáláns költészetnek szökőkütakkal és ciprusfa-allékkol
gazdagodó Rómája oly élénken és lenyü,qözűen él bennünk, mini
templomainak egekig viharzó, seenoedéiue« monumental.itása. Pe
dig nem tökéletes Róma képe, ha ritká/Jban emlegetett - vagN
mondjuk inkább ritkábban tudatosított - másik oldalát észre nem
vesszük. Ez a század, ez a Róma egyszersmi.nd annak a friss, lel
kes, megújhódó katolicimusnak is a városa, annak a szellemnek
kezdete, amit nekünk II szinte még kortárs Don Bosco neve jelle
mez legjoboan. Ennek a karneoálból-karneválba táncoló Rómának
utcáin működött Róma apostola Néri Szetit Fülöp. Nem véletlen,
hogy ebben a korban ő fedezte fel a barokk Róma palotái kü
zött az utcát és az utca népét. Európa ekkorrti már megérett
lelki és erkölcsi szempontból is arra a megújhódásm, ami tudo
mányos és műoészeti téren is kezdetét vette. Példaképe, Kalazanci
Szent József és Szent Fülöp már nem a középkori alamizsnálkodók
elszánt aszkézisével szálltak le a nép közé. hanem mosoluoiroo és
természetes életformaként tanitották h.ioeikei arra. ho,qyan 1)('8
sék meg lábukat itt a földön.

"Ma volt az én szeniem nevenapja, kit az ő módja és tana i
szerint áhítatos vidámsá,qgal ünnepeltem meg... Kora ifjúsága
óta fejlődött Ici benne az akaratlan imádkozás adománya, a mély
.~éges néma imádaté, az extázisé ... ilyen sok titokzatos, csodála
tos benső tulaidonsáahoz a le,qti.sztább emberi értelem járult ...
testí és lelki szükségben szenvedő embertársainak lectevékenuebt,
menseaitése ... Szintúgy foglal1wzott az i.fjú sál] nevelésével is, an
nak zenei és szónoki kiképzésével, amennyiben nem csupán vallá
sos, hanem elmés téziseket is feladott és módot nyujtott egyéb
izgató tárealoeera meg vitákra. Emellett ... e.~ztendőkön át mé.Q
csak nem is 1JOlt pappá felszentelve."

Goethe írta ezeket a sorokat az "Itáliai utazás"-hatl. Találób
ban az azóta eltelt százötven esztendő ta.pasztalataival gazdagodva
"em tudnánk Szent FüZöpöt jellemezni.

Egy firenzei ügyvéd fia volt és kaiolcombák iránti nosztalgia
vonzotta Rómába. Mí.Q házitanítóskodott, az e.qyetemre járt és ut
cákon, üzletekben, könllvtáraklJlln ébresztaette lsten szeretét, 
erőt gyüjteni az addig úgyszólván ismeretlen Szent Sebestyén
katakombába járt. Érdekes, boa» a tudomány és a művészettör
ténet is ugyanebben az időben fedezi fel a katakombákat! A 1)éfl
telen szeretet és segítenitudás áldott adományán kívül, működé
sénele nagy kulturális jelentősége is van. 'l'anítvánllával, Baroni
usszal évtizedeken át magyarázzák az e,q1lháztörténetet; felismeri
a gazdag népi dallamkincs jeleniősé.Qét PI' zené« elmélkedésein nw
ga Palestrina adja elő szerzeméwueiil LcannfJyobb történelmi ér
deme talán az, hogy a hívők nagy tömegeit a megújhódott egyház
szellemében kulturált és elmélyült, öntuI!atf):; ezeret etre tanította
l sien és embertársai iránt, (N.)
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A KÉT SZENT TERÉZ SZOLGÁJA

Máreius első napjaiban csönd
beu és a legteljesebb magános
ságban eltemették Szeghy Er
nőt, Avilai Szent Teréz, Lisi
euxi Szeut Teréz és Keresztes
Szent .TÚltOS magyar fo rd ítójút.

•
f;lete knrriernek indult és át

alakult hívatássá. Vnlóban, hi
vatást teljesített életével és
munkásság ával egyaránt.

1872-ben született, abban a
korszakban, melyet joggal lehet
~, magyar, katolicizmus egyik
Jegkorszakanak nevezni. Amint
kitűnő és kordokumeutu muak
is Jelentös önéletrajzában hu
morral cs leplezetlen őszinteség
gel elmondja, családjában,
amely különben tell' volt csupa
.iószívíi, jellemes és derék em
berrel, nem sokra becsülték
sem a vallást, sem a papot, a
Iauanucsos barátot mégkevésb
bé. Ezek a derék és rendkívül
művelt emberek, akik befogad
ták a családjukba családtagnak
a vízbedobott és amalomkerék
alól kiszedett koldúsgyereket,
templomba csak esküvő és ke
resztelő alkalmával mentek, pa
pot pedig csak temetésre hívat-

-\ tak, Tele _-yoltuk tudásszomj jal
es szenvedellyel. A család asz
talánál négy nyelvet is beszél
tek. A kis Sándor, a későbbi
Ernő atya. apjától tanulta meg
azokat az általános, minden
emberre kötelező erényeket,
amelyeket később oly nagyra
,;rtékelt és amelyekről kijelen
tette, hogy ha hiányzanak a ke
resztény emberből, akkor hiába
törekszik magasabb erényekre,
csak az álszenteskedés zsákut
('Ajába jut. Kitűnő erkölcsi ala
pot kapott tehát gyermekkorá
ban: de keresztény, illetve ka
tolileus öntudatot úgyszólván
semmit.

Ebből II környezetből indult
el az ujraéledő magyar katolí
«izmus többi úttörő egyénisége
is: a Kanter-féle egyházközség
szervező nemzedék, Prohászka
több tudást és nagyobbfokú ön
tudatot szorgahnazó nemzedéke
és Ernő atya nemzedékének töb
bi tagja, akik az előző nagy
ébresztgetők és öutudatosítók
által húzott barázdákba elhin
tették az életszentség magvait,
II z aszketik us szellemet és az
Isten közvetleuebb, élményszerű

megismeresére és megközelítésé
re irányuló törekvéseket.

•
Szeghy Ernő sokkal nagyobb

egyéniség, minthogy ne lehetne
őszintén Jrni róla. Ne vegyük
alázatoskodásnak. mikor el
mondja és annyi őniróniával

uj ból és u iból hangoztatja, hogy
meglehetősen alacsony fokán
áll a lelki életnek, mikor ma
gára ölti egy tanítórend ruhá
ját. 'I'errnészetes, hogy nem ah
hm: a társadalomhoz viszonyít
va, arnelvből elindult, hanem
azokhoz II magasságokhoz ké
pest, ahová élete végére fel
emelkedett. 'I'isztességes pap,
becsületes szerzetes, de tele
szenvedélyességgel, indulatos
természete felett bizony csak
itt-ott tud győzedelmeskedni.
van benne egy jó adag emberi
hiúsáz, szereti a szépet és főleg'

büszke ru, hogy ő "úr". Meg
vannak rá a képességei. hogy
"vig~;e valamire". Ha nem ke
rült volna Rómába, megvoltak
a kilátásai, hogy itthon, akár
rendjében, akár tudományos té
ren látványos pályát fusson be,
előjáró. méltóság, vagy egyete-
mi tanár lehessen.

Egyszóval áltagos életnek in
dul. A szülői házból örökségként
kapott becsületesség, őszinteség
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és az igaz érték keresése egye
lőre a lelki életnek csak külső
körein mozgatják őt. Azonban
éppen ezek az örökségül kapott
tulajdouságok hajtják és űzik

és teszik egyre szomiasabbá az
igaz értékekre. Mindenütt ku
tat, ahol valami értékei. komo
lvat, nagyot sejt: a fizikai la
boratóriumban, a nyelvtanulás
ban, a tú ristáskodásbau, a mű

vészetben egyaránt. Mikor egy
alkalolllmal mealátogat.iu a spa
nyol trapuistákat, napokon át
utazik vouaton, hogy Madrid
ban meglathassa Velasquez ké
peit.

Ez az igaz értékekre törekvő
természete ott sem hagyja
nyugton, Rómában, m ikor a leg
fényesebb lehetőségek nyílnak
meg számára. Mint rendjének
generális prokurátora, bíboro
sokkal érintkezik, nem egyszer
magával a pápával és megvan
a kilátása, hogy megkapja, a
bíborosi kalapot is. Azonban
éppen itt érzi egyre heveseh
bell: a katolicizmusban egy a
lényeg, a lélek üdvössége. Ezt
nem lehet pótolni semmiféle
méltósággal, semmiféle hata
lommal, semmiféle karrierrel.

Kis Szent Teréz Önéletrajza
dönti el sorsát, bár már előbb
is szakítani akar a világgal. 're
réz teljes világosságot gyujt lel
kében: a boldogságot a katuli
cizmuson belül is csak az Is
tennel való teljes együttélés ad
ja meg. A hamis értékektől. a
felemás megoldásokt ól viszoly
gó szellem, melvet még hazul
ról hozott, előkészítette lelké
ben az isteni kegyelem útját és
elvitte a teljes önátadásig. Fé
lelmetes tanulság ez arra néz
ve, mennyire fontos a kegyelem
szempontdából, de az örök üd
vösség szempontjából is ápolni
magunkban a természetes em
beri erényeket. A "gratia sup
ponit naturam ..." tétele nem
holmi negatívum, a természetes
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értékek yaliveregető III e,d.íírésc,
lianem nagvon is komoly fi
gyelmeztetés: ahhoz, hogy jó
keresztények lehessünk, először

igazán embereknek kell lennünk.
Mennv ire . félmegoldásoktól

iszonyodó szelleme vitte Ernő
atyát a lcgmagasabb lelki sí
kokra, Keresztes Sz~nt János és
Avi Jai Szent 'l'eréz daróc alá,
arra jellemző egy kis epizód,
amit öuéletrujzában mond el.
Szembathelven az első világhá
ború elején meglútog'attu egy
volt tanítványa. Olyan dolgo
kat mondott el neki, amik na
gYOll is a gyóntatószékbe illet
tek voluu, Ernő atya meg is
kérdezte, iuikor gyónt. -Azt fe
lelte, hogy bizony nem a kő

zelm ultban, Biztatta, tegye meg
minél előbb. A volt tanítvány
azt felelte, hogy ez lehetetlen.
"De m iért]" -- kérdezte Ernő

atya. -- "Azért -- hangzott a
felelet - mert ilyen dolgokat
nem lehet papnak elmondani,"
"De édes fiam, ha nekem el
tudja inondani g'yón áson kívül.
iniért ne mondhatná el azt más
papnak?" "A felelet. meglepő
volt, de rám nézve megrázó is"
- moudja Ernő atya. A volt
tanítvány ugyanis azt felelte:
"Az egészen más. Maga nem
pap, hanem úr!" ... ,,:~1i lesz, ha
az örök bíró, aki még sokkal
j öbbet tud rólam, még sokkal
indokoltabban fogad majd en
gem e szavakkal- Nem pap vol
tál, hanem úr ... Abban a pil
lanatban megszilárdult bennem
az elhatározás, hogy elmegyek
vezekeln i valami sz izorú szer-
vezethe." -

Ezért {dit he uegvveuöt esz
tendős korúban mégegyszer no
viciusuuk, miután letette az
apáti aranyláncot és keresztet,
és nriután otthagyott mindent,
tudományos pályafutást ('s egy
házi méltóságokat,

Pig'yóniségc és hivatása ott
bontakozott ki a két Teréz és



Keresztes Szent.J á nos szolg ála
tában, mikor lemondott önma
gáról éH pályafutásáról. Önélet
rajzában aránytalanul keveset
moud élete második felében
végzett munkásságúról. Pedig
tizennég-y könyv jelent meg tol
lából, közűlük nem egy igen je
lentős. Nem abból a fajtából
való könyvek ezek, amelyek
kezdetben nagy közönség'sikert
jelentenek, aztán egyre szürkül
nek az idővel. Csöndes és ész
revétlen források, azonban szá
zadok múlva is hozzájuk jál'llak
majd a szornjazó lelkek. Az,
hogy magyarra fordította az
aszketika és a misztika két leg
nagyobb klasseikusát: Avilai
Szent Terézt és Keresztes Szent
Jánost, irodalmilag is jelentős
tény, egyszerű, tiszta. m inden
ki által érthető nyelven közvo
titette Szent Teréz klasszikus
spanyolsággal megírt, ern!Jol'Í
leg alig megközelíthető élmé
nyeit. Am irodalmi hatását sok
szorosau felülmúlja az a sze
rep, amit a magasabb lelkiélet
kialakításában egyéni és kö
zösségi viszonylatban betölt.
Szent Teréz és Keresztes Szent
J ános könyvei többet adnak,
mint puszta ismertetést. Ugyan
akkor, amidőn világosságot
gvujtanak, egyúttal felgyujtják
az ember magasabb szenvedé
lyeit is, de úgy, hogy alélek
meg tudja őrizni józan derűjét.

Éppen e tekintetben utolérhe
tetlen e két klasszikus. Az egé
szen rendkívüli, élmények, a leg
csodálatosabb látomások között
sem fcledkeznek meg egyszerű,

gyarlóságokkal telt emberi mi
voltukról. Ezért van az, hogy
bár több aszketikus és miszti
kus írót fordítottak magyarra
P. Ernő előtt és után, ezek ha
tása nem mérhető össze e két
lángelme hatásával a magyar
katolikus hívő társadalomban,
sőt azon túl is, a mélvobb gon
dolkozású másvallású mavvarok

körében. S itt nem mulaszthat
juk el, hogy rá ne mutassunk,
mennyire fontos e két klasszi
kus jelenléte a magyar katoli
kus kulturában az egészséges
vallásosság kialakulása és meg
óvása szempontjából. Minden
elevenebb és mélvebbre törekvő
vallási életbe . múlhatatlanul
ígyekeznek betolakodni a tul
zók, az idegfeszültségben szen
vedők és eszelősök. ostromolják
a gyóntatószéket, az áldoztató
ráesot, a papokat. Avilai Szerit
'I'eréz és Keresztes Szent János
józan derűje olyan a hamis
misztika számára, mint a nap
sugár a bacillus számára. Az a
vallási stílus tehát, amit Ernő
atya közvetített a magyar ka
tolicizmus felé, a legmagasabb
lelki élettel az egyszerűséget,

természetességet, eleven életerőt

biztosít j a.
Ezt a stílust nemcsak fordítá

saiban tartotta meg Ernő atya,
hanem magatartásában és ere
deti írásaiban is. Mint gyónta
tó és lelki vezető azért tudott
anuv i ru hatni, mert párosítani
tudta az előbb emlegetett nagy
értékeket. Ezért távozott min
denki megnyugodva gyóntató
székétől, ezért tudott néhány
moudattal olyan tanácsokat, út
baigazítast és programmct ad
ni a hozzá fordulóknak, hogy
egész életükön keresztül meg
maradt és megmarad bennük,
Mint előljúr!>. nem tíírte maga
körűl az olyanokat, akik -- akár
a magasabb lelki élet kedvéért
is ~- eltértek a józan ész és az
emberi egyszerűség útjáról. Ma
ga mondja el, hogyan küldött
el m int uoviciusmester egy no
viciust, akiigen buzgó léleknek
látszott, de naponként nézegette
a kezeit, mikor tűnnek fel rajta
a stigmák.

Önéletrajza józan humoráról
már szólottunk. A könyvben az
olvasó számára egyik legna
gyobb élmény az a tárgyilagos-
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ság, ahogy mindenki hibáit né
zi, még a magáét is. Nem esik
a magasabb síkokra jutott val
lomástevők hibájába, hogy le
szólja önmaga előbbi életét.
Nem botránkozik meg bukott
embereken. még bukott papokon
sem. "Még nem alapították meg
azt a szerzetesrendet, ahol min
denki szent volna" - mondja
nem is egyszer.

Ugyaneh a józan és bölcs
szemlelet jellemzi a "Belső vár
kastély kapuja" című könyveos
kéjét, melv a magyar vallásos
irodalom világviszonylatban is
klasszikus kis remekműve. Ho
gyan kell imádkoznunk úgy,
hogy megfeleljen gyarló ini
voltunknak és elvigyen a lelki
élet legmagasabb ormaira? A
felelet és tanács, amit ad, nem
csak hogy mindenki által ért
hető, de mindenki által követ
hető is. Arra tanít meg ugyan
is, hogy adjuk, amit tudunk, de
amit tudunk. azt adjuk jó szív
vel. Aki így imádkozik, annak
Isten megadja a segítséget,
hogy egyre tökéletesebb fokra
emelkedjék.

Olyan elv ez, amely kivált
képpen nekünk magyaroknak
való, a mí sajátos lelkialka
tunknak felel meg' leginkább
ugyanakkor. midőn egyúttal ál
talánosan emberi is... És ez
volt Ernő atya hosszú. kanyar
gós útjának végső értelme.
Eljutni Nagy Szent Teréz lel
kivilágának ormaira és Kis
Szent Teréz egyszerűségéig,

hogy ugyanoda elvezethesse a
magasabb ii"ényű magvar lel
keket.

A szenverlélves, robbanékony
természet öreg korára evangé
liumi értelemben vett gyeJ;-mek
lélekké változott; aki "Anyács
kámnak" hívta a Boldogságos
Szüzet és nagy szerétetében a
Szűz földi auvanvelvén, ará
mul imádkozta. a nózsafűzért és
a zsoltárokat.

E sorok írójának egyszer volt
alkalma Ernö atyával szemé
lycsen találkozni. Akkor már a
hetedik szélhűdése után volt, az
egykori vakmerő túrista éppen
csak hogy mozogni tudott. A
halálról is szó esett beszélgetés
közben.

- Azt kérték mcstanában na
gyon kedves lelkek, hogy dik
táljam le nekik, lilit érzek én
a halál előtt. Nos, én elolvas
tam Korornpay nagyon értékes
és okos könyvét erről a kérdés
ről és tele vagyok csodálkozás
sal, hogy eurryi bölcs dolgot le
het gondolni a halál előtt. Mert
én nem gondolok ilyen bölcse
ket. Hogy mire gondoljon
Szent Teréz szolgája a halál
előtt] Semmire! Az a helyes,
ha az egész ügy egyszerűbb

számára. mintha Gvőrből el
kellene utaznia Pestre. Ha egy
szer majd mennem kell, hát fo
gom a kalapomat és alá'szolgú
ja, megyek ... "

Nos, hát most vette a kalap
ját és elment. Utolsó éveiben

.gyakran emlegette, hogya BoI
dogsúg-os Szűz közelében akar
majd tartózkodni a meunyek
országában is. Bizonyosan nem
tévedünk, ha azt hisszük, hogy
most már valóban ott van.

Sinkó Ferellc

Felelős kiadó: Sík Stuulor

~I.t-nyom.:a Budapest, XI., Bartók Béla-út l!l, - 759 51 1'. v.: Gaál "_rene



SZERKESZTŐI ÜZENETEI{

C. F. RAMUZ a modern SVUJCl (francia nyelvű) irodalom leg
nagyobb alakja. 'I'őbbnvire a Vaude kanton népének életét dol
gozza föl eredeti luurg ú, ruély kö lto iségű műveiben, Regényei kö
zül kettő, "Üld(,:.Iiilt vad" b; ,,/\<lúlIl és Evet" ('íllllllel, magyarul is
megjelent.

L. L. A:.It írja, hogy az a sokféle vallas, amely volt és van a
földön, ruind-minrl igaz vallás. Mindcuv tehát, hogy ki metv ikhen
él, ar. a fő, hogy ki-ki a maga vallásában becsületes legyen. -- Az
Öli núzetc, umel vot egyébként hitközörnbösségnek hívunk, csak az
esetben úl lnú Illl'g' IwjYl~l, ba Isll'1l a va liu-, dolg'úlmll 1I1agllJlL,'a
hagyott volna bennünket, vagyis ha csak a saját értelmünkre
szo ri tkozva kellene Üt megkeresnilll k és (~S,l k a saját crőukre tá
ruasz kod va kellene üt s:.lolgaltlUilk. A k ülöu Ié!o val lúsokat azon
ball IllÓg' akkor is rangsorha helyezhetnők, Krisztus szava sze
rint: "Gyümölcseikről ismeritek meg őket". Az lenne a legiga
zibb vallás, amelynek képviselói a logk ü löu b gyülilölesiíket te
remnék. a legemberebb élctet élnék. -- Ámde Isten nem hagyott
magunkra a vu ll ás dolgúban. Sző lo tt hozzúuk az í)"killyilatl,Oh
tatásou át (ennek nyomait őrzi a primitívek előszavas hagyo..
mánva, ugyanennek roncsait őrzik a mythosok), szólott a válasz
tott néphez a prófétákon át, szólt hozzánk emberré testesült egy
szülött F'iúu át, aki élete árán szerezte vissza nekünk Isten barát
ságút és nyitotta meg' előttünk újra a mennvország ajtaját. Szól
hozzánk ] ..sten Eg'yhúzúll út, amelynek or í ási testét az Atya s
a Fiú lelke, a Szentlélek élteti. Az a Szentlélek, aki egyút
tal erőt, kegyel mct ád uek iin k, hogy Krisztus keméuv beszédét
uieghallgathussuk, befogadhassuk, megtarthassuk. Mivel Isten eny
nyit tett értelmünk meg'viliLg'osítÚd~ll'l't, uk arutu nk lllCgerösítl~S{~

ért, v iszonzúsul elvárhatja tőlünk, hogy ne akúrmelvik vallasban
éljünk, hanem - ha megismertük -- abban, amelyet az Ö Egyszü
löttje adott nekünk. Krisztus mondta, hogy az Atyához csak egy
út van, csak egy kapu, s ez az út, ez a kapu uzouo« üvele: a meg
testesült Fiúval.

G. L. Panaszkodik, mert gyermeke "egy idő óta állandóan a
könyveket bújja. Hégi szolgálatkészségo eltii.nt, Hól sz.in to semmire
sem haszu álhutó, mert semmiért sem hajlandó ubbuhugyni az ol
vasást. Még az ebédet is szívesen elhagyná miatta".

Az olvasási láz azok közé a g yerekbetegsegek küzé tartozik,
amelyeken jó, ha átesik a gyermek. Heudszeriut a kamaszodással
kapcsolatban vagy azt mosrelőzdou jelontkcz ik, és szerves folyta
tódása annak az értelmi fejlődésnek, amely a megelőző fejlődési

fokon gyüjíögetésben {'S csatangoláshan szekott nyilvánulni,
Miudkét fokon az ismeretek és a tapasztalatok szerzésónek újabb
területét fedezte fel a gyermek, s nem egyszer a felfedezők meg
részegültségével lendül bele u túlzásokbu, Túlzásai azonban csak
akkor válnak agg'asztókká, ha annyira makacs, hug'y miattuk
akár törésre is képes vinni a dolgot, vagy ha egyidejűleg kény
szer-jellegű cselekedetek is megfigyelhetők, vagy ha évek mulva
sem tud kinőni belőlük.

Maguk a túlzások a realitás elöli meueküléssel is kapcsolat
ban szoktak lenni. Hiszen a g~Terek nemcsak értelmileg fejlődik,
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h anem egyéb igén y ek szemp on t j á ból is. É s idő ke ll ah ho z, m íg
ú j igény ei m egtalálj ák a mód.iá t annak, hogy a k ürn vezet á lta l
nyuj tott lehető ségek határain belűl ki el égüljen ek vagy p ed ig
újabb legális érvényesü lési te r ülete ke t találjanak. E zt az , idő t
bi zon yos igénye k elfoj tása, má soknak a k ő ruyezet.ta l, a hag yo
m ányokka l, önmaga régi én jével, s ál tu l ábn n a r eali tagga l való
á llandó összeü tkö zése jell emz i. Nem csoda , ha a so k sikertelen
ségbe belefá rad t, ső t t al án önbiza lmának korábbi inegreud ülé
se i miatt csükkeut é rt é k űs égi ér zésekke l birkózó gyerek áloiu vi
l ág ba me ne kül, és szerenes és esetnek kell mondan unk, ha nem
fék tel en m ozizás, egészsé g te le n rom a nti ka vagy a nagyok nak
k iil sőségekben történő majmol úsa, hanem u k ű nyvek jelen t ik r é
szére a z álomvilágot. Hi szen a kö nyvek ér te lm i fejlöd éHét szo lg úl
ják, sőt olvasmá ny a ina k okos, l ehet őleg észrev étlen ir úuv it úsá 
val er k ölcsi fejlödését is. Azonkiv ül az olvasm ányok t urtal ru úból
nem egyszer következtetni lehet azokra a bels ő fes zü ltségekr e,
amelyek a z álomvilágba v al ó belemellekülést l étrehozt ák. Aki a
kalandos és durva ponyv út kedveli, annak bizonyárIt a z ag resz
sz.ivi t ásá v a l van baj s tö b b testmozg ásru és uktiv it úsra vo lna
sz ű ksége ; a romantiku s r eg ény ek szereh uese től .b szerctetet, meg
értést, vált oza tosságo t és u émi egészsé ges romantikát igényeIne ;
a ki nag y em berek éle t r a jzait falja, annak talán nemes nag yra vá
gyását fo j tj a e l "a k örnyezete ; az út le írúsok m ért éktel eu o lvasása
esetleg k é uvszer ű hel vhezk öt ötts égre, a szí upnd v it ásr á ért való
egyoldalú ra jo ngás pe d ig" a szere pl ési ig-én y ki el ég Ithetetlens é
g ére utalh a t. Ezek mell ett eg~'éb ok ok is szcrepelhet uek, p l. a
rossz p élda vagy a kamaszk orb a n nem ri tka u ezn t ív is ta maga
tartás, m elv u tóbbi sze r- int a n ná l tüntet ő bben r agaszkod ik va la mi -
hez, minél jobban ti ltják. .

Az okos szül ő mindiz so k sze m uo n t.ru gonelo l és m i nd ig e lő

szö r önmag úban és a körn yezetben ke res i ti !,uj a kid, csak az utá n
a gyermek be n . S csak a kko r avatkoz ik be, ha az a t ú lzás ag
g-asztó vo lt a miatt feltétlenül szű kséaes. Hvenkor is az ok ok
m eg sz ün t c t és ére törekszik, uem pedig <l tünetek ére. f:H bármi t
tesz vagy mond, nem á r u lja el bel ső nyug talanságát és nem fe
nyegetőzik a hiba esetleges kÚI'oH követk ezm én yeive l. hanem m in
dig türelme t, szero te te t és nag y bizalmat m u tat. Ez a mi nde n
"g ye r ekbetegséggel" kapcsolat ba n ai ánl atos m ag a ta rtá s ' fog' se srí
ten i az olv asási láz tú lzásai n is.

U J OR G O 1u ft ~ ép ít és ét é< minden- RI-eg O~~o' I
.I" n &'- nemtl javítást váll al e r ••
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