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Paul Claudel

SZENT PÉTER
Péter, az érdes, tarkopouyájú férE, ki úgy fogadkozott, ke

z('t ök ölbe zárva jú keményen,
Elséinek emelte Lsten felé kezét 8 megesküdött, de nem arra,

.unit nem tudott semmiképpen,
Hanem az élő Krisztusra, szavát téve rá, hogy ő az, aki test

hen és alakban a szeme előtt áll ott.
Azért lett mindörökre Péter, azaz Szikla ő, mert. hitte, amit

látott.
.Iézus megvárta maga is, míg Péter tanúságot tesz felőle:

S én, ahogy ő hitt Istenének, úgy hiszek Péter apostolnak,
ki az igazság hirdetője.

"Péter, szeretsz-e engem7" - kérdi tőle az Úr háromszor is
egymásután.

S Péter, ki az imént háromszor megkísértve háromszor meg
tagadta őt egymásután,

"Uram, hisz tudod, hogy szeretlek"-- feleli keserves nagy
zokogásban.

"Legeltesd iriindörökre juhaim s a legfőbb Pásztor nyáját a
világban".
~ De most őt vezetik, és itt az este; Péter megáll, s ime,
Mint a genezáréti halászatok hajnalán. köntösét maga veti le,
S látva a kereszt neki készült fáját,' melynek alulra rögző-

dött az ága,
Ősz szakálába mosolyog a vén missziós pápa.
Az első pápa, Szent Péter a Vatikánon áll és bilincsbe igá

zott
Két kezével a leáldozó napban megáldja Rómát s az egész

v i lágot.
Aztán megfeszítették, fejjel lefelé, az apostoli lábak az ég

felé lendültek a magasba.
A katolikus vallás· feje Kr.isztus, de Péter a mozgása és

alapja.
.Jézus a földbe ültette a keresztet, Péter pedig az égbe gyö

kerezte.
Itt van, sz ilárdau az örök igazsúg harántos felére szegezve.
.Jézus a föld felé nehezedik teljes súlyával, mint gyümölcs

il szárra,
De Péter mintegy horgonyra van feszítve, mely karmait a

"zéd ület és szakadók legmélyebb inelyeibe vUJJa.
Fordítva nézi az eg-et, melynek kulesai nála vannak, a biro

dalmat, melv Kéf'ásou alapul.
Látja Lsten t, s a lába vére csöppenkint HZ arcába hull.
Testvére, Púl múr befejezte; ott fekszik most, aki előtte jál',
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Mint evaug'éliumuak az episztola, melv iucgelőzi és illellette áll.
Testük egy kő alatt pihen, eg'y m ás mel lett VÚ1'jÚ k, hogy az

Úr eljön újra.
Boldog Város,' másodszor is mega! anított, s ilyen alanitókor.

alapulva!

SZENT pAL

Isten Báránya, ki országod a szenvedélves lelkeknek igérted,
Fogadd szolgádat, Pált, aki tíz talentumot hoz ma néked.
ötöt te bíztál rá, s másik ötöt ő maga keresett.
'I'e mindent számontartó gazda vagy é,-i szijrorú ahhoz, ak i

szeret,
Öneki mégis ndd meg htenét, mert ií neked szegény silivel

nem félig adta ám!
Oltsd el e villámverte szom.iúságú t, szen t atyánk, Ábrahám!
Hajdan az ősi Mózes jelenléted árnyéka tól is reszketett,
"Távozz egoy kissé - mondta -- tűler«, mert félelmemben

elveszek",
De Pál, mint hibátlan tabernákulum, tiszta áldozutoltur. azon-

képpen
Fogadta s nem vetette el dicsőséged társaságát még életében,
S mert az lenni, akiről a próféta szól a példabeszédben,
Mondván: "Ki lakozik közületek a tűrhetetlen tüzek köze-

pében~"

Uram, igazságodnak ösztökéje miudnyájunkat kegyetlen ül
szorongat,

De aki magát megadta neki, szivében irgalmatlan egyszerűre

olvad.
. Istent. látva, a hálátlan és kegyetlen világot Isten szemével

látja,
Emberszívvel az örök Isten szeuvedését vállalva önmagára.
Mert az, Istennek nincsen hangja, ő lesz a hang, amely helyette

zengjen;
Mert Istennek se húsa ni nr-s, se vére, helyetted itt van szen

vedni a testem.
S hogy folytassa m imlnzt, ami hiányzik Krisztus sze nvedésé

ből, íme itt áll,
S oly egyszerű, miut egy kiáltás, vagy mint a tűznek láugja

immár.
Egyszerű, mint az éles kard, moly II lelket a testtől elruetél i,
Egyszerű, mint a láng, amely .Ialúnk kémiúval uz elemeket

leméri.
Egyszerű miut a szeretet, mely csak egyetlen dolgot ismer és
Megy ahová II Szél viszi, számúra nÍnC'8 szünet vagy eruyedés,
Megy a világ egyik végétől másikig, mint a viharsedortu

tűzvész, s átugorja a tengereket f]l'ted!



Szereteted mint a halál tüze s az érted izzó Imzgalom ti

Pokolnál keményebb.
És látva mind e vak gyermekeket :; keresztség nélkül sírba

hulló népeket, nagy keserűen föl zokog
És sír és kezét tördeli és könyörög s örömest lenne váltsá

gukért átkozott,
Én is, Megváltóm, e lefejezett nevéhen kérve kérlek,
Könyörülj. rajtuk; kiket szeretek. ne hitetlenül haljanak meg,

ahogy élnek,
De hallják, ahogy én hallottam, mielőtt itt az óra, melv az

Itélet ideje lesz,.
Hangodat, amint így szól : "Pál, én vagyok az a Jézus, akit

te üldözesz."
R ó n a y G y li r go y fordítása

S~k Sándor

GOGOLY
Februárban mult száz éve, hogy Gegoly Miklós, a nagyorosz

regény úttörője és első klasszikusa meghalt. Az orosz szellemi
világ joggal ünnepli ezt az évfordulót, de nem kevesebb joggal
ünnepli vele a vi lágirodalom is. Sokszor idézik Dosztojevszkij
mondását: "Mi miridnyájan Gogoly Köpenyéből bújtunk .elő,"

Szellemes mondás ritkán fejezett ki kétségtelenebb igazságot; ha
van hibája, akkor nem az, hogy sokat, hanem hogy keveset mond:
Gogoly novellája nemcsak a "negyvenes évek" nagyorosz regé
nyét ihlette meg, hanem bízvást szimbóluma lehet -- aminthogy
útmutatója is volt - az egész nagy európai realista irodalom
nak. A Holt lelkek az orosz irodalom első klasszikus regénye, és
termékenyítő hatása tartalom és forma dolgában egyaránt megsza
kítatlanul húzódik 'I'urgenyevtől, 'I'olsztojtól, Gonesárovtól, Dosz
tojevszkfin, Csehovon és Gerkijon út a mai orosz irodalom leg
nagyobbjai.ig: az egyik oldalon Solohov Csendes Donjáig, a má
sikon a mai orosz humorístákig. Az európai irodalom viszont
mindenkor a nagy európai realista úttör-ők, Diokans és Balzac
mellett fogja idézni emlékét és nem fogja feledni, amire éppen
franciák mutattak rá, hogy Gogoly és tanítványai nemcsak meg
előzik a francia realizmust, hanem annak programmját gazdagab
ban és mélyebben valósítják meg, mint maguk a franciák. A
mai olvasó azonban ilyen történelmi és irodalomtörténeti meg
fontolásoktól függetlenül önmagukért is teljes mértékhen megérti
és élvezi Gógoly műveit, A Holt lelkek groteszk leleménye, elo
venbeható szatírája, főképen azonban az a közelebbről meg sem
határozható valami, amit a regény atmoszférájának lehetne ne
vezni, néhány novellájának eliyszeni szépsége, elsősorban pedig
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a Köpenynek emberileg és miívészileg tökéletes értéke, sőt tra
gikus nagysága ma is megkapja, elbűvöli és gondolkozásra kész
teti a .lelket.

Gogoly nem tartozik a termékeny írók közé, hiszen egész lI'O]

pályája alig terjed többre egy évtizednél. és ennek is csak CI

második felében találta meg igazi hivatását. Az első éveket a
keresés nyugtalansága jellemzi. Ükrajnából származik, záporog i
kozák nemzetségből: innen hozza magával vérében, gyermekkori
benyomásaiban a nagy síkságok lehelletét, felejthetetlen szineit,
hangulatait és alakjait, azt az egész népi világot, amely a külf'öldi
olvasó számára izgalmas exotikum, de az írónak tenné
szetes, magától-értetődő világa, és igy az olvasó számára egy
szerre hat az intimitás és a képzeletgerjesztő mcsszeség varázsá
val. Magával hozza a kozákság gazdag és izgalmas történetének,
harcainak, spártai multjának és fékezhetetlen szabadsúgszenvedé
Ivének emlékeit, hagyományok, mondák, ösök, szabadsághősök és
rablók kavargó világát. :f~s hozza magában a kozák lelket, ame
lyet százados síksági élet hozzúszoktatott a nagy perspektívákhoz
és kifejlesztette benne a képzeletet, az álmodozást, a mesék, babo
nák, kísértetlátások érzékét, a bensóséget és a kesernyés humort
határt nem ismerő hazaszeretetet és vállalkozási kedvet. Mindez
valami sajátságos nyugtalansággal kavarog benne. a "szabad
kozák" váudórösztönével, mozgékouvságúval, pihenni, megálla
podni nem tudó ösztönével. Megmutatkozik ez a nyugtalanság
már -a legelső időkben, inikor az iskola ból kikerült. Mikor 1829
ben Pétervárra érkezik, hogy hivatást keressen, g'yors egvmás
utánban lesz írnok, színész, nevelő, egyetemi tanár, - közben
egy hirtelen elhatározással egy tengeri h ajójegvbe öli minden
pénzét, Lübeckbe hajózik és három napi bolyongás után visz
szatér Pétervárra. Ezek a nyugtalan cikázások az író töltekezese
nek, életkóstolásának. írói készületének napjai. Még nem tudja,
hogy mi lesz, de érzi a nagyrahivatott fiatal lélek romantikus
lendületét. "Érzem - írja -, hogy van bennem erő egy nagy
és nemes feladat megoldásához, hazám javára, polgártársaim "és
összes embertársaim boldogítására."

A harmincas években vagyunk; természetos, hogy úgy kezdi
Gogoly is, mint valamennyi író-kortársa: az európai romantika
mindenütt érvényesülő forrnáival ; verseket ir, lírai és szemlé
letes rajzokat, életképeket, E. T. A. Hoffmann stílusában elkép
zelt kísértethistó riákat, (Az· arckép, Az 011', r"'ij,) oly kor-olykor
égy-egy valódi novellát is, köztük olyan tökéletes alkotásokat,
mint a Régimódi földesurak (egy orosz Philomon és Baucis há
zaspár szentimentálizmus nélkül is elérzékenv ítő pasztellr-ajzával) ,
il Szorocsini vásár, amely Musszorgszkij zenéjét ihlette meg : vagy
az a pompás humorú hosszabb novella, amely arról szól, Houuan
»eszeit össze Iván [VálWl'ics [pán Nikiforuviccsal? Gogoly ro
mantikus korszakának f<:ímiíve azonban II BalylJfl Tárász, ez a.
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prózában Írt kis eposz, a régi kozák életnek és a kozák-lengyel
harcoknak ez a megragadó képe, amellyel Gogoly egyszerre a kol'
legelső írói közé emelkedett.

Ha ennek a műnek sajátszerűségét meg akarjuk érteni, eg'Y
felől Vörösmartyeposzaha kell gondolnunk: az európai roman
tika erőfeszítéseire, hogy megoldjon egy kötelezőnek érzett fel
adatot: az ősi nagy epikát meder-n lélekkel újítani fel. Gogoly
azokhoz a kísérletezőkhöz csatlakozik, akik a régi epikai forma
anakronisztikus voltát érezvén, egy lépessel a regényhez közelí
tik a formát és prózában írják meg azt, amihez valamikor szükség
szerűen csatlakozott a nagy népi epika megszekott versmértéke.
Erről az oldalról Chateaubi-land Vértanúit juttatja az ember
eszébe. A Buluba Tárász azonban sokkal közelebb áll a mai ol
vasóhoz, mint ezek a másodlagos ihletű költő-epikusok, közelebb
a történeti regényhez, m int az eposzhoz. Ez a valószerű hang a
nagy epikusok közül Zrinyi! idézi emlékiinkbe. akinek í'őereje éll
pen megkapó valószerűségében, jellem- és miliő- rajzának .ano
deru" szépségében van. A Szi.qeli Veseedclemnes: ezt a belső

igazságát tárgyának és szerző.iének szerenesés találkozása biztosit
ja: mindent, amit leír, maga is végigélt, azért teljes életközel
ségből alkothat. Ha nem is ilyen teljes közelségből, de még élet
től meleg közelből nézi és alakítja tárgyát Gogoly is. A
homéroszi keretet és az époszi sablont olyan világ leirására al
kalmazza, amely egyrészt csakugyan hasonlított a homéroszi 19
vagvilág prtmitivségéhez, másrészt a költő ezt a világot egy va
lóságos szemtanúnak és résztvevőnek szemével nézi, hiszen nagy
apja, akinek elbeszélései szelgálnak forrásául és ihletőjéül, maga
is szereplője volt a műben leírt eseményeknek.

Maga a mű szlnte iskolás lelkiismeretességgel alkalmazza a
klasszikussá vált époszi hagyományt. Homóroszi szélesség és
nyugalom, dúsan hömpölygő előadás jellemzi, a homéroszi hango,
nem utánzása a legapróbb részletekig, a homéroszi hasonlatokig
és mondatismétlésekig, a sok kis púrharc leírásáig, a j0vendőbe

való kipillantásokig. A homéroszi színezést itt-ott középkori és
romantikus árnyalatok teszik' változatossá. a hősök lelkét oly
kor angyal viszi az égbe, (mint Zrinvinél) az egyik hőst a női

.szépség teszi árulóvá (a műnek kü lönbcn iez a teljesen sablonos
és élettelen szerelmi intrika a leggyöngóbh része). Mindezt az
eltökélten "irodalmi" anyagot átjárja él'; megnemesíti egy meg
vesztegethetetlenűl éles szemű és biztos kezü nagy realistának
és egy igazi költőnek elnémíthatatlan ihlete. A következő néhány
sorban például a homéroszi dialóg szószerinti megismétlést kö
vetelő sablonja szólal meg, de teljesen ujkori és kozák hangon:
"No uraim, - kiáltotta Tárász a szakaszparancsnokoknak. - Van-e
még puskapor a szarukban ? Nem csorhák-e még a kardokt Nem
fáradt-e még a kozákerö l Nem tört-e meg II kozáklélelc t" --- "Nem
bátyuska, van még puskapor elég, nem csorba még akardunk,
nem fáradt el még a kozákok karja, nem tört le akozákerő l"
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Az angyalok az elesett ifjú lelkét a hána alatt ragadják meg
és úgy szállnak vele égbe: "De jó dolga lesz odafönt l ülj ide
mellém Kukubenko testvér! - mond.ia ma.id neki Krisztus urunk.
Nem árultad el társaidat, nem követtél el becstelen cselekedetet,
senkit bajban el nem hagytál, megvédted és istápoltad egyhá
zamat!"

Az író realista ihletét főképen a leírásokban éli ki (az ukrán
pusztaság sokszor idézett gazdag képei!) és talán legrnaibbau 
a legnagyobb történeti regényírás legszebb lapjaihoz méltún 
él varsói kivégzés tömegjelenetének hatalmas képében. A költő
leíró intimitása mindent átjár. Ime, eg~ homéroszi jővőbenézee

szinte nyers valószerűségével és ugyanakkor gyöngéd, színto si
mogató együttérzéssel:

"Egynél több kozákot fog megsiratni öreg anyja és csontos kez éve) fogja verni
erőtlen me'lIét. Nem egy özvegy log árván maradni Giuhovban, Nemlroyban, Cser
níg ovban és egyéb városokban. Szegény.asszony min denn ap kiszalad a piactérre.
belekapaszko dlk minden utasb a , mm dcn embernek szemébe néz, vajjon nincs-e kö
zöttük az az egyetlen egy,_ az ö szerelmese. De sote és nagy hadsereg íog még a
városon átvonulní, és az az egy. mindenki között a legkedvesebb, nem lesz közöttük!"

Mindez azonban valami fanyar szépségct kap a ff;]-fölvillódzó
groteszk árnyalutoktól. A lengyel ellenfél lesujtja a guggolva
zsákmányoló kozákot. "Hatalmas feje elvált törzsétől, a főtlen

test elvágódott a földön és messzi darabon festette vérével vörösre
a földet. A kozák lelke magasba szállott, bosszúsan és haragosan 6'

azon csodálkozott, hogy ilyen korán vált meg izmos testétől."

A Buluha Tárász ismertté tette Gogolv nevét és meg'szerezte
számára Puskin barátságát. Visszavonul az állami szolgálattól
("ujra szabad kozák lettem") és teljesen az irodalomra adja ma
gát. Azok közt a vígjátékok, novellák és apróságok között, amelyek
Arabeszkek című következő kötetében olvashatók, van egy nagy
érdekesség ű és megdöbbentő kísérlet is; Az őrült naplója. Merész.
kísérlet: feljegyzésekben próbálja lejátszatni előttünk egy meg
őrülés folyamatát; ha más nem is, ez az írás egymaga ís meg
éreztetné velünk az író lelkének átalakulását. Első novelláíból
Bjelinszkij még "az ifjúság örökké zengő dalait" vélte kihallani
és Puskin, aki maga is nagvrabecsülte Gogoly humorát, elmondja,
hogy a szedők a nevetéstől -alig tudták kiszedni némely darab
ját. Közben azonban az író átélt egyet-mást. Megismerte maga
körül a cári hivatal testet-lelket ölő világát és a hivatal körül
város- és országszerte 1. Miklós nyomasztó és korrumpáló kor
mánvrendszerét. Most már a vidéki életet is más színben látja, a
természet szépségei és a falusi élet idillikus kedvessége mögött
észreveszi az elriasztó társadalmi valóság-ot, az elnyomott, durva,
babonás, tudatlan parasztságot és a "régi jó idők" nemességének,
amely nem kevésbbé áldozata a lelketlen johbágy-rendszerriek,
testi-lelki leromlását. Szinte nyomon lehet követni él humorista.
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Gogoly egyre keserűbbé válását, a lirikus háttérbe vonulását és
a realistában a moralistának és a társudalomkr-itikusnak kifej
lődését. Ezeknek az éveknek legjelentősebb terméke, azt hiszem
Gogoly legnagyobb remeke, it Köpeny.

Ezt a novellát nekünk magyaroknak még kedvesebbé teszi az
a tény, hogy Arany János, minden emberi és művészi értéknek
ez a csodálatos megőrzője, fordította le éH tette közzé először

Koszorújában. Hogy milven mély élménye lehetett Aranynak, mu
tatja az az apróság is, hogy egy ideig a novella tragikomikus
hősének, Akakijevics Akakijnak a nevét használta írói álnévül.
A novella témája voltaképen ennek az egyetlen embernek tökéle
tes bemutatasa egyetlen fénYRugár világosságúban. A szegény ir
nak, akinek senkije és semmije nincsen, aki semmihez sem ért és
semmit sem szerét a másolni való iratokon kívül -- mikor egy
szer valami jelentéktelen módosítást kellene végeznie egy íraton,
hosszú izzadság-os erőlködés után visszaadja .és rimánkodva kér
inkább valami lemásolni valót -- ez a majdnem g;yiingeelméjű

nek rajzolt és már-már torzkópszerűen bernutatott alak, nem
csak hogy felejtheteUeniil megmarad az olvasó lelkében, hanem
jelképpé nő. minden kisernbernek. ső t mi uden szenvedőnek, bizo
nyos értelemben mindeu embernek szimbolumává, Azzá teszi, hogy
úgy, mint II nagy trag-ikus hősök, "találkozik a sorssal' és el
bukik annak csapása alatt. Ez a sors is kisszerű, nevetséges és
mégis a Sors, minden ember sorsa. ,,\ szegény Akakijevics Akakij
téli didergésében egyetlen vágyat rejteget szivében, és ez a vágy
sz inte rögeszmévé nő benne: vágy egy új köpönyeg után. Mikor
szinte emberf'ölötti takarékossággal megkoplalja és megszerzi a
köpenyt, lecsap rá a sors: még azuup ellopják tőle, Mikor utána
jár, kinevetik, kiutasítják. Nem birja el a csapást és belehal -
a csapásba-e vagy a torokgvfkbaj - sorsa beteljesedett.

Mi az új és a nagy ebben a no vellában t Mert ami ebben az,
az teszi naggyá a Holt lelkeket is és Gogoly egész írói családját,
az egész orosz regényt. A realizmus -- feleli rá az irodalmi köz
hely.És valóban ez a novella klussz.iku« példája a legmüvészibb
realizmusnak. Világa a valóság világa, a legközönségesebb hét
köznapok világa. a legátlagosabb emberek világa: az, amit az
átlag író másolni akar, a 1JO.lóság, itt egybeesik avval. amit a
nagy művész álmodik, keres és sz í ve vérével akar megrajzolni,
az igazsággal. Realisztikus az í rói módszer is: a gazdagon fel
halmozott és a legaprólékosabb pontossággal megrajzolt kis rész
letek mozaikjából épül föl a mÍÍ. Nemcsak a rajzolt élet, a "kis
emberek kis világa", de a rajzolás módja is realisztikus: a kismű

vészet miniatür-teehnikáfa, És realista ez a mű abban az értelem
ben is, amelyben a negyvenes évektől meginduló egész európai
realizmus fogja föl a maga hivatását: Ieritilcai realizmus; azt az
egyre embertelenebb vi lágot, amely a kif'ejlődő, illetve hanyatló
kapitalizmus nyomán támad, embertelennek és emberrontónak
mutatja meg; mikor megrajzolja, úgy. arnint van, el is ítéli, mert
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- ha kimondja, ha nem, - hozzáméri ahhoz, aminek lennie kel
lene. Ezek a szempontok alkalmasak arra, hogy megjelöljék Go
goly helyét az orosz és az európai társadalmi fejlódés és irodalom-
történet keretében. .

, Az olvasó, akit nem a történelmi megünnerés szándéka vezet it

könyvhöz, hanem az emberi elmélyülés és a művészi élménv
vágya, többet és mélyebbet is fog találni a Köpenyben és az egész
Gogolyban. Ha ragaszkodni akarunk a realizmus terminus techui
cusához, talán erre is lehetne egy leegysr,erűsítőformulát találni:
erkölcsi realizmusnak nevezném az írúsművészetnek ezt a nemd.
amely édestestvére a nagy angol realista regénynek és legnagy
szerűbb példáit, Tolsztojban és Dosztojevszkijben találja meg.
Gogoly így búcsúztatja el hősét:

"ÉS Szent-Pétervár Akakievtes Akakij nélkül maradt, mintha sohase", se]
tette volna létezését, Igy tünt és enyészett el ez az emberi lény, nkit senkisem
pártfogolt, aki senkinek sem volt kedves és senkit scm ér deke.lt, még' azt a ter
rnészetbúvár t sem, aki a legyet g omb ostűr c szúrja és mikroszkóppal viz sg'álj a : 
ez a passziv teremtmény, aki egy egész iroda csipke déseit elszenvedte és rninden
nevezetesebb esemény közbejötte nélkü! szállt a sírba. De Ieg alább a ha'lá la előtt

látta belépni magához a fényes vendéget, - akit rnin denki vár és aki hozz á

egy köpeny alakjában érkezett. Aztán rajtaütött a sz er encsé ttvrvség , épp oly hirtelenül
és ellenállhatatlanul, mínt mikor a világ, hntahuasatr a csap le."

Mit lehelnek ezek a sorokj Tökéletes maga-beleélést a meg
rajzolt ember testébe-lelkébe, olyan tökéletest, amelyre csak az esz
tetikántúli, de a nagy-művészetet egyedül ihletni tudó legmaga
sabb emberi odaadás, a szeretet képes. Ennek ti. műveszetnek tit
ka Brunetiére szavaival élve na szeretet által felvilágosított ér
telem 'ama rokonszenve, amely szelíden leszáll és hivalkodás nél
kül azoknak az álláspontjára helyezkedik, akiket meg' akar ér
teni: ez volt és ez lesz mindrg a lélektani elemzés műszere". Való
ban ez, - de hozzátehetjük: ez a legnagyobbak mííszere; ez a nagy
irodalom.

Ugyanebben az időben (1836) írja Gogoly másik remekét, a
Revizor című vígjátékot. Ha a Köpeny az értő szaretet Iirája,
akkor a Henizor a fölháborodott Hzeretpt könyörtelen saatfrúja.
Gogolv így mondja el, mi indította megírására:

"A Revízorhan igyekezte.m egy hatomba összegyÜjieni mindent, mi ro-ntott
volt Oroszországban, úgy amint azt akkoriban ismertem, mirulaz on \gazsá~tala!lsagokat,

amelyek elkövettetnek 'oly állásokban, amelyek a le:;becsli1,lesebb embereket igényel
nék. Egyszerre akartam kigúnyolni mindezt a rosszat. A benyomás, nrnelyet e'lo i dé z
tem, tudvalevőleg a rémület benyomása volt. A kacajb ól, amely sohasem f aka dt ki
belőlem: nagyobb erővel, a néző kiérezte búnatomat. Én magarn is észrevettem.
Hogy nevetésem nem volt többé a régi s hogy műveimb en nem lehettem többé ugyan
az az ember, aki addig voltam. Annak a szüksége , hogy ártatlan ötldek!<e! vidit
sam föl magamat, eltünt ifjúkori éveimmel együtt,"

A darab voltakép egy bohózati ötleten alapul, amely azonban
nemcsak a malattatás céljaira, hanem a társadalom-korbácscló

288



szatíra szúudékuiru ü; páratlanul termékeny, Egy vidéki székváros
tipikus vezető alakjait állítja elénk II várakozás izg'almában : hírét
vették, hogyafővárosból revizor készül II város ügyeinek meg
vizsgálására. Egy ismeretlen átutazó fiatalemher érkezik a város
ba: ez bizonyára az álruhás revizor! Ebből a vígjátéki tévedésből

egy sereg többé-kevésbbé bohózati helyzet Iejlődik, melyeken ke
resztül Ielepleződik a kedélyes vidéki élet külsö.ie mögött meghú
zódó feneketlen romlottság. A jelenetek során ellenállhatatlan ka
cagtató erővel mutatkozik még Gogoly leóinikai tehetsége, ez a
kacaj azonhan nem az első Gogolv-humoreszkek ártatlan jóked
ve, hanem a föl háborodott erkölcsbiró ostorozó gúnykacaja. Mu
Iattatni, és méginkább leleplezni, ez az író szándéka, ennek meg
felelően alakul írói módszere is. Ninc.. benne '- erre nem is
törekedett - Moliére mélysége. Az alakokat; sz.igorú következe
tességgel, csak mint általános típusokat rajzolja, egyetlen oldal
ról, a korrupció és a képmutatás oldaláró!' Hogy ez a szán
.dókosan egyoldalú torzítás nem lő túl a célon. és az olvasót, né,
ző t nemcsak fi~lháborítja, de mindvégig le is küti, és az erkölcsi
Iölháborodást az esztétikai föloldással ellensúlyozza, anélkül,
hogy gyöngítené, ezt azzal a joviális, szinte vállveregető kedé-
lyességgel éri el, amellyel alakjait elénk vezeti, amellyel nilutha
azt mondaná: "Hát bizony, ezek ilyen fura alakok, uruszáj raj
tuk nevetni, hiszen talán nem is kel! őket olyan komolyan ven
ui!", - holott, - és éppen ebben rejlik a nagy szatirikus műve

szete - a legnagyobb kacagás közepett IS lehetetlen nem látni,
hogy halálosan komoly dologról van szó.

Hogy ezt a darabot előadhatták, csak onnan érthető, hogy
Miklós cár, aki kézíratban olvasta, igen jól mulatott rajta; a
bemutató estén a cári páholyból felcsattanó taps magával ragad
ta az első percben jéghideg nézőteret. A Revizor bemutatója
mégis kettévágta Gogoly életét, mert a leleplezett 'hatalmasságok
bosszúját a cári taps sem tartóztathatta fel huzamosan. Megkez
dődtek a miudeu irányú zaklatások, amelyeket az író keserű ér
zékenysége még a valónál is túlzottabhan fogott fel. Egy levelé
ben ezt írja: "Mindnyájan ellenem vannak; hivatalnokok, rend
őrök, kalmárok, írók; mindnyájan szinművemet szaggatják
szét ... Megundorodtam e darabomtól! Esküszöm, hogy senki sem
sejtheti, mit szenvedek! Fáradt vagyok, testben, lélekben". A lap
pangó idegbetegség, arnelv nyughatatlan életmódja alatt már
évek óta kikezdte szervezetét, egyre erősödött, végül is odáig
űzte, hogy elhagyta hazáját és európai körűtra indult. Megjárta
Párist, Bécset, Münchent, Baden-Badent, Spanyolországot, végül
is Rómában állapodott meg. Itt nemcsak a város szakrális levegője,

roppant történelmi hagyománya és műveszi m iljője tette
meg rá elnvugtató hatását, hanem egy döntő "lelki barátság" is.
A század második évtizede óta Rómában dolgozik a német naza
rénus festőiskola egy sereg áhítatos művésze. A Soracte-hegv i
kapucinus kolostorban ezekkel rokon vallásos-művészi elmélye-
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désben él egy nagytehetségű orosz festőmiívész: Ivanov, aki im
már húsz év óta dolgozik egy nagy Krisztus-képen. A két orosz
bizalmas barátságot köt, közös hajlamaik és törekvéseik alapján.
Ez H barátság, ez a környezet és az a viszonvlagos lelkinyuga
lom, amelyet ez biztosított a költő számára, megérlelte Gegoly
legnagyobb művét. A Holt lelkek, amelyet még' odahaza 183j-ben
kezdett írni, most érik meg benne annyira, hogy 1842-ben meg
.ielenhet.ik az első rész.

VallornlÍsaiból és leveleiből tudjuk, hogy az egészet három
részre tervezte és a legnagyobbat akarta benne adni, amit író
adhat: teljes világképet, összefoglalását miuden gondolatának és
mondaniva lójának, Voltaképen nem is szánta regénynek. Költe
ménynek nevezte és fejezetek helyett énekekre osztotta. Az alap
gondolatot, mint maga elmondja, Puskintól kapta. Ha azonban
tudjuk, hogy Gogoly utazása közben hosszabb időt töltött Spa
nyolországban, nagyon megszerette és alaposan tanulmányozta
Don Qui.xotét, közelfekvő a gondolat, hogy Cervantes halhatatlan
műve vitlantotta meg benne, azt a pompás ötletet, amely
a H olt Lelkek cselekménybeli mozgatója. Mint ahogy Cer-
vantes Búsképű Lovagja nekivág a kóbor-lásnak és a legkű

lönfélébb kalandokat éli végig, számtalan embert ismer meg,
úgy indul meg a maga zörgő brieskáján Gogoly Csicsikovia, hogy
bejárja az orosz kozrnoszt és mi nden oldalról visszatükrözze an
nak embereit. Csakhogy az orosz író nem mesél, m int a spanyol,
hanem bemutat és elemez, nem mulattatui akar, hanem leleplez
ni, Ielháborftani és jav.ítani. Hőse nem álmok után jár, mint a
spanyol, hanem a legkézzelfoghatóbb valóság után. Ötletének ez a
másik oldala tökéletesen eredeti és a maga groteszkségében párat
lanul találó és termékeny. Csicsikov avval ti kéréssel lép II

földbirtokosok elé, hogy adják el neki, a "holt lelkeket", vagyis
azokat ti jobbágyokat, akik az utplsó hivatalos összeírás óta meg
haltak: ezzel csak jól járnak, mert nem kell tovább adót fizetniök
értük (holott az Isten tudja mikor bekövetkező új összeirásig
f'izten iők kellene értük), ő pedig a potom pénzért összevásárolt
nevek listájával (akikről senki sem tud;ia, hogy nem élnek va
lóban) mint sok-jobbágyu földesúr nagy kölcsönöket vehet majd
föl és meggazdagodhatik. Csicsikov ezzel a céllal végigdöcögi egy
kormányzóság földesurait, meg-ismerkedik velük, háznépükkel, há
zuk tájával. a fővárossal és annak társadalmával, míg végre 
pompás emberismeretre valló, hallatlanul szellemes bonyodalmak
után - föltámad ellene a gyanú, kitör a botrány, és Csicsikov
ujra felül a bricskára, Szelifán, a szimbolikuseá nőtt kocsis, Cei
esikov Sancho Pansá.ia ujra elkezdi a maga végtelen beszélgeté
>'ét a trojka lovaival, és Csiesikov elindul ú.iabb tájak felé.

Ennyi a regénynek magában befejezett első része, amely az
író vallomásai szerint nyilvánvalóan II kiitikai rész akar len
ni. A cári "szomorú orosz világot" akarja bemutatni. Valóban ebben
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a műben minden a, gúny, a szatíra, a keserű társadalomkritika
szolgálatában áll. A hang szomorú pátosza, a könyörtelenül lelep
lező és mégis valami melankólikus emberszeretettől áthatott sti
lus ereje A falu jegyzőjére emlékezteti a magyar olvasót. Csak
ugyan, Eötvös nagy regénye egész elgondolásával és irodalomtör
téneti helyzetével (ha sokkal csekélyebb hatással is) körülbelül
ugyanazt a szerepet tölti be nálunk, mint a Holt lelkek az orosz
irodalomban): első elindítója a társadalmi-krttlkai regénynek,
amelynek hagyománva Tolnai Lajosori keresztül (nagy kihagyá
sokkal) máig él.

Ezt a mindent átható célt Gog'oly azzal az írói módszerrel
valósítja meg, melyuek mozzanatait a Köpenyelemzésénél pró
báltuk megmutatni. Az író teljes tudatossággal alkalmazza mód
szerét; sok helyen rámutat magában a regényben is, de talún il

legvilágosabban a Levelek a Holt Lelkekről egy része fejezi ki:

"Azok, akik irói képességeimet taglalták, nem tudták felismerni természetem
leglényegesebb jel1egél. Ezt a jelleget egyedül csak Puskin vette észre, Mindi,g az!
mondta, hogy egyetlen irónak sincs az enyéméhez hasonló képessége, kldornbor ítaní
az elet köznaptságát, leirni egy közönséges ernber léhnságát, észrevétetni mindenki
által a végtelenül kicsiny parányokat. amelyeket sz e'rnrnel nern Iáthatnl, Ez n én
töképességcrn. Az olvasót Ielháb or itj a összes hőseim aljassága. Ugy Iá tsz ik elölie,
mikor' a könyvet becsukja, min th a egy fojtó levegőjű pincéből jőnne elő a napvi
lágra. Megbocsátottak volna, ha regényes és festői gonosz.tcvöket r ajz olok, de az
aljasságnkat nem bocsájtják me,g nekem."

A lelki élet és a társadalmi valóság "végtelenül kicsiny pa
ránvai": ezek meglátása és megrajzolása Gogoly Iőereje,

Szinte kísérteties az érzékletességnek az a teljessége, amellyel
a legapróbb dolgokat le tudja írni egy-egy zseniálisan meglátott
vonással úgy, hogy az él is, hangulata is van. Csicsikov egy csár
dában malacot rendel tormával és tejföllel. .,A vénasszony el
ment s nemsokára hozott tányért és egy annyira kikeményített
asztalkendőt, hogy az fel ágaskodott, mint a meredt fahéj, aztán
egy megsárgult csont-nyelű kést, amely oly vékony volt már,
mint egy penecilus, egy kétágú villát, amelyet semmiképp sem
lehetett vízszintesen letenni az asztalra." Nem kell azonban azt
gondolni, hogy ez a kis-művészet csak jelentéktelen apróságok
leírásában jelentkezik. Ezzel a módszerrel teszi páratlanul élővé

és lerázhatatlan, szinte hallucináció-szerű élményünkké az.t is,
amit mondani akar. Ilyen apró mozzanatokból építi föl a legmaga
sabbrendű költészetnek azt a remekét is, amelyet a hetedik feje
zetben ad elénk, mikor Csicsikov boldogan szedi elő az újonnan
vásárolt holt lelkek listáját és elbeszélget velük.

Eötvösre emlékeztet az a gyakori eljárása is, hogy nagy ro
konszenvvel és beleérzéssel teljesen érdektelennek látszó leírásokat
ad, csak ha elgondolkozunk az ol vasottak felett, a.kkor vesszük
észre, hogy milyen gyilkos szatíra rejlik voltaképen a kedélyes
szavak mögött,
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Nincs módunk végigelemezni az egyes orosz típusokat, ame
lyeket az író elénk vezet, de közelebbről meg kell vizsgálnunk a
főhőst. "Egy úr, aki se nem szép, se nem rút; se nem nagyou
kövér, se nem nagyon sovány; nem lehet mondani, hogy öreg
volna, de már nem is fiatal" - így kezdi az író hősének leirá
sát, Aztán végigkíséri nagyjából egyforma és mégis soha uual
lllassá nem váló látogatásai n, csak a regény végén, inikor utolsó
útjára indítja el, tér rá előéletére és ekko!' veti fel jellemének
kérdését és meg is felel a kérdésre a maga rnódja szerint.

"Előttünk áll immár a hős az ö egesz mivolt áb nn . De tal:" DZt sz cretn ck
· még tudni némelyek, hogy ki és mi ő erkölcsi tekin tetbenr Hogy n ern a tül'élt'-
· tességek ás erények höse, - azt mlndenkí látja, Oe ki és mi hát? Gazember;' Miért

legyünk olyan sztgorúak mások iránt? Leghelyesebb, ha Csícsíkovot jó gaz dárrak,

vag ycnszer zőnek nevezzük. A szerzés az oka mlndennek, '" Az emt.er í sz envedel yck
· száma határtatan. mlnt a tenger fövenyének po rsz erne , egyik sem hasonUt a má

sikhoz, s valarnennyien - a hitványak úgy, mint a sz épek -- eleinte engedef mcs
kednek az embernek, később kerítik őt hatalml\kba... De vannak szenveüétvek,
amelyeket nem maga választ az ember magának. Ezek már vele szü lettek, s nincs
annyi ereje, hogy azoktól megszabadítsa magát, Valami felsiJbb hatalomtól ered-

· nek s van bennük va'lamí, ami sz aka datl anul hangot ad és egész é le tén át el n em
hagyja az embert. Az ilyen sz envedély rendeltetése, hogy (IZ embert életet végigki
sérje, akár mint sötét árny, akár mlnt a világot berag~o\',0 vez érlöcstllag : s min
denképpen az embernek elöre nem sejtett [ó vo ltára, Meglehet, hogy csicsi\,oyot i,
ilyen szenvedély ragadta el, s az ő hideg lényében oty asv alnrui rejlett, ami rn ink et

.arra indit, hogy térdreborulva az egek bölcsességét imádjuk."

Ime Gegoly bírálatának kettős mondanivalója. Az egyik fél
reérthetetlen, telje's szabatossággal jelöli meg a kapitalizmus lé
nvegét, mint minden baj forrását. "A szerzés az oka m inden
nek." A másik - immár sokkal bizonytalanabbul vés elmosódot
tabban - mutat rá arra a "felsőbb hatalomra", az "egek ből
esességére", amelyet csak imádni tud, de megérteni nem. Az író
művészi érzékét mutatja, hogy magában Csicsikovban, akinek
minden mozdulata arra való, hogy leleplezze a társadalmat, amely"
ben él,' voltaképen nincsen semmi tendencia. Ez a nagy leleplező
nem' tudja, hogy ő leleplez. Nincs is szándékában azt tenni: ön
tudatlan leleplező, aki voltaképen magát is leleplezi, hiszen ő is
felelős azért a mélyen erkölcstelen követelésért. amellyel a re
gény alakjai elé lép, hiszen nem érzi annak erkölcstelen voltát.
aminthogy nem érzik azok sem, akik elé lép vele: egyetlen egy
sem botránkozik meg rajta. Az író azonban nem akarja mindeues
tül az erkölcsi mocsárban hagyni hősét; a második részben felvil
lantja benne a lelkiismeret szavát. Am sokkal becsületesebb író,
semhogy egy szentimentális .anegtéréasel" . rontaná el rajzának
igazságát. A második részben a börtönben ébrednek fel benne
bizonyos "eddig nem ismert, meg nem értett érzések", - "mintha
valami távollevő mozdult volna meg a bensejében, valami rég

-elveszített, valami a gyermekkorából, amit elfojtott volt a kűz-

-delmes élet, a szülői ház pusztasága, a változatlan egyedüllét,
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az első benyomások szegényessége, a sors kérlelhetetlensége, amely
ővele mindig mostohán bánt, míndig mintha valamely téli vihar
tól behordott. homályos ablakon keresztül nézett volna reá." 
"Látom, érzem, Vaszilyevics Athanáz, hogy nem helyesen élek.
mondja, de nincs meg bennem a bűntől való irtózás; eldurvult a
természetem; nincs bennem szeretet a :jó iránt, nincs bennem
szokássá váló hajlam az Istennek tetsző cselekedetekre; nincs
olyan vágyam meghódoini a jónak, mint aminő vágyam van
vagyont szerezni. Igazat beszélek ... minek hazudnám !" A második
rész utolsó sorai csak egy halvány kinillantást engednek arra
a másik Csicsikovra, amelyet az író talán szeretett volna megir
ni, de amelyet már nem tudott megírni. "Nem volt ez már a régi
Csicsikov, csak valami romja a l'égi Csicsikovnak. Belső, lelki
állapotát valamely lebontott épülethez lehetett volna hasonlíta
ni, amelyet azért. vertek szét, hogy újat építsenek a helyébe. De
az új épületet még nem kezdték meg, mert még nem jött meg
az építőmestertől a tervezet, s a munkások tétováztak. megakad
tak ..."

Mindezek mögött a lelki elemzések mögött a legtöbbször némán
húzódik meg az a meleg, testvéries látás- és érzésmód, amellyel
Gegoly alakjait, többé-kevésbbé még leleplezett "gazembereit," is
kezeli. Időnkint egy-egy sóhajtásban is kílobban alakjaihoz való
ez a mélyen keresztényi viszonya. A második részben egy társasá
gat hallunk beszélgetni egy aljas esetről. Az egyik beszélgető IIlU

lat az eseten. a másik a korhely bírák "betyárságát" neveti, a
harmadik azon szomorkodik, hogy ilyesmi büntetlenül történik.
"Csak a negyedik hiányzott, aki elgondolkozott volna ama szavak
fölött, melyek egyiknél nevetést, a másiknál szomorúságot idéztek
elő. Mert mit jelent az, hogy még a piszokban fetrengő is szerotetet
igényel mag ánakI Allati ösztön ez~Vag~- az aljas szenvedélyektől

leigázott lélek segélykiáltása, mely a hitványság-ok kérgén is
áthatva azt mondja: "Ments meg, testvér!" Nem volt negyedik,
akinek mindenekfölött az fájt volna, hogy a felebarátja lelke
pusztulásáról van szó."

Van azonban a szeretetnek egy neme, amely ujra meg- ujra
szavakban is kitör a regény lapjain és megható sóhajokat, egy
szer-másszor szinte ódai lendületet, még többször mela.nkúlikus
elborongást sugall az írónak. Ez a hazaszeretet. Gegolynál két
hangon szól ez a nagy érzés. Az egyik a félreérthetetlen, szin te
kegyetlen forradalmi elszántság, amellyel leleplezi az egykorú
Oroszországot. a másik az az önérzetes és mégis borongós együtt
érzés, amellyel ujra meg ujra szinte szerelmct vall hazájának.

Legtöbbször idézett híres idevonatkozó helye az első rész utolsó
bekezdése Oroszorszúg'ról, az utolérhetetlen sebességgel repü lö
troikáról. Nekünk, akik a hazaszéretet magyar lírai hagyomá
nvaiból táplálkoztunk, talán legszívhezszólóbb a tizenegyedik fe
jezet megható elégiája,

293



"Oroszország, Orosz ország l Látlak téged az én csodás messzeségembői. Sze
génység, szűkség és nehéz élet van tebenned, a nhií tekintetét nem lepik meg,
nem rémitik meg a természet csodái, párosulva a művé sz ete k vakmerő alkotásaival.
", Mi hát az az -é r the te tlen , titkos erő, amely engemet hozz ád vonz? Miért csen~

a liiiembe szűntelenűl a te tereiden széltében és hosszában, egyik tengertől a má
si,kig áradozó bánatos dalod? Mi van abban a dalban? Hova hL mlért ri, miért
kapja meg az úgy a mi szivünket? Micsoda hangok az ok, amelyek ol y f ájdalma
san csókolgatnak, lelkembe ömlenek, és köriilfogják a sz ive rnet? Oh, Or oszország t
mit akarsz te éntőlem? Micsoda megérthetetten kötc lé k van mik öz tünk ? '~ért nézel'
úgy reám, mért néz rám minuen, ami csak benned van, oly nagy várakozással? És
mig én igy tűnődöm s moz dula tla nul áblok, a feje"! fölé fenyegető, hamaros esőt

igérő felhő tornyosul és tűnődéseim elnémulnak a te végtelenséged előtt. Mit jósol
ez a végtelen kiterjedtség? HHt Ile teremnének itt, tebenned, hatá rt atan n a g y g on

dolatok, mikor te is határtalan vagy? Hát ne támadna tebenned hős, rníko r annyi
a hely, ahol kffejlődhetik, naggyá lehet? És félelmesen fog el engemet ez a ha
talmas végtelenség és rnegtöttt lelkemet titokzatos erővel;' szemeim természettötött:
látó-erőt nyernek I Hah mjly hatalmas, fényes ország ez á távoli j övőb ert ! Oh,
Oroszország 1..•"

Mindebben van valami, amit a regény művészi teljessége mel
lett is befejezetlennek érzünk. Annak érezte az orosz közvélemény
is, amely mint az e1'féle társadalomkritikai regényeknél történni
szokott, tu1zottan sotétnekvigazságtalannak, hazafiatlannak érezte
a rajzolt képet. A Revizor után elhallgatott támadások ujra fel
hangzottak, és az író, aki a regény befejezésekor már valami
effélét maga is érzett, nem győz védekezni, magyarázkodni és
ígérni a folytatást, a pozitiv, a derűs részt. Ez a második rész
életében nem jelent meg; az író megírta, de maga sem volt
megelégedve vele és közvetlen halála előtt a tűzbe dobta.

A második részt olvasva megértjük az író ítéletét, Műve sem
miképen sem sikerűlt, de ha jól megfontoljuk, nem is sikerül
hetett. Nem sikerült művészileg sem. Az ötlet, amelyen az első

rész épült, kimerült az első résszel, és az író nom tud új leleményt
önteni cselekményébe: Csicsikov egyszerűen továbbutazik és egy
másik kormányzóságban kezdődik lényegéllen minden előlről.
Megint leleplezés és megint botrány. De a világirodalom számos
tanúságu bizonyítja, hogy az ilyen "pozitiv" tartedom művészi

alakítása sokkal jobban próbára teszi az író erejét, mint a bíráló
ábrázolás. Kétszeresen így van ez a Gogolyéhoz hasonló esetek
ben, amikor az a "jó" társadalom, amelyet rajzolni szeretne, a
hétköznapi valóságban (melyre pedig neki egyedül van szeme)
nincsen meg. Minthogy pedig Gogoly becsületes realista, nem
tudja alakjait függetleníteni a valóságtól, meghagyja rajtuk a
gyarlóság vonásait is, és így a rájuk aggatott idealizált tulajdon
ságok nem olvadnak össze szervesen a gyarlóságokkal. Igy aztán
nemcsak művészileg, hanem erkölcsileg is ellenmondásokba b
veredik. A második rész ellene mond az elsőnek: az egyik kol"
mányzóságban majdnem csupa rossz eniberrel találkozunk, a má
sodikban majdnem csupa jóval. De főképpen ellene mond annak,
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ami az első rész legnagyobb ereje, legdöntöbb emberi és művészi
alakítója, az erkölcsi és társadalmi mondanivalónak, és ezzel az
író egész hitelének és hatásának: a forradalmi erejű erkölcs
bíró itt a mondanivalójával ellentétes hangulatú képeket vetít
elénk, az első részben ostorozott társadalmat itt főképviseldiben

jónak és tiszteletreméltónak tünteti fel.
Mi az oka ennek a diszharmóniának. ennek a balaikeruek]

Egyes irodalomtörténészek avval az ijedtséggel magyarázzák, ame
lyet Gogolyban művének felháborodott fogadtatása keltett: az íro
mintha meg akarná mutatni, hogy ő nem olyan veszedelmes em
ber, mint amilyennek gondolják. Kétségtelen, hogy Gogoly nem
volt érzéktelen a műve keltette viharral szemben. A fent emli
tett be Iltő diszharmón'iimak azonban mélyebb okai vannak. Miut
nlinden igazán nagy író esztétikai diszharrnóniája, ez is a lélek
belső, emberi diszharmóniáját tükrözi. A probléma magyarázatát
utolsó megjelent könyve, a barátaihoz írt Levelek adják meg szá
munkra. Ebből világosan megismerjük az író utolsó éveinek sa
játságos, ellenmondásos lelkiállapotát. Az I variovval való barát
"ág, egyéb tanulmányok, egy jeruzsálemi zarándoklás, utóbb az
orthodox szerzetességgel való bizonyos összeköttetések, az Írónak
egész életén végighúzódó belső nyug-talanságát nem szerenesés
irányba fejlesztették. Bizonyos, hogy móly és tiszteletreméltó,
evangéliumi ízű belső vallásos elmélyedésig jutott, amelynek a
maga móddán levonta végső következményeit. Élete végén, úgy
mint egykor Racine, úgy mint nem sokkal utóbb Tolsztoj, elfordul
az irodalomtól és csak lelke üdvösségének akar élni. Mindenét a
szegényeknek osztja, vallásos, sőt egyenesen liturgikus tárgyú mű

veket ír. Nem mond azonban le -- megint csak úgy ruint
később, nagyobb -hatással Tolsztoj bizonyos prófétai
hivatásról, az evangéliumi szellem társadalmi érvényesítésének
sürgetéséről és, mint legjelesebb francia közvetitője írja, "leve
leiben a keresztényi alázatosságnak és az irodalmi elbizakodott
ságnak azt avegyülékét {uláljuk. amel y különben nem tartozik
a ritkaságok közé". És itt mutatkozik .meg Gogoly vallásosságá
nak nunden bensőséges és hősies jószándéka mellett is, szeren
esetlen, a kereszténység szellemével semmiképpen össze' nem férő

túlzó és beteges volta. Megmutatkozik ez negative is, abban fl

manicheus ízű f'anatizmusban, amellyel nagy szellemi értékektd,
. köztük az irodalmat is, megtagadja, És' megnyilatkozik pozitive

abban, hogy a nagy forradalmi hazafi és az evangéliumi ember
-egy forradalommal, hazafisággal és evangéliummal egyaránt el
lentétes reakciós zavaros politikai eszmevilágnak lesz hirdető

jévé, úgy mint a negyvenes évek orosz szlavofiljei: cárnak, ál
lamegyháznak, feudalizmusnak, sőt jobbágyságnak védelmezőjévé.

A hatás nem maradhatott el. A közvélemény. legnagyobb tisztelői

és követői is, végkép ellene fordulnak és hosszú időre elintézik
-egy éppen nem szabatos, a bonvelulf valóságról semmit selll
rnondó kényelmes formulával: Gogoly"miszticizmusbn" esett. De CI



carrzmus sem tudta neki iuegbot-súj tn n i a H olt. Iclkeket, amit
mindennél jellemzőbben mutat az a kis irodalomtörténeti adat,
hogy Turgenyevet száműzik a fővárosból, mert egy levelében
az elhunyt Gogolyt nagy embernek merte nevezni.

Ö maga, mint régi-magának árnyéka bolyong, .Ieruzsálemból
visszatérve, anyagiak nélkül, lakás nélkül, egyik barátjától a ma
sikig. Utolsó napjaiban így ír.ia le egoy szemtauú: "Túl hOSSZil
derekú, félszeg modorú, ferde járású, kopott és hanyag öltözetü,
apró emberke volt, homlokára leomló fiirtjével és hosszú, horgas
orrával meglehetősen nevetségesnek látszott. Nehezen és keveset
beszélt. Olykor felvillant benne régi vidámsága, főleg gyermekek
körében, akiket nagyon szeretett, Je hanHl!)?saJl visszahanvutlott
hypochondr-iájába", Kevéssel halála előtt á legnagyobb áldozatot
is meghozza, amit eg'y író elveinek tehet: elégeti a Holt lelkel,
második részét. 1852. február 21·éll, 43 éves korában, testileg-lel
kileg összetörve meghalt.

Szomorú egy vég"? Az azóta eltelt száz esztendő eszméinek
g-yúzelmét mutatia, - evvel az emberét is. Lelke pedig, szegenv
elgyötört lelke, végül is jogosan mondhatta el, amit Vallomásaiban
írt: "Nyomoztam az életet a maga valóságában. nem a k epzeleru
álmaiban. és így elérkeztem Ahhoz, aki az élet forrása."

APÁM VACSORÁZIK

Egy szot sem szol, A plÍrollló lc cc«
fátyola mö.qül néha kitek ini,
éppúgy mini mikor valmnit keres,
szeme körüljár, s tálba néz megint.

Kenyérért nyúl, hogy u.ir« szeaien,
s a kenyérhéjban sir o kés,
akárcsak benne, - élesebben
sebet hasit ó szenredés.

Anyám az asztalt nézi hosszan,
szeme körül árnyék a gond,
sápadt az arca, mint mauosban
felhők közt szálló lioldkorinu],

Pedig ők érzik napjaik/Uli!
a .ió emberség örömét ...
Tudom már: ami ebbőlilt pal!
a földön, nekünk nem elég!

Nem búsulnak, csak nem beseélnek.
és én is hallgatok oelűk.

Megértem í[J,1) is a beszédei,
amit kiált az életitk !

C:-;anád Béla

:296



A VILÁGIAK NAGYKORÚSÁGA
A V'ig i l iu ezévi januári számában fölvetette a világiak nagy

korúsúgúnak kérdését s kérte olvasóit, szól.ianak hozzá fl témá
hoz. A visszhangból megállapítható, hogy a probléma valóban
időszerű és komolyun fl'gialkoztatja miud a hívőket, mind a
papságot. A válaszok akár kifogá", akár ellenvetés, akár meg
állapítás formájában többnyire értékes megfigyelésekkel, szem
pontokkal és javaslatokkal szelgálnak. Volt vélemény, mely ne
hézményezte, hogy a Vigilia cikke "sok gondolatot és problémát
fölvetette, de a lényeget, a kr isz tusi nagykorúság dogmatikai és
valláserkölcsi hátterét auuuk az apostolnak a tanitása alapján,
aki leveleiben ezt a kifejezést először használja, nem mutatta
meg". Irója Szeut Púlra eéloíl s az Ő e1'ezusiakhoz írt levelének
egy helyét idézi (Ef. 4, 13), igen találóan mutatva rá a "krisz
tusi nagykorúság" elvének erre az -örökérvénvű apostoli meg
fogalmazására. A "Vigilia cikkének azonban nem az volt a célja.
hogy e "dogmatikai ~ és valláserkölcsi hátteret" fölvetítse, hogy
ct nagykorúság gondolat út a misz ti k us Krisz.tus-test tanának
rendszerében értékelje, s hogy e gondolat szeritpáli és szentjá
uosi teológia alapjait ismertesse. Mi nrlez leülőn elmélvedő tanul
mányt igényelne: s hogy olvasói határnzottan megnyilatkozott
érdeklődését és igényét kielégítse, a Vigilia vissza is fog téru i
erre a kérdésre..Januári cikkiink eleve Iöltételezte a katolikus
hívő részéről ezeknek ar. alapokuak leg-alúbbis sommás ismere
tét s a nagykorúságot nem úg-y nézte, mint teológiai jellegű
problúmát, hanem úgy, miut történetileg' jelentkező tényt és igényt,
mint a mai, a modern kereszténység eg~ ik világszerte jelentkező

sajátos vonását.
Világszerte jelentker.ő vonást, IIeIII pedig speciálisan magyar

jelenséget; ezért h ivntkozott külf'űldi, osztrák, német, francia té
nyekre és Írókra. A probléma mindeuútt eg-y és ug-yanaz; itt vagy
ott a helyi viszonyok s kör ülménvek szerint színezödik ugyan,
de lényegében közös és azonos; nyilvánvaló, hog-y amit másutt
vele kapcsolatban okosan megállapltanak és pontosan megfogal
maznak, az a mi számunkra sem haszontalan, Különösen akkor
nem, ha a fejlődés párhuzamossága folytán a külf'öldi megfi
gyelők által elemzett jelenségek nálunk is megtalálhatók, noha
mi n t egy másik hozzászóló írja, "nálunk más a katolicizmus fej
lettségi foka és eg-észen más a társadalmi környezet". Ezért -~

teszi hozzá ~ "az idegen források a magyar helyzet nagyobb
megértése helyett sokkal inkább annak nagyobb félreértését szol
,.;úlják". A Vigilia cikke számára azonban a tanulmányok, melye
ket idézett, nom "források" voltak, hanem jószemű Jöltárásai és
találó megf'ogalmazásai olyan tényeknek és jelenségeknek, amelye
ket "fonásában", a mi itteni, magyar keresztéuy életünkben is
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tapasztalt. Ezért idézte őket. S annak érzékeltetésére is, hog'~'

problémáinkkal nem állunk egyedül, hanem az egyetemes test
részeiként a többi taggal együtt vajúriunk a Test növekedésének
elkerülhetetlen válságaiban. Helyesebbnek érezzük tehát, ha a
máshol elhangzott megjegyzéseket figyelemmel kísérjük és ta
nulságunkra fordítjuk, mint ha azzal, hogy ránk úg'ysem vonat
koznak, mereven elhárítjuk. Különösen m ikor a mélyebb vizsgá
lat arról g'Yőz meg, hogy e megjegyzéRek -- mntai i» mutandt»

bizony vonatkoznak ránk is .

....
Mielőtt rátérnénk az egyes hozzászólások í'őbb IIlcgállapításaira,

úgy véljük, igen hasznos lesz januári cikkünk kiegészítésére fi

a nagykorúság fogalmának alaposabb meg vi Iágításáru közread
nunk az alábbi tanulmányt, mely -- 'szerzőjónck szavai szer-int 
a kérdést fölvető írás "jobbára gyakorlati tenymeaá.ilapitása.ihnz
a törtóneti-szociológiai alunon való lélek tun i tovúbbkeresés" ered
ményeit fűzi hozzá. A Robert Scherer esszéjéből idézett megjégv
zésből indul ki, hogy "a papság sokszor tusakszik a világi hívők

tevékenysége ellen". A tusakvás, ruoudja, kölcsönös, és fölületi
színtje alatt "egy alapvető viszonyi (relációs) tisztázatlanság lap
pang", amit, külőn föl kell tárni és föl kell számolni. Ehhez kíván
hozzájárulni sa tanulmány, előljáróban közöl ve, hogy "az itt kö
vetkezőket papi ember írja".

A VILÁG~AK NAGYKORÚSÁGA ÉS A PAPSÁG
A papság és hívek általános viszonya -- mint mi ndeu szoeiál is

reláció - a történelem folyamán jelentős fordulatokat és alaku
lást mutat. Nem mintha elvi-dogmatikai síkon lehetőség volna
valami konfliktusra vagy bizonvtalunsáara ; ez teljesen rögzített
és egyértelmű minden idők számára. De az Egyház evilági és
történelmi intézmény is, és mint ilyen, magán v isel i az alakulások
földi törvényét. Minden reláció -- már bölcseleti fogalmáball je
lentkezően -egy bizonyos lahi litást hord magában, ami a két
pillér közti feszültség és árumlús követkozménve. KÜ!öllösen meg
mutatkozik ez a labilitás a lélektani kapcsolatok v ilág'ábnn, ahol
két gazdag tartalmú, az élet mozg ását hordozó lény a viszony két
végpontja, illetve alapja. S még fokozottahh a fenti tétel érvényt'
papság és hívők általános viszonyának kérdésében, hiszen az
egész emberi társadalmat átjáró közösség az egyik pillér, viszont
mindkettő benne áll a történelem, a társadalmi élet sodrában:
hogyne változna, alakulna ez a kapcsolat az évszázadok folyamán!

De nemcsak esryszerű változásról kell itt szólani, hanem az
evangéliumi mustárrnag növekedésének tijn'énye alapján fejl§·
désről is, rnely - bár van időleges megtorpanús, sőt elsorvadá..
is, . - alapívelésében mégis következeteseu fölfelé, a "teljesség'"
felé tart. Plasztikusan utal erre a világiak jelenlegi éretté-válú-
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sát megállapító "nagykorúság" kifejezés is. Ezt a kort meg kel
lett előznie egy "kiskorú", fejletlen, a világiak felé "gyámko
dást" jelentő fázisnak. Ez a gyámkodás azonban csak mai visz
szavetítésben megalázó és "klerikális" magatartás; a maga tör
ténelmi szakaszán és adottsága: közt az Isten Grszág'a akkori'
..megtestesülésének" számított.

Történelmi áttekintés

Az ősegyház első három századát papság és hívők kapcsola
tában a probléma-nélküliség, vagy (a képnél maradva) mintegv
.a boldog gyermekkor idejének kell mínősitenünk, Níncs itt még
halvány kísértés formájában sem "relációs feszültség", aminek
okát a kezdeti egyszerűség mellett a kereszténységnek a k ül vi
lághoz (állam, társadalom) való viszonyában találjuk meg. Ez
időben a kereszténység még tisztán vallási ügy, minden külső és
társadalmi vetület nélkül; nem "tárgyiasult" - ahogy Scherer
mondaná -, de annál inkább magával ragadó és szivet-lelket
betöltő alanyi élmény, személyes élet és valóság. Ebben a ke
reszténységben még nem ohiektíválódik a papság sem külön
társadalmi renddé s a lehető legtávolabb van a "kasztszerű" elszi
geteltségtőI. Elsősorban a minden külső megjelenéstől. hódítás
tól való elzártság következtében. De valószínűleg egy pozitiv
ok: egy erre a korszakra adott különleges isteni adomány je
lenléte miatt is. A karizmatikus Egyházra gondolunk, melyben a
papi rend szentségi hatalma a hierarchiának adatik ugyan, de
ugyanakkor mi ndennapos jelenség, hogy valaki karizmás elra
gadtatásban Isten üzenetét tolmácsólja a h ívő-közösségnek. Itt
tennészetesenképtelenség az Egyházról, mint "a papság céhbeli
ügyéről" való felfogás, hisz mindenkié a "kenyértörllS közössége",
mindenkié lehet a szólás kegyelme ("prófétálás", "nyelveken való
beszéd" stb; I Kor 12.), amint hogy közös teher és fájdalom a
bűnök, elesések is (nyilvános penitencia-tartás), és közös sors, az
~gész kereszténység, egészen a vértanúság szolidarizmusáig. Itt
nemcsak a papság érezte, hogy Krisztus követőjének lenni való
ban "kléros" (sors, ebből a klérus, klerikus!); hanem a hívősereg,

a "laikusok" (világiak) is életre-halálra vállalták ezt a sorsot.
E meghatározó terminusok megvoltak szinte kezdettől fogva

(Origenes, Tertullián a III. században már rendszeresen használ
ják őket); de az elhatárolás élesebb hangsúlyát csak Nagy
Konstantin idejében kapják meg, midőn a 3J3-as türelmi ediktum,
majd főkép a 320-tól kiadott császári rendeletek nyomán a ke
resztény papság -- mint elismert és támogatott vallás letétemé
nyese és ápolója - különleges állami kedvezményekben része
sül (állami fizetés, katonáskodási és adómentesség. stb.) s lassan
kiváltságolt "osztály"-helyzetbe jut, a pogány-római papság mel
lett, majd annak helyén s ahhoz hasonlóan. Ez a kétségtelenül
megbecsülést kifejező változás a közterhek és életgond alóli men-



tesítéssel a kizárólag hivatásának élő papság megteremtését je
lenti; de a társadalmi és intézményes kiemeléssel az eddigi köz
vetlenség helyett egyben bizonyos elszigetel tségbe is helyezte cl

papságot.
(Meg kell jegyeznünk, hogy a papságnak a hívekhez való vi

szonya általában ilyen jellegű a természeti vallásokban, sőt a ki
nyilatkoztatott ószövetségi vallásban is. A vallástörténet tanúságu
szerint a papot hivatásszerű foglalkozása bizonyos á.ltalúnos,
szakrális légkörbe és elszigeteltségbe burkolja. Ezt a .Jcasztsze
rűséget" kifejlesztette s még jobban nyoruatékozta a papi rendnek
sok népnél meglévő, intézményes iirökletcssége egy-egy család,
törzs, vagy kaszt keretein belül. A mózesi törvény is külöu tör
zset, a Léviét jelölte ki a papi hivatás és szolgálat ellátásúra.í

A népvándorlás-érintette területeken a papságnak ez a pon
tosan körvonalazott és stabil társadalmi helyzete a rórna i impé
rium felbomlásával erősen szétzilálódik. Minden mozg ásban, ala
kulásban van; de az Egyház már annyira erős -- (az egyetlen
szilárd pont a széthulló Európában) --- hogy nemcsak puszta
létét tudja átmenteni, hanem az egész kaotikus vi lúga lakulús
irányát és formáját is megadja. Megmissziózza a pogány népe
ket, sőt egész (állami, társadalmi, kultúrális) életbereudezkedésük
alapjait meghatározza. Ez lesz Isten Országának, új, erősen evi
lági inknrnúci ójn is, melynek végén, a közópkor virágkorára -
nem minden válsúg és rengés nélkül testet ölt u Respublit-a
Christiana eszménye.

A papság és hívek viszonya, illetve Ll papság társadalmi
helyzete hűen tükrözi e fejlődés szakaszait. A középkori Európa
alakuló századaiban a papság vállalja a kezdés hősi áldozatait,
II missziózás félelmesen kötetlen szabadságát, a minden társadalmi
renden kiviilvalóságot és a mindenre készenlétet. N agy Károly
és utódai, s a többi őt követő keresztény fejedelem, köztük él

mi Szent Lstvánunk, s az egész feudális középkor még Nagy
Konstantinnál is kifejezettebben "renddé" teszi a papságot, fizetés
helyett földjavadalmas biztosítással; de ugvanakkor él a kötet
lenség és önf'öláldozás szelleme is, amiről egy Szent Gellért Szent
Bonifúc vagy Szent Adalbert példája" tanúskodik. A hierarchia.
a papság' vezetőszerepe ketsóg teleu HZ államéletben is, főkép az
indulás évszázadaiban. de m indez neru eredményez mai értelemben
vett "tusakodást", ellentétet vagy osztá.lvhurcot, legalább is nom
általánosságban. A papság rendi k iváltsasrossúga is nyilvánvaló,
de a társadalom ezt II hivatással járó jogos mezktllouböztetésnek
érzi és vallja.

Az újkorban ez az egység Ielbornl ik. }\'t á llam mindukúbh
laicizálód ik, s az Egyhúz századokon át új iukarnálodásának for
máit keresi. Megrendült papság és hívők kapcsolata if'. Ami a
papság felé hajdan természetesnek tetszett, most kérdésessé válik;
,.; bár világi privi légiu mait többnyire e lvoxz ti , elkül öuűl tsége ú!
taláhan rnegmarrid, sőt helvenk int csak IllÓg nvomatékosabu lesz..
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Az, általános kőzömbősség hatásúra sokszor még a val lásukat
gyakorló hivők is pusztán papi ügynek tekintik 11Z Egyhúz
ügyét, mcl lye l kapcsolatban, úgy vélik, se HUll i felelősségük és
teendőjük nines.

A mai helyzet

Ezen a téren jelentett lényeges változúsf - s adott javalló
választ a hívők köréből spontánul s mind határozottabban föl
-ébredő igényekre - XI. Pius pápa II katolikus tevékenység meg
hirdetésével, ami szükségszerűen fölvetette egyúttal a papság s
az immár nagykorúvá lett és nyilvánított hívő kapcsolatának kér
dését. A kereszténység történetében elóször fordult elő, hogy
minden egyes kereszténynek személyesell kell állást foglalnia a
vallás, a lélek, az Isten orszűga kérdéseiben, s ha igent mondott,
nem lehet többé érdektelen szem lélő, vagy kézenfogva vezetett
gyermek, hanem mint nagykorúnak tudnia és vállalnia kell, hogy
II Misztikus 'rest inkarnációja az Ö ugye é" felelőssége is: hogy
ebben együtt kell működnie a szakramentálís hatalom részesei vel :
os hogy hatalmi, vagy akciós féltékenvség re egyik félnek sincs
se oka, se joga. S ha a hívő esetleg ob-kor mégis ilyen évszáza
dok által emelt és még le nem bontott falakba ütköznék: pél
-dául az egyházi élet "kizárólagossúgát" védelmező papi elzúrkó
zásba, (melvnek mélyén nem egyszer lappang a papi sors magá
nyossága) joga van rá, hogy -. tapintatosan és a tisztelet meg
tagadása nélkül - latba vesse jóakaratát az avult akadályok el
hárítására. ügyelnie kell viszont nehogy benne magában is
fönnálljanak ilyen akadályok, nehogy belőle magából áradjon a
papság felé bizonyos elszigetelő erő, IIIint multból visszajáró
,-agy ittrekedt kísértés, annak a í'eszességnek, áltiszteletnek és
merev távolság-tartásnak a f'ormájúhan például, melv egyes he
lyeken, főként falun, a közös munka eg yik legfőbb gátja.

Az akadályok Iölismerése, a nehézsegek fölmérése, a kérdé
sek t.isztázása és a gátak lebontása sürgős és elháríthatatlan kö
telesség mindkét fél, mind a papság, rn i nd él hívő számára. Tud
nunk keJl és át kell élnünk, hogy él papság isteni kiválasztott
.sága szer-int ugyan valóban különlegas "rend", ordo osztályré
szese, de ez II reud csak: «zakriili« (vallási) él'. «zakramenuilis
(szen tségi : szentelt és szentelő) jelleg-ü, s nem akar és nem akar
hat társadalmi kivételezettséget, rendi elk ülőn ítést: hogy bizo
nyos lelki, hivatásszerű magúnyosság és idegenség megjelenik
ugyan a pappal a világban, de ez a természetfölüttiség többlete II

földön, nem pedig emberi, _osztályszerIÍ idegenség; hogy a kánoni
privilégiumokat kívánja és igényli ugyan az Eg,\'ház az ő papjai
számára, de nem osztál,lJ-különíti) célzattal, hanem kizárólag hi
r-atásuk é,,~ "szenteúb életük" ietiesebi) oiztosit ása érdekében. Ha
tehát az évszázadok folyamán bizonyos' társadalmi jellege mutat
kozott a papságnak, semmi esetre sem azért támadt, mintha reudi
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lényege volna; és nem is tartozik lényegéhez. Csak a történelem
korszer-ű és kényszerű köntösét vette magára adott esetben, de
ettől szívesen és készséggel megválik a lényeg érdekében; főkép

ha már akadálynak is érzi hivatása továbbteljesítésének útján.
S így találkozik a krisztusi élet és szolgálat közösségébeu

a pap és a nagykorú hívő. A pap: mindjobhan kiboutakozva a
történelem folyamán rárakódott eIk ülönítő "rendi" és akciós ne
hézségekből, de elérve és beleépiilve hivatásának legigazibb, szeut
ség'i mélységeibe; s a nagykorú hivő: fölismerve és vállalva a
Krisztus-test építésében ráeső arányos Ielelőssóget és segítve 
elsősorban élete korszeru tanúságtételével - Krisztus megszüle
tését, testetöltésót testvéreiben, a világban.

Koncz Lajos

Akadályok, nehézségek I Egyes hozzászólások elsősorban ezek
re térnek ki, s bizonyára nincsen tanulság nélkül, ha a fontasab
bakkal mi is foglalkozunk. "A hivőkben - olvassuk egy világi
férfi levelében - valóban megvan az igény a tevékenységre, vi
szont a papság egy része nem tud mit kezdeni a fölkínált erő

vel. Gyakorlatilag nem tudja hasznosítani"; esetleg nincs érzéke
a kérdéshez, esetleg némi bizalmatlanság -- (Koncz Lajos sza
vával akció-féltékenység) - lappang benne, vagy éppenséggel a
kényeImét óvja; s az is előfordulhat, hogy "túlzott konzervati
vizmusával maga tereli a hivők kétségtelen készségút a laicizmus
veszélye felé",

E megállapítások között - melyek más és más helyi színezés
sel, de hasonlóan külföldön is elhangzanak - talán az a leg
jellemzőbb, hogy á lelkipásztor "nem tud mit kezdeni" a hivők
jóakaratával, nem tudja "gyakorlatilag hasznosítani" tevékeny
ségi vágyukat. Ennek egyik okát a hozzászóló a papság társadal
mi helyzetében látja. "Papságunk - írja- a letünt államrendszer
középosztályának és földbirtokosainak életszintjéhez hasonló anya
gi körülmények közt élt, s ez, mi tagadás, magatartását, gondol
kodásmódját is befolyásolta. A hivők tömegei felé eddig nem
mondhatta, hogy hiszen veletek élünk együtt, ugyanazt esszük
amit ti, ugyanúgy ruházkodunk, ugyanazt az életmódot folytatjuk
(Tertullián). Ezt nem bűnül jegyzem meg, hanem annak bizony
ságára, hogy papságunk bizonyos mértékig elszakadt a töme
gektől és nem tudott, vagy a gyakorlatban kényelmetlen volt
számára mindenkinek mindene lenni". Ez a helyzet azonban,
mondja a hozzászóló, megszünt, s vele együtt eltünt a pap és
hívei közti bizalom egyik komoly akadálya; "az egyenlő tehervi
selés, a keresztek egyenlő súlya kialakíthatja a helyes kapcsola
tot" s a közös munka föltételét, a kölcsönös megértést.

Úgy véljük, van a "gyakorlatilag hasznosítani nam tudás
nak" más oka is, s ez elsősorban abban a téves i ránvulásban ke
resendő,melyet nálunk -- (de nem egyedül csak nálunk) _. a
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hí vők tevékenysége - ha uern is Illi udencstül, de leghangosabb
és leglátványosabb meguvi lvá n ulúsábn n tagadhatatlalJul-- vett.
I<~zt az egéi'izeu lilás célru és területre szúnt tevékenJ'séget sokan
az Egyház határozottan kifejezett szándékától eltérően túlságosan
.,mozgalmi an" és "közéletiell" ertel mezték [nlusi képvÍselőtestü

!etektől orszAgos pol itiká.ig túlsúsrosun evil ág] ügyekben érde
kelték, és ami az ilyesmi uek majdnem elkerü lhetetlen -, következ
ménye: komprorni ttál túk. A lendület, ha jóhiszeműen is, mintha
túlsúgosuu u .Jcülter.ies gazdálkodás" szolgúlntába szegődött vol
n n ; miuthu a "keresztény társadalom" nagyohb hangsúlyt kapott
volna benne a keresztény éle/nB; m intha - megisruétclve Robert
Scherer mogszívleleudő {~s a két háború kiizti magnu helyzetre
is találó szavait -- "a világot nem annyiru Krisztusnak akarták
volna alávetni, hanem a keresztény v ilágnézetuek". Ezért volt
azután, hogya kívülál lók szemében még bizonyos vallási ezertar
tások s a kegyelmi élet bizonyos tömegeket megmozgató tényei
is úgy tűntek föl olykor, m int egy l-világra irányuló akcióprog
rammnak, egy "ken,sztény állumbercndezesre" törekvő, végső cél
jában mégiscsak politikai mozga lom nak II jú rulékui.

1\1i volt nálunk általáuossúubuu a holvzet t Az lGgyház szán
déka szet-int való friss és termékeuy katoliku" tevékenység he
lyett, melv.uek léllyególlól fogva a oiláuiolc tevékcnvségének kel
lett volna leuuie, "hivatalos" formúban l'II;Y eléggé nehézkes, ál
talában szorosan papi kezdeményezések szcrint működő és tár
sadalmi összetételében meglehetőseu egyo!dalú- és korszerűt

len -- szer-vezet élte a maga óletót, lllelr <ipp Iormalizruusánál
és kissé szűkkculű osztályi kor l á toznt ts.urú.nú] fogva nem tudta
kellően megérteni, értékelni és hivatása tor ületón ki is elégíteni
ti társadalomban rn iud határozottabban ébredő igényeket. Annál
kevésbbé, mert ezek az igónyek olykor sz.in te türelmetlen szomjú
ságukkal leginkább azokban a rétegekben jelentkeztek, amelyektől

ez a szervezet osztálvi - középosztálvi -- egyoldalúsága miatt a
legtávolabb volt, s amelyekkel nem annyira a Krisztus-test közős

építésének testvéri kapcsolatában, mint inkább a fölülről lefelé
való gyámkodás viszonyában állt. Keletkeztek és műlcödtek azután
e szervezet mellett, tőle többé-kevésbbé, vagy esetleg egészen füg
getlenül - s nem mindig kölesönös bizalmatlanság nélkül 
különböző "világnézeti mozgalmak", fiatalabb erőkkel, korszerűbb

szemlélettel s azzal az igénnyel, hogy a világiak tevékenységét
a keresztényelveknek a társadalomban való érvényesítésére ves
sék latba; sajnos nem mindig tudták megőrizni teljes független
ségüket egyes akkori ideológiák hatásaival és egyes feléjük for
du ló hatalmi és kisajátítási törekvésekkel szemben; a két háború
közti korszak végső szakaszában pedig' többnyire vagy szeren
csétlen kompromisssumokba, vagy sajnálatos önellentmondásokba
szorultak. Bárhogyan történt, annyi bizonyos, hogy útjuk - akár
mint ítéli is meg a szemlélő - a mai új keretek közott idősze

rűtlen és járhatatlan.
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Ott van végül It világiak tevékenységének eg'y nemrégibell
még igen széles és már a keresztény közösség bensőbb köreire eső

területe: a karitativ munka. 'I'erhelő árnyékát ugyan erre is rá
vetette némileg az említett "közéleti kereszténység", és nem is
minden megnyilvánulását lehet mentesíteni az alól a vád alól,
hogy vele az uralkodó osztály igyekezett elaitatni szociális rossz
lelkiismeretét; viszont amíg emberek lesznek, nemcsak hogy min
dig szűkség lesz arra, hogy a rászorulókon segítsenek, hogy az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják hanem az
utolsó itélet leírásában (Máté 25, :3J-46) Ioglalt krisztusi-purancs
szerint ez alapvető kötelessége is minden kereszténvuek. Ha P\:;
dig van idő, amikor ezen a munkán folt vagy gyanú esik, mi
sem könnyebb, mint megtisztulnia és megújhódnia az önzetlen,
tiszta felebaráti szeretet forrásánál. Ez a karitatív niuuka azonban,
mint a világiak tevékenységének területe, a multhoz képest erő

sen vesztett jelentőségéből és tetemesen uiegcsappant, mert eg~..
kori Iöladatainak túlnyomó részét a fejlődő szociális állam V~I'

lalja magára és teljesíti, aminek e szociális állam keresztény
polgára, mint a haladás egyik jelentős mozzanatának, csak ősz i n
tén örülhet.

Ma tehát nagyjában és általánosságban így' áll a dolog: ott
van egyfelől a világiak tevékenység-i igénye;· ott vannak másfe
lől a világiak tevékenységének régebben használt, akár kompro
mittált, akár elavult, mindenesetre időszerűtlen útjai és módjai.
Érthető, ha vannak lelkipásztorok, akik "nem tudnak mit kez
deni" a .hívők igényeivel. Viszont vannak olyan hívek is, akik
elégedetlenek a katolikus tevékenységnek azokkal a lehetőségeível

és módjaival, melyeket okos és modern papjuk javall nekik.
Nyilvánvaló, hogy a régi formákkal le kell számolni és új

struktúrákban kell gondolkodni. A világiak katolíkus tevékeny
ségének fogalmát meg kell tisztítanunk a két háború közti kor ta
padmánvaitól: a mozgalmiság, társadalmi akció, vagy éppenség
gel politikai aspirációk képzeteitől. 'l minél teljesebben az Egyház
eredeti szándéka szerint kell értelrneznüuk, vagyis úgy, mint
tudatos és felelős részvételt Krisztua misztikus testének építésé
ben, nem pedig úgy, mint tagságot valaminő evilági célra irá
nyuló mozgalomban. Véleményünk szerint ez a hívő nagykorú
ságának egyik alapvető föltétele és ismérve : megérti-e és vállal
ja-e a Krisztus-test építésének, a Krisztus-test életében való rész
vételnek ezt a föladatát és hivatását, ezt a miudenekelőtt kegyelmi
és transzcendens irányulást s annak a krisztusi kijelentésnek II

föltétlen mezsz ívlelését, mely szerint "az én országom nem e
világhol való". Ha pedig ezt megérti: ha kilábalt a túlságos moz
galmiságnak, az evilági állam- és táraadalomszervezés becsv á

gyának, a "politikai kereszténység" paradoxonállak kamaszkorá
ból s elérte a téves illúziókról lemondó valódi nagykorúságot, bő

ven meg fogja találni tevékenységi területét a köztünk és bennünk
élő Krisztus m iszt ikus testének tudatos tagjakóut, mind a litur-
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gikus élet fáradhatatlan istendicséretében. mind a világban való
tanúságtétel állandó, nyugodt művéhen, lIa pedig vannak, és
nyilván vannak, akik mindebben clvf'öladúst és par excellence
keresztény föladatokról való lemondást látnak, vegyék fontolóra
mindenekelőtt Krisztus félremagyarázhatatlan szava.i t, valamint
Szent Péter, .Iános és Pál meg' az egyházatyák alapvető és cso
dálatosan mély tun í tását az "Isten országa", a páli "misztérium",
a jánosi "élet" szükségszerű trauszcendeneiá.iáról, a keresztény
közösség: lényegi üdvösségre-irányu ltsúzúrúl. De ugyanakkor azon
is elmélkedhetnek. vajjon 110m kell-e az általunk sommásau
"mozgalminak" nevezett utak Iezáru lásúba n az isteni gondviseles
tisztító, Iénvezeshez visszaterelő, keresztényeket uagykorúsrtó .
munkáját látnunk. Mert hogya h irdetett elvek és egyik-másik
hirdetőjük élete kőz.ti nem egyszer k ínos ellentétről, számo» ki
úbr-ándulús és el távolodás f'orrásűró l ne j;-, be-zéljűnk, nem tupasz
talhattuk-e olykor a mozgalmak vi lúg'a lnm a Robert Scheret em
legette "objektivizmmmak" azt a legsúlyosabb el f'ajaásút, hogy CI

kereszténységet sokan nem m int szem élyesen uiegva lós ítandó és
kötelező életet, nem mint ideológiát fogtak föl és "képviselték"!
A tanúságtétel, mi nt a nagykorú hivő elsorendű és legfontosabb
föladata a világban, nem tűr meg ilYl'll beteges széfhasadást s
lehetőséget sem igen nyujt - hacsak a Jarizeusság némely már
II psxichouatológiába tartozó esetei SÚllnÚl'lI nem- ilyesfajta
kóros dezintegrációra. Ellenkezőleg urivoltából. természetéből fo
lyik, hogy integrál, hogy egy és ugyuuazon élő egységbe foglalja
saját megszentelődésiinknek meg a világ felé való kűldetésünk

nek a munkáját ; mindkettőnek azzal tesziink eleget, ha minél
jobb, minél teljesebb keresztények vagyunk életünk mi nden egyes
percében, helyzetében, magatar-tásáhau é" röladatáball. F~ kettő

immár szétválaszthatatlan: s e szétvúlaszthuta tlanság élménye a
keresztény nagykorúság élménye; ellnek az egységnek a megva
lósítása a nagykorú hívő világban való tevékenységének kor
szerű, egyházi közősség és profán társadalom számára egyaránt
hasznos, egyértelmií és becsületes útja. Korántsem utópia, hanem
egyre szebben kibontakozó valóság, a hozzászólások tanúságu sze
i-int is. "A nagykorú hívő -idézzük az egyikből - teljes értékű,

élő, eleven tagja a Titokzatos 'restnek, az Egyház hierarchikus,
liturgikus és kegyelmi közösségének". Itt azután nines osztálvkű

löubség, nincsenek kaszt-határok , "a lén~-('g az, hog)' sajátos
helyzetében, egyéni körülményei között adott helyzetét minél tő

kéletesebben betöltse rn int keresztény ... Az ilyen nag-ykorúak
nem hangosak. nem kiabálnak. sem III iféle k iilöu leg'es mozgalma
kat nem csinálnak, hanem egvszerűen élik a kereszténvsóget a
sz iirke hétköznapok Forg'atagúba.n".

A Vigilia januári cikkében szó eset t bizon vos olyan kőzös

ségre való förekvésekrűl is. melvek minthu a lélek és lsten sze-



iuélyes dialógusának rovására kezdenének érvényesülni, S me
lyekben mintha a szükségesnél nagyobb mértékű volna a vallási
élmények és tények megbeszélésének vagy éppen .Jcibeszélésének"
vágya. A hozzászólók kőzül egyesek, nyilván nem véve eléggé
figyele'mbe a kérdéses részlet szöveg ének egységét és összefüg
géseit, fönnakad tak annak egyetlen rnondatán s benne részben
individualizmust, részben az Egyhá» közössésri természete elleni
támadást véltek; ami nyilvánvalóan mcssze áll a cikk író szándé
kától. Az érzékeny visszhang - és a félreértés --- azonban arra
figyelmeztet, hogy a közösség problémája a IIJai katolikus gon
dolkodás egyik kényes és időszerű kérdése. "Súlyos elvi téve
désnek tartom a túlzott közösségieskedcs elméletét --írja cgy
harmadéves egyetemista. - Az istenszeretetet és a közösségszere
tetet keresztény gondolkodás nem állíthatja szembe ... Komoly,
felelős közösségek kialakulására az emberi lehetőségek szélső ha
táráig szükség van ... Aki a közösség ellen szól, a katolicizmus
alapjait támadja". De miféle "köziisségről" van itt szM Mi az a
"keresztény közősségI"

Köztudomású dolog, hogy a tizenk ileneedik szúzad átlagos.
"polgári" kereszténysége erősen indi vidual isz tikus - hogy ne
mondjuk: önző -- jellegű volt; s hogy «uuek azután a századfor
dulótól fogva elkövetkezett a reakciója: a köz1isségi jegyek és ter
mészet mind nyomatékosabb hangsúlvnzúsn és érvényesitési igé
nye. A legfőbb tanítói hivatal útmutatása ezúttal is félreérthe
tetlen és világos; az Egyházra mint közösségre vonatkozó tan meg
fellebbezhetetlen megfogalmazását a Mystici Corporis enciklikában
nyerte el. A közösség] igények gyakorlati megvalósulása azonban
már korántsem volt ilyen tiszta és egyér-telmű. Ismétléseket elkerü
lendő bizonyára elég, ha éppen csak utalunk a két világháború kő

zötti - már említett - különféle keresztény mozgalmakra, melyek
többé-kevésbbé mind valaminő "közösségi" eszmét hirdettek s olykor
kínos fogalomzavarban keverték össze, ha ugyan hallgatólagosau
nem azonosították, a keresztény közösséget annak a társadalmi
vagy nemzeti, de mindenképpen profán és immanens közösséenek
az eszméjével. amelynek megvalósitását ]ll'ogrmnmk{'nt maguk elé
tűzték. Igy azután a "keresztény közösséa", m iudeuestü i az evi
lági síkjára helyezve, s más imrnauens kiizösi'égi törekvések e,.,
mozgalmak versenytársaként, nemcsak a kívülállók szemtéletében.
hanem sajnos egyes megnyilvánulásaiball valóságosan is biozriyos
politikai - ha nem is mindig szükségképpen pártpolitikai 
színezetet öltött. Hogy milyeredményekkel s főként mily követ
kezményekkel, az utolsó két évtized tapasztalatainak világánál
aligha kell bővebben illusztrálnunk. "Elvi tévedésnek tartom
mondja az említett hozzászóló - hogy a világiak mozgalmának
átcsapása közéleti térre torzulast jelent"; a tapasztalat viszont azt
mutatia, hogy az ilyen átesapások rendszer-int magukban hord-
ják az eltorzulás veszélyét, s a különféle "keresztény politikák
nak" utóbb rendszerint az Egyház adja meg az árát. Az igazi
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keresztény keresztény marad a közéletben is: ez nyilvánvaló. De
legyen az a maga kockázatára és felelősségére, s ne terhelje meg
mindig előfordulható tévedései vag-y egyszerűen csak ügyetlen
ségei számlájával. rnelyet a történelem rnindig behajt, a keresz
ténységet vagy az Egyházat. Ha keresztény közösségr-ől beszélünk,
semmiképpen sem gondolhatunk politikai vagy társadalmi akció
közösségre; bizonyára leghelyesebb, ha az ilyen ábrándoknak és
kísértéseknek még a gondolatát is elhárítjuk magunktól. Hány és
hány biztatóan indult közüsségi ruozgulom tévedt el az utoiso
század folyamán a politika útvesztőiben, hany és hány hason
lott meg önmagában s állította szembe egymással a kereszténye
ket időleges politikai kérdések miatt, s hány volt végül, amely
makacsul követve vallást s politikát illetéktelenül egybekap
csoló nézeteit, végül pápánál pápábbnak vallotta magát s ki
szakadt abból a közösségből, amelynek nevét zászlajára tűzte.

Már ezeknek -pusztán történeti vizsgálata is éppen eléggé figyel
meztet arra, hogy a keresztény közösséget s a nagykorú hívő kő

zösségi tevékenységének területét egészen másutt keressük: az
Egyházban, Krisztus közöttünk élő, gyarapodó s a történelem
nemzedékeiben az idők végezetéig szüntelenül iukaruálódó Testé
ben. Mert ez, és egyedül ez a valódi, a kegyelem által élő ke
resztény, katolikus közőssóg. Mégpedig- hogy úgy moudjuk föl
felé irányuló, tiirténclcrnbe ágvazottság ában is természeténél fogva
transzcendens közösség, "lIcm e világból való ország"; azaz mint
ahogyan Kr.isz tus, a Megváltó nem a fi,Jdi Izrael várvavárt po
litikai megváltójául jött el, úgy köztünk élő misztikus 'I'este sem
hordoz e földi világ és társadalom felé semmit, amit akár politi
kai, akár szociáűs programmnak v<lgy igéretnek nevezhetnénk.

E m isz tikus test egységében, It Kr isztus fősége alatt való kö
zösségi tag-ságban azután teljességgel értelmetlenué válik közős

ség és személy bármiféle szemboá ll ításn, egyiknek a másiktól
való bármiféle ~- kicsinyes és szűkkeblű --- féltése. "Kollektív
valóság, mely akkor értékes, ha egyes külön valóságai elérik leg
magasabb formájukat, s oly múrtókben. amilyenben -clérik" -
mondja e Közösség misztikájának belga teoMgusa. "S Isten cso
dáinak egyike, hogy ami által Krisztus nagyszerű Képét alkot
juk a világban: az Egyház hangsúlyozza és sarjasztja ki és tisz
títja meg személviségüuket is. Ennek oka az. hogy a kegyelem
egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz a kegyelem tágítja természet
föliittivé személyűnket, s helyez -- személviség ünket természet
fölöttivé tágítva - ugyanakkor énünk mély és sokszerű képes
ségeibe olyan erőt, mely azokat kicsíráztatja, kibontakoztatja és
kifejleszti. Ugyanaz a kegyelem, e személvesítő kegyelem illeszt
bele amaz egyetlen Ember teljes szurvezctébe, aki Jézus Krisztus
az Egyházban. A Főnek ugyanaz II kegyelme az, amely ránk,
illetve bennünk árad és amely Hozzá csatol minket. Csak úgy
lehetünk igazán mi magunk, ha Ü vagyunk: ez a kegyeleni nap
ról-napra megvalósuló paradoxona".
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Közösség, igen, de ilyen közősség': kegyelrn i, szentségi közöR

:ség Krisztusban és a szeretetbeu, (nem pedig evilági becsvágyakat
melengető akcióközdsség) ; és egyben a leg'teljeaebb személyesség
éppen a k őzősség teljességének érdekében. Ami pedig II nagy
korú hivőt illeti: véleményünk szerint nem legkisebb föladata,
hogy a közösség keresztény eszméjének a tapadmányoktól való
megtisz.tításán s a valódi keresztény kÖZÖSE'ég megvalósításán
munkálkod iék az' e téren talán még" nem mindig elég világosan
látó hivő testvérei között. Más szóval : hogya maga részéről

niindent megtegyen a Krisztus miszt.ikus Testéért reá háruló fe
lelősség tudatában azért, hogy a keresztony közösség minél keve
sebb földies beesvággyal terhelődjék meg s minél teljesebben a
magu valódi, transzcendens, kegyelmi dimenzióiban valósuljon
meg és éljen bennünk és köztünk.

....
Hadd idézzük befejezésül az egyik hozzi,tszMú sorai t, aki úg y

látszik helyteleníti a Vigilia eikkének szándékát. "Néhány álta
lános bátorítás után - úgymond --- nagyon is konkréten és alapo
san írja le a világiak tevékenységéből származó hibákat és veszé
lyeket. Ebből pedig nagyon sokan, egyháziak s világiak egy
aránt azt a következtetést vonhatják le: milyen jó, hogy eddig
nem csináltunk semmit; legokosabb, ha eztán sem csinálunk.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nálunk még nemrégi
ben is széles körben uralkodott a negatív szellem, mely a bűnal

kalmak lehető legteljesebb kikapcsolásával akarta kiküszöbölni a
bűnt, Inkább nem vállalták a jót, hogy a vele kapcsolatos vesze
lyeket elkerüljék".

Nos, nem gondoljuk, hogyacikkből az olvasók éppen ezt a
legkevésbbé kézenfekvő s a cikk célzatúval leginkább ellenkező

következtetést vonnák le. De nem gondoljuk azt .sem, hogy a
hibák, veszélyek, tévedési lehetőségek elhal lg atása, keridőzése vagy
ruentegetése helyes volna. Ki nézzell szembe problémáinkkal. ha
Illi magunk nem1 föJ,téve ha becsületesen, jószándékkal és felelős

ségérzéssel. nem vaktában, hanem az értékek tiszteletével és kellő

szeretettel tesszük. Ahogyan egyik hozzúszolónk írja, a dolgozó
mai hívők egy egész rétegének igényeit szólaltatva meg: nA mo
dern embertől lelki nagykorúságot csak akkor várhatunk, ha iga
zán és őszintén megismertellik vele a lelki élet szépségeit és gaz
dagságát. Azonkívül bátran és nyiltan mondják meg hibáinkat
de mindent, amiben elmaradottak vagyunk, mor t (f,Z első lépés a
belátás, az önmagunkkal N/ló szembenézni tudá«, amire a mult
han még nagyon sokan nem jutottak el".
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A MŰ

HOllY sziiletettt - Nád, uli az f:rdő

hátterében a zöld eget
ii az árnyék fák bogait rajta,
amint a ritka fellegek
réiiei közé ékelődve

mintáznak távol tornuokat,
oly ösztönöii, művésú rendben,
amilyent terv és akarat
sosem teremt és nézd a párát,
magától leng, nem hajtja szél,
belső erő kavarja, űzi

nagy [ormákba; most hófehér
gomolyként áll, mint szörnyű csontfő,
majd megremeg s bolyhokra hull,
kígyózva száll ismét s a holdfénJ}
iiápadt tüzén szikrázva gyúl.
S e Játékot a csönd kiséri,
mint óriási, tompa kar,
titokzatos, iiötét daláual,
meluet csak Ő - tán Ö se hall.

B á II k II t i 1'1 i kl ó s;

HÖVIRÁGOK

Kibújt, kibújt a hóvirlÍg,
tavasz 1)irága végre,
a hó alól a hóvirág

.parányi gyertyafénl/e.

Secn! március szép éjjelén
(zer lángocska lobban
ri ki» domb déli oldalán
sötét kökénylJOzótball,

hol bál nan most, halk éji bál,
lágy illatok suhannak,
taou illatok faTsangja ez
s faTumgja ez a holdnak,

derengve leng alább-alább,
hOfJ./l riru), sullo,q a fátyla
s mily meetelen a tüll alatt,
amint melléi kiruil.ia

a tavasznak - cincér zenél
vén fák fülébe álmot ...
« szívják a hold fehér tejét
az é.qő hóvirógok.

Búnkuti Mikló.~
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,
HAROM NAP

I r t a ~1 a g y a r F e r e II e

Az első nap

Forró nyarr vasárnap délután ~olt. A főtér házai jóllakcttan
szuszogtak az ebédutáni csendben. Csak a Tag-vendéglő kug'Iizója
menydörgött fel időközönként, hogy ébrentartsa a toronyban szol
gálatot tevő tűzőrt.

Kapu nyikordult a keskeny Sóház utca felől s nemsokúra
könyvvel a hóna alatt egy férfi haladt át a Szentháromság téren.
Egy visszhangos utcán lekanvarodott a Fürdő felé, ahol már
csavargaita és pengette húrjait a cimbalmos. Betért a nyári
vendéglőbe, mert nem tudta megállni, hogy mégegyszer le ne ül
jön abban a Iugasban, ahol egy héttel előbb - az érettségi vizsga
áldomásán - a kékszemű Küllő Katalin és Skribeczki tanár til'
között oly lelkesen és szinte már közunalomig Iú.ita, hogy: íg}
élni szép ... így élni jó, így oly vidám az élet ... !

Sört kért.
Elmerengve nyalogatta a jéghideg italt a még üres zöldven

déglő közepén, azután fizetett és továbbment.
Bebarangolta a kiserdő útjait, letelepedett a Kopaszkő kiug

rójára, ahol alkonyatig olvasott. Megszakításokkal, mert időkö

zönként az ifjúkor ssínhelvétől búcsúzgató férfi szemével simo
gatta végig a harangok és ódon falak városát. A főtér négysző .
gűre kiképzett szép rajzát. Középen a bástyatornyos templomot
össze-vissza járó régi órájával. A templom előtt a fehér szob
rot, melyre télen deszkabódét borítanak védelméül a márványkő

nek, a gondolatnak és a város hűséges verebeinek. A Korona
kávéház és szálloda testes, sárga épületét. a kékf'estő, az órás, a
posztókereskedő, lószerszámos, kötélverő, mézeskalácsos, kegyszer
árús, temetkezési vállalkozó üzleteit és a koporsós boltja alatt a
borpince bolthajtásos bejáratát. A püspöki palota térre néző ha
talmas ablakait s távolabb a szeminárium fehérfalú épülettömb
jét. a hatalmas kertet és körülötte a düledező kőfalat.

No, és a parkot, ahol hajnali záporok után nyögdécselve haj
ladozó öregek szedegetik a csiperke-gombát.

Köröskörül pedig a hajlotthátú kültelki házakat•. melyek nya
ranként főttkukorica és tormaszesz egybekeveredő illatát árasat
ják.

Mindez oly szép innen, a hegyoldalról, és marasztalóan magá
hoz ölelő.

Pedig holnap reggel a többiekkel együtt ő is felutazik a fő

városba és beíratkozik az egyetemre.
Alkonyatkor nagy kerülővel indult el hazafelé. Még letelepe

dett a téglagyár melletti meredély szélén é.-; - tniként gyermek:-
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korában tette _. kavicsokat dobált le a ruélybe, a békanyúlas
téglagyári tó vizébe.

Már szétteregette sötét Iátylát az est, mikor rálépett a Suhogó
patak h íd.iára.

Megállott a hídon, a lármásan rohanó patak felett. Ráhajolt
a korlátra és sokáig nézte a kövek zöld" hátán lesikló vizet. Hall
gatta a vágtató víz muzsikáját,

Hogy szalad ez a víz a megomló partok között l Mintha senuni
köze nem lenne a világhoz! Pedig madarak isznak belőle, halak
szűletuek benne, köveket görget, vásznat fehérít és szeurivet szal
lit, malmokut és fűrésztelepeket hajt, hajókat visz a Tiátán,

Kimondhatatlauul nagy dolog a víz. Kúlönös törvenvei vall
uak, Akárcsak az ember életének.

Egyre mélyebben hajolt a korlát fülé, Gondolatai egy ütt rohan
tak a száguldó v ízzel. Valósúggal áteresztette magán PJlt a tán
colva hömpölygő elemet, a csurgó, loccsanó, zuhogó, örvényekbell
mo rajló víz szertelenül «sapongó ze'néjével együtt. S akkor cgy
szer-recsak érezte, hogy elválik a híd a földtől, emelkedni kezd
a vízben tükröződő esti csillagok felé és valami rohanó, kavargó,
anyag, mindcnt átható zúgás veszi körül.

Ki tudja meddig tarthatott ez a valószínűtlen lebegés. Csak
arra emlékszik.. hogy megszólalt a székesegyház harangja és uj
ból érezte karjai alatt a híd karf'áját, lába alatt apaIlót. Ahogr
a harangszó lágyan elterült a város felett - a házak, a gyárak,
a homályba vesző kiserdő és a patak felett -- míntha megszeli
dült volna a víz és mora.ia békésen ősszeölelkezett a harang sza
vával.

Vajon megtudja-e valaha, hogy mi\;olt az, ami befejeződött

és mi az, ami elkezdődött akkor, amikor lelépett a hidról ~
Míg hazafelé igyekezett' a pillogó fényekkel szegett szűk ut

cákon, kör ülőlelve tartotta a hídon töltött időnek ez a testetlen
érintése. Fülében még sokáig. ott visszhangzott a zúgó viz és
zengő harangszó összekapaszkodó muzsiká.ia s a hang, melyet
életében először hallott. Nem, nem a í'ülével, hanem a szivével.

Elhaladt a székesegyház előtt, ahol a nyitott ajtón át kiszú
rődtek az esti zsolozsma foszlányai. Nehány latin szó csodálatos
vísszhangot keltett benne.

Omnesvias meas praevidisli ...
Tu [ormast! me, et posui.sti super me manum tuam ...
Quo ibo lz spiritu tuo et quo a facie tua lUf/iam? ..
Quia tu posedisti renes meos:
susceuistt me de utero matri» meae ...

A vacsoránál kissé szótluuabbuak mu tatkozott a szokottuál, tie
.;ztílei arra gondoltak, hogy mégisesak nagy nap a holnapi, ami
kor érettségizett fiuk az cgyetcmre indul. Végeredrueuvbeu már
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az életbe, ahogyun uioudun i szoktá k. Apja eJi) IS hozta a dol
got mindjárt, ahogyan bef'ejeződött az evés.

- Hát, utaztok-e holnap]
- A többiek igen ... Én nem megyek!
-- Nem mégy f ...
- Nem megyek, édesapám!
- Ejnyeno!. .. Hát in i leszl
- Itt maradok.
- Hogyhogy itt maradsz.f ... Hol marudsz Z. .. Mi nek ma-

I'adsz~... Csak nem akarsz te is kaluposnrester lenni enny i l~
kolával!

Mennyire örült volna titokbau ez a derék kalaposmester, ha
a fia most azt feleli, hogy de igenis ennyi iskolával --- s ha kell,
még többel i s - ide állok rnelléd, a formázó korongok mellé, a
szalmiákszesz gőzébe. mert annyira szerétlek apám, hogy nem tud
lak elhagyni, mert igen sokra becsüllek. mindeukinél többet vá
rok a te dolgos, fürge két kezedtől...

De a fiú nem ezt mondta.
- Itt maradok, mert... Mert pap ezeretnék lenni!
Tudjátok hogy van az, amikor a sebeseu vágtató vonat fék

Jel eg'yszerre nyögve rászorulnak a kerekekre Mindenki a másik
arcát nézi a vonaton. Senki nem szól, csak a tekintetek kérdez
getik, hogy ini történhetett. Azután egyrnásután rángatják le az
ablakokat és behallatszik a veszteglő mozdony piheg'ése.

Az anya, aki a vacsoraasztalt már leszedte és ruosogatni ké
szült, a félig nyitott ajtón át hallotta a fia szavát s most halott
sáppadtan ült le egy konyhai székre. A mosogatóedénybe kiön
tött forró víz párája hiába nyalogatta arcát, az egy re fehérebb
lett. Mit tehetnek ilyenkor az édesanyákl Megkapaszkoduak a
kötényük összemarkolt sarkában s nem tudják hogy mitől, vagy
miért, csak hull a könnyük.

A pereekig tartó szótlanság után apja szólul t meg valami ua
gyon gyengéd bátortalansággal.

- Dehiszen soha nem beszéltél erről, kisfiam!
- Valóbau soha nem beszéltem róla! ... N em is gondoltam rú!

Se tegnap, ~e tegnapelőtt! Soha! Még a mai lU1POJl sem! Csak
most, ahogy hazafeléjövet átjöttem a Suhogó hídján. egyszerre ...
Én nem tudom ezt nektek megmagyurúzui, apám!

- Gondolkozni kell még ezen, fiacskám! ...Mert rettenetesen.
gyötrelmesen nehéz dolog lehet az papnak lenni!... Hiszen én
csak örülnék neki ... No, dehát ... úgy gondolom, hogy ami ilyen
hirtelen jön, el is múlik majd. Azért csak be kellene íratkoznod
az egyetemre is. A nyár még itt van, előtted. Őszig ráérsz dÖJJ
teni, megf'ontolgatni ... Igy van-e, Sándor-I

Sándor az idősebb fiú a háznál, aki végér;ényesen leszego
dött az atyai 'mesterség mellé s most meglehetősen megdöbbent
lélekkel töltögotte egy í'alád ika felett a jövő hétre való eigurcttát.

Egyébként vidám szivű ember volt, aki személyes harútságba n
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állott miudeu kalappal, melv a keze közé került valaha s mielőtt

afestőlébe mártotta volna, mindegyikhez volt egy-két kedves
szava.

Mesterségének és a kisvárosi köztisztelet várományosának ez
zel az örökölt fölényével szólalt meg most is, hogyeloszlassa a
komor felhőket a szülőház felől.

- Hogy így van-e, vagy nincsen íg~', ahhoz eg'y.ikünk sem
ért, mert mind a mai szent napig a mi cégünk legfeljebb kala
pokat gyártott a papoknak, de magát a pap~ágot nem próbál
tuk ... Az ő dolga! ... Én nem szólnék bele, upárn ! . .. Minden
esetre - s itt nem tudta már megállani, hogy széles ajka mosoly
ra ne húzódjék - eggyel több pap lesz az egyházmegyénkben,
aki pontosan tudja majd, hogy rnit akarsz neki eladni nyúlszőr

helyett!
Ezen jóízűen és szívből nevettek.
Nemsokára kinn a konyhában is megcsörrentek a tányérok a

mosogatótálban.
•

Felszentelése után előbb egy mezővárosba került. Munkája
egyáltalán nem volt megerőltető. Ideje is bőven akadt, hogy el
merüljön vallásbölcseleti tanulmányaiban. Valósággal beleásta
magát könyveibe és jegyzeteibe. Még egy esztendőt sem töltött
itt s a káplánszeba falait beborították a könyvek.

Mennyi bonyodalom támadt ezek körül a könyvek körül.
amikor új állomáshelyére küldték, a tanyavilág szélére! Kevés
ke pénzét ládadeszkákra és szegekre költötte. Nagy körültekin
téssel esomagolta, hogy új helyén majd könnyebben és gyor
sabban rendezhesseel a könyveket. Mennyit lótott-futott Iuva
ros után, cipekedett és izzadt a vasúti feladás nál. A ládák mégis
megkésve és szétfeselve érkeztek meg. S még itt is napokba ke
rült, amíg a vasútállomástól távolfekvő plébániára vihette őket.

Plébánosa - egy kevésszavu és testileg már fáradt ember
- igen nagy Hzeretettel fogadta, de a sok láda, a mindenfelé
halmozódó könyvoszlopok láttán nem állhatta meg, hogy meg
ne jegyezze:

- Jó lett volna ezeket a ládákban hagyni. Domine! ... Nem
könyvek kellenek ide - sóhajtotta -- hanem jó lábak és csiz
mák, elnyűhetetlen tüdő és vízhatlan kabátok, acélsziv és széttép
hetetlen kedély... Gondolom, hogy ezeket is magával hozta! ...

Nem volt könnyű dolga, amíg a tudományos munka asz
kézisét, a tanulmányokban eltöltött órákat felváltotta a pasz
toráció aszkézisével és í'élnapja.ival, szekerezéssel, gyaloglás
sal, étlen-szomjan való tanyajárással másvallású tömbökben el
szórt hívei között. De elérkezett az idő, amikor már nemcsak
hogy nem sajnálta előbbi kényelmes helyét, hanem hálával gon
dolt főpásztorára, amiért ebbe a fizikai és lelki pusztaságba
küldte, Hosszú útjain -. ezekben a kimerítő gyalogjárásokban

313



- sosem csüggedt, inkább fellobogó szívvel lelkesedett a mun
kájáért. Azért, hogy ilyen töretlen és elhanyagolf őstalajt szánt
hat, az evangélium jóhírét ilyen helyen hordhatja szét, ahol
századok mostoha elhanyagoliságában ezt a J úhirt valósággal
most hallják először. Van-e nagyszerűbb Jeladat egy pap szá
mára, mint nagyapákat. apákat és unokákat egyszerre, egy asz
talnál imádkozni tanítani. Misót mondani egy alacsony tanyai
házban, ahol az emberek leülnek a földre, vagy rúkönyökőlnck
az oltárra a szent cselekmények gyermeteg csodálatában. Ahol
felnőtt emberek fejére csurran a keresztvíz és ősziilő fejjel elő

ször mondják : Gyónom a Miudenható Istellnek ...
Most mindez itt van előtte.

Ki tudja mi mindent kap ruajd cserébe azért, hogy könyvei
átmenetileg a ládákban maradnak. Végeredmónybeu ezek a ko
pár tanyai utak is arrafelé vezetnek, amerre a val lásf'i lozúfin
útjai: a lélek sötétjéből Isten világossága felé.

A második nap

Rakoncátlan és élesfogú szélfiókák kergetóznek körülötte,
amíg a nyálkás dűlőúton a szélvágta esőben bőrig ázva a belso
tanyák felé iparkodik. A rozzant kerékpár -- molv m ost inkább
hátráltatj a, m in t segíti - minduntalan kiszökik alóla.

A mogorva időhöz társul szegődik a téli napnyugvás hirte
len leszálló sötétje is, pedig még csak négy kilométernyi út van
mögötte, hét pedig előttc addig a tuuvú.ig, ahol váriák.

Várják a hívei. Ök maguk kérték, amikor legutóbb egy te
metésen itt járt, jőjjön el közéjük még karúosouy előtt. Most
jobban ráérnének meghallgatni a beszédjeit, megtuuu luák az imád
ságokat és a karácsonyi éneket. Siitőékn('\ gyü\ekeznének ÜSl

sze, ahol a nagvszobában uegy vcuen- ötvenen is elférnek.
Amíg ő itt a széllel, esővel 6s uttalan úttal küzd, azalatt

az emberek talán már meg is érkeztek Sütőékhez. Bizonyára so
kan lesznek. Nemcsak a rrielegre fűtött szoba telik meg majd
velük, hanem a konyha és u kamra ajtaját is kinyitják, hog)
ApÓ, aki évek úta bénán fekszik. az is halljon mi ndent. Kőréj«

telepszenek majd és hallgatják. A végén talún még haza seui
akarnak mel1I'IÍ. csak beszéljen akár reggelig js!

Ezektől a gondolatoktól felme\egedve könIl) ebbr-u lép már :t

kavargó szélben, mely valósággal tépdesi vizes ruháját.
. Amikor összefagyottan megérkezik, m.indössze kilenc em
bert talál együtt, a háziakat is heleszúm ítva.

S ez a kevés ember is áaítoz.vu hallgatja szepeu elgondolt be
szédjét. Egyenként elszállingóznak a világtalan <'~ecakúhan ta
nyáik felé.

Mikor a vendéglátó családdal esryedül marad a vacsora szót
lanságában, nagyon nehéz megá.l ln i, hogy elö IIP törjenek köny
nyei.
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Sütőék a fiatal papot befektetik az ágyukba. Ők a kemence
rnellé, a földre ágyaznak. Pedig jobb lenne most neki ott a föl
dön, annyira alul érzi magát s valahonnan, egészen mélyről tör
nek fel esti imájának igéi is. Csak hajnal felé alszik el. Rövid
és ébrenlétbe csapódó nyugtalan álmában idősebb, nyúlánk pap
lép hozzá, betakargatja, megtörli ver itékező homlokát és így
szól hozzá:

- Egyrnásutún jönnek majd, testvérem, az ilyen utak és es
ték, amikor úgy látod, hogy nem éri meg ... és hogy tévedés volt ...
. ,. hogy vissza kellene térned ... De nem a te dolgod, hogy mérics
kélj és itélj felőle: érdemes-e!

f;letének és papságának abban az időszakában, mely ezzel a
nappal kezdődött sokszor emlékezett a különös álomra és az öreg
pap szavaira. S bár ádázul rohanta meg. mindenfajta kísértés _.'
a legkitartóbb mégis az a vágy maradt, hogy sz inte emberfeletti
munkájának eredményét meg-lássa. Hogy jeleket kapjon az em
herektől és Istentől. Hogy igazolódjék életét elhatározó élménye,
amikor ott a Suhogó-meuti kisvárosban áthaladt a patak hídján.

Ehelyett miféle jeleket kapott! Ebből az időbő! való feljegy
zései tanúskodnak róla.

"Csak hosszú hónapok után láttam he, hogy plébánosomnak
igaza van. Ebben a távpusztoráolóban -- ahogyan ő nevezi
minden energia, minden önfeláldozás szétpuf'Ian ... Hiveim is így
látják. Egy-két nap itt semmi t nem ér ,- mondogntják - jőj

jön ide közénk! Akármelyikünk fedele alatt megler l, .. Míkor
végre megkaptam az engedélyt, hog-y egvelöre egy kísérleti idő

szakra kikőltözhetek, sehol nem vállalnak."
. "Sütőélmél meghalt az öregumber. Üzennek értem, hogy a

kamrát valami kis fizetségért kiadják. Kiköltözöm. Csak később

köz.lik, hogy kosztra nem vá llaluak, A sorkosztolás miatt még
többet kell gvalogolnom, mi nt ha a plébániáról járnék ki!"

"Karácsony. Nem érkeztek meg- idejében az imakönyvek es
szeritképek. Didergő szivvel áJJok első éjféli m isó.iük utúu az
oltár előtt. f:s üres kézzel."
. "Az ünnepek után felkeresett eg-y tuuvasi. Közölte. hog'Y ők

heköltöznek a városba. A házát saivességből átengedi. Lehet, hoO'y
később arról is lehet szó, hogy eladja ... Rozoga épület, de mi:rt
no lehetne belőle tanyai kápolna és lelkészlak7 ... Eg)' hét múl
va szekérrel beállít a gazda és elviszi a használatomra ittha
gyatt néhány bútordarabot is. Nemhogy g)'al'uJiodnék u kis ház.
hanem fogy. Mi lyen jó lenne most, ha itt lennének a könvveirn
s volna egy fekvőhely... " .

..Gvertvuszentclőkor ujból megjelenik a gazda. Eladásra kí
nálja a házat. Qsszehívom h íve imet, be.iárom a tanyákat, hogy
segítséget kérjek. A legtöbb helyen azzal fogadnak, hogy vagy
rendés templomot, vagy semmit, de inkább semmit, mert ha
tcmplom van, akkor egyházi adó i" van. A katolikus papot ők
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pedig azért becsülték,. nier-t nem kért to liik péuzt! . __ A véte/ill'
első részlete k ülönös modou mégis összejöi.!"

"Házasulókat oktatok. Tegnap a menvasszony elsu-ta magát az
oktatás alatt. Szülei nem akarják engedni, hogy én eskessem
őket. Azt mondiák, a reformátusoknak szép nagy templomuk
van. Miért jőjjenek esküdni ebhe a rozoga kis hajlékba! Fel
ajánlom, hogy benn a faluban tartsuk uz esküvőt a plébánia
templombun. Hát a katolikusoknak iH va u rendes tcm p lruuuk!
- kérdezik csodálkozva."

"Tegnap megkaptam az engedélyt kis "templomunk" építél"é
hez. A házhoz L alakban nagy szobát éllítünk. Ez lesz -Jézus
háza. Mellette a konyhából sekrestve és egyhúzközségi iroda.
Hátul az én szobám. Nem -tudok aludni a tervezgetés örömé
től.. _ Hajnal fclé ví llámlaui kezd és hatalmas égiháború tör
ránk. A másfélórás zápor alig hagyott valamit a kilencezer vá
lyogból, ami még kinn a határban várta, bogy hazahordjuk."

"Harminckét gyermek félig előkészült az elsőáldozásra, s en
húsvét óta tűdőgvulladásbau fekszem, Már másodszor ebben uz
évben."

"Egy beteg csecsemőt hoznak a sz.iilei. hogy imádkozzam fe
lette és gyógyítsam meg. Megkérdezem, meg van-e keresztelve'?
Majd, ha meggyógyul! --- feleli az apja. Megkeresztelem. Egész
éjjel imádkozom, hogy életben maradjon. Másnap meghal. (Uram!
Szabadíts meg engem a kísértéstől, hogy még m ind ig jeleket
kérjek tőled!j"

"Szép őszi n ap volt. A falak már tetííllHlgasság-hall áll tak.
Plebánosom üzent értem. EJgy szekér léeért meut a városba..l ó
darabon elhozott. Az emberek tréfálkoztak velem, hogy megsz(i
köm a munka neheze elől. A .Iordulónál leszálltam és átvág-tam
toronyiránt. A Sebes-diilőnél egy fa alatt megpihentem. Ott jött
először ez a furcsa köhögés és utána szédirln! kezdtem .. _ Kilen
cedik hete vagyok a kórházban, s úgy tűnik, hogy még mi ndig
nem érkeztem meg' a plébániára. Uton vagyok valahol a tanyák
és a felhők közott .. '. Ma az első nap,. hogy annvi . erőm vau :
leírhatok néhány sort és imádkozhatout. _. Uram! Hála neked
czekért a vércsomókért, melyekkel hajnalou ként beh illted párnú
lilat és takaróruat, zsebkeudőru szélét, hog'~ m ost már III i lill ig
lássam, mennv ire szeretsz l"

"Ma elhagyhattam a kórhúzat. Püspököm egy n~1Pféllyes fa
lu nyugalmas plébániájára küldött, Vajon le:-;z-e· ertiru a hanna
dik aszkézishez: az áldozatéhoz l .. ."

A harnuulik nap

A patak mentén opálsai II ü köd terjPug ti" rátelepsz'i k a .doln
bok vállára. Eltakarja a didergő falvakat. A szél nvugtalun si
kolyokkal riogatja az éjszaka árnyait, ébresztgeti az út mentcn
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szunnvadozó nyárfákat, hog:y ügyeljenek a mcstoha időben útra
keltek lépéseire.'

Az állat azonball nem hisz a nyárf'áknak s azért inkább a
kerékvágást tapogatja. Botorkál az egy ló a sötétséggel összefo
gódzott ködben H nyekeregve zakog mögtitte a g'yámof talan sze
kér.

Az ülésdeszkán egy ázott ember gubbaszt. Talán aludhatna
is. ha melegebb gúnyában indult volna útnak, de ki tudta. hogy
ilyen messze van ei a fu lu f Hajnalban még' szép idő igérkezett,
a nappal is türhető volt. De alkonyattájt feltámad t a szél, esett
is valamicskét H most már csak a zsebei tá ián érez egy kis me
leget, hát odaduma a kezét. A gyeplőt úgysem kell tartani ezen
az úton. Néha megszuunyud s felébredve úgy tűnik, hogy már
évek óta botorkál ebben a sötétségben.

A falu, ahová megérkezett, temetővel kezdődik. Csupa fehér
márvány, meg kőkereszt villog feléje. Ilyen temetőt öfeléjük nem
látni. Akácfák szegélyezik és orgouabokrok. A temető sarkán ket
téválik az út. Egyik a domboldalnak vág, músik a patak mellé
szegődik és kettészeli a falut.

A ló megáll és most már várja a gyeplővel való parancso-
lást, Valaki szembejön a szekérrel.

- Merre lakik itt a jwp'/ - kérdezi to le az ázott ember.
- Menjen csak Qgyenesen.
Nemsokára ott áll a szekér II plebáni a épülete előtt. Az ember

sokáig kereng a tágas folyosón, aru ig valahová benvit.
- A mi tisztelendőnket keresem. aki idejött.
Bevezetik cl káplán szobájába. '
- Szekula bácsi! - kiállt rel a pap- Hogy kerül ide t
- Hát megvallom. nehezen, mert igen messzire került tő-

lünk!.,. ,. .Elhoztam a könyveket, meg a gabonát.
- O, a könyveiru. " Mivel érdemlern meg, hog); ilyen utat

megjá rjon miattam 7
- Ráérő az idő. Semmi sem halasztódik. Egyszer csak el kel

lett hozni. Hiszen a magáé. Mit kezdenénk Illi ezekkel a könyvek
kel?", A búzáért meg megdolgozott.

- üljön csak le, ide mellém, ne ... Beszéljen, hogy vannak l
hogy élnek?"

- Megvagyunk ! Tologatjuk H napokat l'S esztendőket, egyiket
a másik után.

- Hát a pap1", Az utódolJl",
- Az ám egy belevaló ember! Megy minden a keze alatt,

mint a karikacsapás", Kész a kistemplom. Megvan a harangláb
i{ét haranggal. üf oltár .. , Képek .. , Egyszóval, ami kell .. , Ta
vasszal bérmálás lesz. A temetőnek való helyet is kihasitottuk .. ,
Dehát minek is mondom én már ezeket itt magának, .. Örüljön.
hogy ilyen szép helyre került s ne sokat törődjék azzal a mi sár
fészkiinkkel. .. Nem is hinné az ember, "hogy ilyen papházak il'!
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vannak, mint ez itt ne ... Mennvi szoba van ebben ugyanbiza ~ ...
S miesoda falak... Nohát a tisztelendőúr igazán rászolgált erre·
a helyre, azt nem lehet mondani... Csak egy kicsinykét meg
szűrődött...

A vendéget megvacsoráztatták s úgy döntöttek, hogy legjobb.
lesz ha itt a káplán belső szebájában altatják.

Vacsora után még sokáig elbeszélgettek. Beszélgetés közbell
a tanyai ember többször is bele kezdett, hogv neki volna valami
kérése ... No, de az reggel is ráér ... Nem sietős!

Talán reggelig is beszélgetett volna a pappal, ha az nem
küldi ágyba.

- Feküdjön le Szekula bácsi. F~n még egy kissé fennmara
. dok. Imádkozgatok.

Nemsokára hallatszik a tanyai ember egészséges, mély léleg
zése ... Pedig még nem alszik. Időközönként meg-megszólal.

- Kérdezhetnék én valamit, tisztelend6 úr I
- Mondja csak!

Nem unják el maguk ezt a sok imádságut l
- Tudja, ez a mi papi zso lozsmánk, amit minden nap elmon-

dunk.
- Nem magyarul van, ugy-e~

- Nem, latinul!
- Azért 'érti, ugye ~

- Értem, Sze kula bácsi!
- Nem mondana belőle legalább egy kurrácskát, ...ha mair

ilyen papi házban alszom, legalább részem legyen ebben is.
A fiatal pap előrehajlik. a pihenőszékell és fennszóval, lassan

olvasni kezd:
- Uram, 're próbára tettél és megismertél engem... Előre

láttad az utakat, melyek rám vártak ... Van-e hely, hová lelked
elől bújhatnék és tekinteted elől elfuthatnék ...

Mikor hallja, hogy a vendég uj ból mólyeu lélekzik, abba
hagyja...

- Mondia, csak mondja! ... Hallgatom én! Még nem alszom...
Alighanem nem is tudok elaludni, amíg' meg nem rnondom, hogy
én tulajdonképpen miért is jöttem ide ... Erről az imádságról
most eszembejutott.

- No, mondja csak, Szekula hácsi!
A tanyai ember nagy sóhajtással fog beJe.
- Biztosan emlékszik még, hogy amikor maga meg-keresztelte

az én kislányomat, másnap meghalt az a csöppség. I<Jn akkor 
hiszen tudja .- az öklömet ráztam, ha csak gondoltam is magára.
s ahogy csak a számon kifért, szidtam az Istent. .. Eltelt egy kis
idő s egyszerre nekem jól kezdett menni. Minden szerencsével
fordult ki a kezem alól. .. Kezdtünk gyarapodni. Én ezen sokat
gondolkoztam, hogy hogyan lehet az, mikor én elég vagyok ma
gamnak és sose kérem sem a mások, sem az Isten segítségét. ..
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Egy~zer erről beszéd is volt közöttünk s a feleségem - tudja,
milvon jóravaló lp,lek - azt találta niourlan i, hogy hát arra nem
gondolok, hogy valaki imádkozik érteliJ".. talán maga, akit ha
csak lehetett, el is kerültem. lVleg, hogyakislányunk .- mert az
csak ártatlan volt - vigyáz ránk. Attól a naptól kezdve sokat
megfordult a fejemben, hogy ebben lehet valam i. Azóta egyre
gyakrabban érzem, hogy bármerre járok-fordulok, ez a kis ártat
lan elkísér engem. Velem van, de nem tudom megfogni és meg
ölelgetni. Igen-igen kívántam, hogy valamiféle inódon ez a csöpp
ség még visszatérjen az én életembe....De miért hosszítsam a
szót! Karúcsony táj án gyerekünk születik ... , én nagyon szeret
ném... nagyon szepen ldmlém... úgy akarnánk otthon, hogy ...
hogy maga mégegyszer eljönne urihozzánk és ujbó l megkeresztelné
ezt a gyereket ... Nézze, én nem tudom megmondani, mért kívá
110m ezt olyan nagyon, hogy ide is elbóklásztam uriatta ... Talán
nyugodtabb lennék ... Talán magu is őrülne neki ...

A pap csuk sokára jutott szóhoz,
- Nagyon örülnék, Szekula bácsi!
- Nohát, akkor aludjunk! Jóéjszakát!
Hamar elaludt, a pap pedig ottmaradt a széken a térdein

fekvő breviáriummal. Eloltotta a kis olvasólámpát és az ablak
sötét foltján át arrafelé nézett, ahol a tanyák világa összehajlik
az éggel.

Itt aludt el - jóval hajnal előtt - még mindig a szokásos
köhögési rohamra várva. De az most elmaradt.

Almában u iból otthon járt a haraug'ok és ódon falak városá
ban. Forró vasár-nap dél utáu volt. Könyvvel Ho hóna alatt átha
ladt a Szenthúromság-téren. Sört ivott a nvár i vendéglőben, ahol
Szekula bácsi a Küllő Katalin fülébe énekli, hogy: így élni szép ...
Skribeezki tanár úr pedig trombitát fúj. Bebarangolja a kiserdő
útjait, letelepszik a Kopaszkő oldalán s látja, hogy az apja háza
helyén egy másik ház áll, melvnek kis torony van a tetején. Ka
vicsokat dobál li téglagyári tóba. V ég ül hazafelé indul fl leszálló
estben. Most lép rá a Suhogó hídjára ...

Az álom itt végetér, s a szív megáll.
A hajnal hideg fénye besur-ran az ablakon és szürkéskék szem

fedőt borít a megkínzott emberi arcra.

"
Távol onnét, egy tanyukőzpont apró házában most ébred a

másik pap. Az, aki utána jött. Gvorsan öltözik. Kilép a pitvarba>
Hagyot szi npant a friss levegőből 6;; hizakodó arcát il hajnal pi
rosodo Iéuyébe törli. Ajkán il Prima himnuszával.

.Jam lucis ortu suiere.
Deum precemur suqrplice« ...

Odalép az udvar közepére ácsolt haranglúbhoz és meghúzza
a kiesi harangot.
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VÖRÖSMARTY HEXAMETEREI

A patak árja szila], ha lezúdul a «ziklaiorokhéí;
örvénylőn kavarog, tajtékot hán,lJ föl az éare,
zengő zúgását az échó szava visszadüúör.qi,
foszló tajtékját a kelő nap fénybe meribi;
majd halkan csoboo olt II únuira esiseoit kooek á,IJYUII,

s kristályos tükörén fantasztikus-új mazaikká
egybezilálja a fát meg az arcom, ahog;tJ belenézek.

Versed, örök Mester, hol a /Jér'ci palak roh andsát,
zengő zúgását, nemes, ifjú eriiit idézi,
hol meg tündérszép, [áiékoslcedvű. tükörként
gyermeki álommá ringatja a bodrogi táiat.
Am örök-egy ritmus lüktet, dobou, él űtemében :
szioed ritmusa az s a lWrlY Emlnek seiue-oerése.

1'ótfalllsy IStvÚll

GÖ,RÖG ALKONY

Alkonyodik. Seomorú mosoluáoa! a nap bC)'(f.qyoilja
búcsúzásképpen mégegyszer a lág,lJfül'ű vül,lJ;tJet,
s lassan az Ökeanos hideg örvényébe Iwnyatlik.
Ó jaj, bánatosan válik me.q a halk ligett'ktől,

ó ja:J~ bánaiosan búcsúzik a /nís palotú.kl,;l,
melueket egy napon át szerelő (lnm:lJá/)(I fiirüszlü/l;
[élme bukik le a rettenetes h.uildmtemetűbe,
s félve hal új, örök-új, örük-erlJlfri.lelmü halállnl ...

E,rj,1J a reménue, csak egy, homl reinrel fölrag,lJfJg újra.

'l'ótfalus~l Istvan

A ZE LT É V E D T ÉNEKES

Fönn test-néreim ifjú kórusa zeng re dalol már
vídám harsonaszó, kürtök, ciierúk: «za ra mellet t
s én, jaj, a szájlátó sokaság álmos fönl,egé/Jen
ó, dehogy énekelek, csak a messzi zenének a iátulát,
lengő foszlán,1Jáf kancnn el, «iornorú.an dudoráseoa ...

~

Tótfalusy István
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SZEMLE
A PAIDAGÓGOS

Pünkösd E.qyházunknak a
HIÍ.~vét után le.t/ré,qibbünnepe.
A zsidó Hetek üunep('n, azaz a
Pászka-iinnen után' való ötve
nedik napon, melyet görögül
Pentekostenak neveztek, jött el
először (I Seentlélek, lángnyel
Tek «zelul lobouástú)« n és taca
sei rihar zú gásábo n; tioou ön
maoába öltöztesse azt a három
ezret, aki e.zen az első Pünkös
dön krisztusi'pá akart lenni.

Trrt.ullunuc« szaoa seeriut fl
bérmálás szent séuéhen. a Seent
lélekbe öltözIetik a keresztény
embert, a pap pedif/ az egyhá
zirend szentséqében mélJ külön
is részesedik Benne. Pünkösd
ünnepe eszünkbe idézi, mennsri
re küZünlenes módon közelál
lunk az Lsten Lelkéhez.

Ez a kiildnleae« közellét azt
jelenti, hami n Seentlélck n ke
resztény ember Paidagógos-a,
vezére, neoeltije. Szent Pál
mondia: ..Mindazok, kiket az
lsten Lelke nezérel . (aaontai},
azok az Lsten fiai" (Róm. 8, U).
Az ..agó" görög szó teljes jelen
tése: élettelen dolaot moeaásb«
hozni, élőlén;/Jekei, akár embert,
akár dllatotvezetni.

Az apostol szerint. teluit azok
igazi gyermekei, akiket hajto
nak, "agontai"; akik hagyják,
hogy oczessé]: őket; akik a
8zf'ntlélek iskoláiábon nevelked
nek.

H og,von uerel bennünket az a
PaidaYó,qos Lélek? Közvetlen
rábeszéléssel, a g r a t i a i II u
m i fl a JI ,~, o megviláyositó ke
llllelem által, mel.ll fl rutp [é
nuekcnt egyenesen hatol érlel
miinkbe, úgy, hogy oz euuszer
re vi.lágoson lát ja, mit kell ten
nie, és kiierctlen ráhotú nevc
Nssel, a ,qr (/ t i a 'i n ,~ p i r rt n s,

a sUfJalló Iflyyclcm által, mely
az Ilkaratot indítja met), A ke
resztény ernbernek viszont kö
icleeséue a mennuei neuelo
iránt, uon» ne legyen "nevelet
len", ua,t/y nehezen nevelhető. A
lJ.llennek töblmyi1't' nem azért
neveletlen, Inert neceláje elmu
lasztoit« kötelest;éyét, hanem
azért, mert szabad akarala van
é« eleárkúzil; a ráhatás elől.

I uy van a természetieleiti élet
terén 'is. A Pnidaooaos kivétel
nélk ül misulen Idhez szól annyit,
amenauri ·Ü(i'I,össégéhez elegendő,

de h II «eúrokozotlok, figyelmet
lenele. 8zdsz6rtak 1'agyunk, h.i
ába ueszél. Mert szelíd a meny
nJ/ei ncrelű szana, olyan, ami
Luennck Illés uroléta hallotta o
Háre/J, I/.ZIIZ Sinai heauén: ,~i

bi lu « a u r a e t e n u i s 
szellőnck halk fuvalma, mely
ben az szólt hozzá, ki sem a
föld renaé« zavaráuan, sem a
men nJ/kő csatt.oaásában, sem a
tűeré«: Iobooásábon nem «zolt :
az lsten. Hirzen az lsten aka
ratunk «zabad Toltát még üd
rös8él/ünknél is többre becsűli;
hiszen. iidlJösséyünket attól te
szi fügf/ő'vé, hoyU maounk is
el akarjuk nyerni.

A Seentlélek neveltjei va
lJyul/k, « ő Úl/lI viY,lJáz ránk,
hOlJlI édesanyánk sem különben,
A Secnrirá« eaucneee« az anyai
seeret et hez hueonlilia lsten
ezeretetet teremtménueí iránt.
Pünkösdkor rá kell döbben
nünk, hO[/.1i csaku.qyan ezeretet
re «zorulá gyermekek va,qyunk.
N,1Jűyiisck, ha a Nevelő, az Lnien.
Lelke, ralam i nehéznek látszót
kíván tőlünk: ha azt akarja,
llO.q.IJ ,~Z(; pek és tiszták le,qyünk.
fl ánll,~zol' esünk el, hányszor le
,~zii'/lk mocskosak! Ilye'/lkor, ha
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nem kőkemény a sziui! nk, hall
hatjuk szelíd szemreJuínyását.
Be k.ell uollonunk, hogy nagyon
is langy-melegek 'vagyunk, hOllY
nincs bennünk alázat, s ezért
a hiúság és a túlérzékenység, e
két ikertesioér hajt zsarnoksá
ga alá. Haragra ho.ilák, lJOsszll
ra készek, élesnyelvűek na
gyunk, mert félünk s mert
nincs mell bennünk a szeretet
nek az asnértéke, mely mindeni
eltűr, mindent elvisel. Kényel
mesek vayyunk és érzékiséere
készek, merl mem. tanultuk meg,
hogy keménynek kell lennünk
és mindennap magunkra kell
venniink Krisztus keresztjét. Ha
hallgatunk a Lélek szaoárti és
IWlIyjuk, hornI Ö haitson és ve
zessen, mcyjlJ'vulhatunk, még ha
alaptermészetünk ,glJökereiben
nem is modoeul; Amint AranlJ
:;zájú Seeni János mond.ia:
.Eanberi terméllzetiink UlllJan
nem 'változott mea, de ami még
csudálatosabb: abban meama
radoa mégis ((illJJIalak életét él
jük. IIIert oiua» nalllJ (( Szcnt
lélek ereje, hOl/lJ milcén! fl tűe

a lágy agyafjot kemeniten cse
réppé éllef i, akkén: a Lélek ill,
ha ecu lelket letoglal magának;
bár agyal/nál lágyabhnak talál
fa, a rasruil /wményehh(; teheti."

Güermekck vagyunk, mert
nem tudunk l'irllJázni nuunink
ra. A jóslÍfjOS nevelő azonban
ügyel reánk, neho,qy lel('pjiink a
tethlimmené hodos-rol, a kCII

kenv ösvényről, ahoinni» Jézus
ne nezie fl Hozzá vivő utat, és
ue/wgy nílépjiink a szép, csábí
tó, dc kárhozatos széles útra. A
gyermek szinte sohasem seiti,
milJl veszedelmektől ont ák őket

meg: nekiink uzonbanillenék
egyszer' rádöhbennünk, mennlJi
'Veszedelemtől óvott meg már
minkel a mi Pnidagó,qosunk.

A pünkösdi Lélekhez való kö
zelségünk rneuláttatja -oeliink.
nztis: Nerelimk, műrész motl-
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rar« mint nyer,wm.1)ayot alakir
minket, horlY szépek és tetsze
tiieele lerJYünle az lsten s,zemé
ben. A karolinu reneszánsz nagy
költője, Rhobunús Maurus, ezt
fejezte ki gyönyörü himnuszá
ban, a Veu i C r e a t o r -ban,
midőn azt mond.ia a Szenilélek
ről: "D e x t r a e D e i t u d i
ü i t u s" -- ujj az lsten szent
kezén, ill ély aondolat ez: lsten
seenl keze nell/más, mint me
tniorúsan Isten mindeuható ha
talma, maga az isteni Minden
hatósáy. Az ujj a Szentlélek: az,
amel;/} a kegyelem által o finom
munkákai uéazi, fest, rajzol.
műszcrcklcei dolaoeik, iuuutsee
Teken játszil;:. A meiaiora eml
úttal a kel/yc!rm abnzolút sziik
séllessúyét ís kiemeli, Huilm 'can
hárfa, eonoora, helledű: ha nincS"
miioései ujj, ti incsen zene; hiába
Nit/ festék, »ászon, ecset, téma:
ha nincs fe.~'tőmíívész, nem lesz
kép. Pünkösd himnusza, meluet
(J Tertiára énekel az Egyház, fl
Szentlélek leyclső eljö1wfelének
titokzatos /n djtiban, azt idéei
cmlckczetiinkhe, hogJl csak 1N/
szon, csak h()nrJ,~Zer/laflY!lnk :;
az l stcn ujja alkot heliiliiml: re
mekműoet. Elf.1l tWrf.1J kiiWnlJ,w'lI
méoi« uan: az «nuo» nem el
lcnkezhet, az rlt/Jla,q hozzájáru
lására nincs szük,wJl/. l ff azon
lum, a Lélek I'ilálf(íhau ,~ziiksél/
nan. erre, mcrt az lsten ujja
értelmes ansnuton muukúlkodik.

Mil,lJ finom· munkát 1,égez
életünkön! JIt il.uen finom. isten i
taktikával vezet, miilőn az élet
ol;lj lunujolulinak. láhzrJ szálait
szö1.ögeliJ 1J,fiy e iest köntösét
hordozzukc, csak o visszáját lát
juk életünk szőttesének. A szi
ne, azi flazi kép, meluet Isten
aleartvele, a mi életiinkkel ég
az emberi tiirténelemsnel ábrá
zolni, az rejtve marad előttünk.
De eljön üz hiő, mikor tirnul/)
szemünk euueeerre felfedezi,
hogya lálszó/a,(jOs kuseasáonatt.



nagyon is naau értelme van. Ak
kor majd ráeszmélünk, miiuen
na.QJJ míivészettel szőtte (IZ l s
ten ujja élelünk fano la it. Kide
rül Damaszkuszi Szent János
szép seaoainak i.qazsáfJa. "Eb
ben az életbe It «zenvedtek és
örökké élnek. .l1f i értékesebb te
hát, rnint Isten kezében lenni?
Hiszen lsten -az élet és a vilá
gosság s igy, akik Isten kezé
ben vannak, életben és világos
ságbanvannak nuiris!" A jók
u.QJJanis a balgák szemében
minih a elpu~ztultakl)olna; ri
valósá.gban azonban áll ráiul«,
amit a Bölcseség könyre mond:
"Az igazaknak lelke Isten kezé
ben van s a halál kínja nem
érinti őket... Keoé« fenyítés
után nagy javakban részesed
nek, mert Isten próbára tette és
maqához méltoknalc találta
őket." (Bölcs. 3, 1. 5)

A "halál kinia" nem éri az
i[lazakat; a "kin" szó igen ta
nulsá[Jos a szent seiiueaben, Gö
rögül "b a s a n o s", azaz lydiai
kő, próbakő, amellyel a nemes
fémeket 1;'izsgálták az ókorban.
Eszerint a Szentlélek lsten ék
szerész, aki meaviesná! bennün
ket a seen.ncdés prólJakövével.
Nem mintha nem tudná, mire
vagyunk képesek, mensiuire va
.gyunk nemes fém, súlyos fényíi
arany, vagy csillogó ezüst az
l sten szemében. Hanem azzal,
hogy próbára tesz a basanos
szal, a prób(lkő1Jel, csak nekünk
akar jót: mádot ad arra, ho,qy
kitartásunkat, hüségünket bebi
eonuitsulc si.qy meqieremhes
senek bennünk az erények auu
mölcsci. "Kevés fenyités" után
ig./I nagy javakban leszen ré-

sziinlc, mondja a Bölcseség köny
»e, Az lsten uJja ezzel is peda
.qógiai célt akar elérni, amint
az eredeti szöveg szószerint
moruiia: ,,0 l i g a p a i d e u
t h o n l e s" - kevéssé megnevel
ve lesz nag:IJ j(wakban részünk.
Laoe; az ókor neueléstudomá
lI:IJában a nevelés még egyértel
mü a ienuitéseet: itt tehát csak
u.qJJon kellemetlen, sőt fájó dol
gok eioiseléeérol van szó. De
ezek mind csnpán véyső célunk,
az örök élet elnyerése kedvéért
történnek. Az lsten gyennekeit
ne1Jclő Szentlélek azért engedi
mea a kínokat, hoyy általuk
n1Jerjü!c cl az örökséget. Szent
.J.qoston mondla: "A kínoktól
mentcs helyre kínokon keresztül
jutunk el, a tágassáy birodal
mába szorongó szorosokon. N c"
féljünk hát a fáradságos úttól,
kik. ily hazára váY,1Junk."

A szentatyák és a liturailcu«
költők nem fo,qynuk ki a hason
latokliol, ha a Szentlélekről van
szó. Elmélkedésünkben csak két
ilyen hasonlatot elemeztiink, de
ez a kettő is megmutatja, meny
nyire szükségünkl7an az Isten
Lelkére. Hiszen -- amint Ire
naios mondia - "mint a száraz'
föld scm hoz termést, csak ha
nedvességet 'kap, úgy mi is, kik
előbb száraz fák 'L'agyunk, so-·
scm. teremhetiink életet az oda
fentről való eső nélkül." De ha
a Pünkösd szellemében hivjuk
maljunkhoz a Lelkei, akkor el
tölt bennünket, mert menszokta,
hOfl:IJ lalaist. 1'e.qyen az emberek
között s a vén\~é.tJből megújít
minket Krisetu». ujdonságára.

Radó Polikárp

323~



KIS ÚT
,,[sten nem támaszthat bennem ruegvatósrtnatattan

vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vag yok is, vágyód
hatom, vágyódnom kell arra, hegy sz ent legyek ... EI kell
magamat viselnem számtalan tökétettenségemmet együtt,
de rnlndenképpen a ntennyorszáab a kell jutnom; biztos,
egyenes és rövid utat logok tehát keresni" ...

Lisieux! Sz ent T'er éz

K é r d é S: Valaki elé[Jgé szal}(ulszájú és kötelességmulasztó
'fI.~,~zony hirében állt. Azuta ugyan megjavult, de szeretele még
tI'igyon fogyatékos és azért sokak előtt ma is ellenseenoes. Nem
fogja-e vasárnapi áldozásaival a «zeniséaeket kompromWálni? A
Lelleipásztor nem beseélhetne-e le róla?

A gyakori szeritáldozás nem
csak jutalom a "jók" számára,
hanem egyúttal orvosság á ke
vésbbé jó, de törekvő lelkeknek.
Szalézi Sz. Ferencnek kedve
sen szellemes fogalmazása sze
rint az emberek két csoportjá
nak van szüksége a gyakori
szentáldozási-a: .~ jó lelkeknek,
hogy kitartók maradjanak és a
bűnösöknek, hogy megjavulja
nak, más szóval mi nden ember
nek. Boldog X. Pius pápa sza
hálva szerint pedig' senkit sem
szabad a gyakori áldozástól tá
voltartani. aki megfelel két föl
tételnek, a kegyelmi állapot és
a tiszta szándék (nem evilági
szempontok) fültételének, tehát
.a nagyon gyarló, bukdácsoló
híveket sem.

Eszerint a gyakor i áldozástól
távolmaradhat valaki vagy a
saját lelki érdekében, vagy a
közösség érdekében. Saját érde
kében például az, akinek jelen
leg nincs ideje az áldozás előtt
a készületre, utána a hálaadás
ra. Ezek nélkül a szentáldozás
sem nem illő, sem nem eléggé
gyümölcsös. Az áldozás bizo
nyos ideig tartó szüneteltetése
akkor is lehet indokolt, (de nem
tilos), ha a megszokás követ
keztében hiányzik valakiből az
összeszedettség vagy iparkodás

·és reméli, hogy egy kis szünet
után jobban ráéhezik a meny
nyei eledelre. A vétkeikből ne-
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hezen gyógyulők áldozásának
(és gyónásának) gyakorisága
erkölcsí' erőfeszítéseik mártéké
től függ; a gyóntató bölcsesége
itt némelykor nagylelkű enged
ményeket fog tenni.

Mások távolmaradását a köz
érdeke, a fenyegető botrány el
kerülése kívánhatja. Az oltári
szentség a szeretet szentsége, és
akinek szivében az olyan gyen
g-én ég, hogy sokan csak a bán
tó szeretetlenségeit látják, azt
értetlenül és idegenkedve fo
gadják a gyakori áldozók közt;
az olyannak pedig, aki közis
merten engesztelhetetlen harag
han él valakivel. annak nem
hogy gyakran, de egyáltalában
nincs helye a szentségi oltár
előtt. "Azért, ha ajándékodat az
oltárra viszed és ott eszédbe
jut, hogy atyádfiának van elle
ned valamije: hagyd ott aján
dékodat az oltár előtt és eredj
előbb megbékülni atyádfiával.
és akkor menj és ajánld föl
ajándékodat" - tanítja a He
gyi Beszéd.

A kérdésünk ben említett asz
szony lényegesen megjavult és
azóta a jóra törekszik. Ha visz
sza is esik időnkint szívtelen
gondolkodásába, ez korábbi élet
módjával összehasonlítva aligha
teszi üt méltatlanná arra, hogy
vasárnaponkint megáldozzék 
orvosságul gyengeségei ellen.
Azok a magukat annyira tisz-



táknak tartó hívek, akik nem
tudják öt meg-ütközés nélkül a
szentáldozáskor maguk mellett
látni, jól tennék, ha kikeresnék
az evangéliumból LL farizeusról
és vámosról szóló példabeszédet
és rádöbbennének, hogy milyen
kevésre vitték ök maguk is a
szeretetben.

Abban azonban igaza van a
kérdés fölvetőjének, hogy csak
ugyan kirívó esetekben .hiba
volna, ha a lelkipásztor a tudo
másul nem vevés kényelmes ál
láspontjára helyezkednék, -- de
éppúgy akkor is, ha egyszerű

eltiltással akarná az egészet el
intézni. A gondos lelkipásztor

mindenek előtt azon lesz, hogy
beláttussa nagy hibáját azzal a
hívővel; akkor ez könnyebben
lesz arra kapható, hogy néhány
hétig más templomban áldoz
zék. De ezenfelül segíteni is
kell az ilyen beteg lelken, még
pedig türelmes lelki vezetéssel
és sok szeretettel. A Jó Pásztor
a megtévedt báránykát nemcsak
hogy ki nem zárja, hanem utá
na jár és a vállán hazaviszi.
Mert a szeretet nem botránko
zik, "nem gerjed haragra, nem
gondol rosszat; mindenf eltűr,

mindent elhisz, mindent remél.
mindent elvisel."

Szen! AflostO/I.

A VILAG nem kaphatja meg a Seenilclkei, (Jún. 14, 17.) r"i
Zágon itt Kriszt.u.s azokat érti, akik e világot szereiik. Ez a sze
retet nem az Atyától való. Ezért e 1Ji.iúg szereteiéoel ellentétes
az Isten szereiete, mely a nekünk adott Seenilélek által árad
szivünkbe. A világ nem kaphatja meg őt, mioel nem Láiio (;,~
nem tud Róla. E viláJI szeretetének ugyanis nincsen táthauülan
szeme, már pedig ilyen szem nélkül nem lehet meglátni a Szent
lelket: Öt csak láthatatlan szemmei láthatod meg. "Ti meoisme
ritek Öt - mondja Krisztus--, meri nálatok marad és benne
tek lészen," (Jún. u. o.) Ldih.aiatlan szenimel lehet Őt mealaln).
Ha nincs bennünk a Seentlélck; nem lehet benniink, (l Róla I'afó
tudás sem. Láthatatlaw szem.mel pillantjuk meu magunkban lel
kiismeretünk szavát is. A másik embernek látiuk az arcát, (I

magunkét nem láthatjuk. A magunk leLldi,wneretétdszont lá/
juk, a másik ember lelkiismeretét nem látj1!k. Csakho.qy a lelki
ismeret mindig csupún bennünk Hm, a Seentlélek 'uiszontYIéllrü
lünk is mealehet. Hiszen azért adatik, hO,QY itt lerJyen benniink
is. Amde úau látni és úgy tudni Róla, aJIOY,lI Ől látni kell e
Róla tudni kell, képtelenek 1'agyunk, ha Ő nines bennünk.

Seeni Agoslon.,

AMJKÉPEN (f 1"ZOZal! után az emberek gőgös istenletenséar:
magas tornyot épített az lir ellen, és ukkor -- ahogy meaerde
melte - az emberi nem különféle nyelvekre oszlott, núnden nép
nek saját nyelvén kellett beszélnie, hogy mások int"[J ne értséi.,
/Í,qy vezette vissza II h ívök Istenben alázatos /wld'J.lJsága nycl
"üknek sokféleséoét az egyház egyséfjdlez, hvqy amit a meah».
sonlás szétezort, azt a szetetet összeyyüjlse, h: az emberi nem
nek «zétoaodal: lagjai erlY test /allj(fikénl, Krirztusnalc e,qy fíJ
séae alatt e.Q:Ijesüljenek, egybeilleszked jcltek; (I szcretet I űze!öl
összeolvadjanak II seent Testnek eyysé.(jóbe.



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Thomas Merton nevével· már
ismételten találkoztak olvasó
ink, Egyike a mai katolicizmus
legérdekesebb alakjai.nak. Köl
tő és gondolkodó, aki ország
ról- országra, egyetemről egye
temre vándorlása során sok
különböző és ellentétes hatáson
meut keresztül, míg végül is,
de még fiatalon, a teljes elvo
nultságban Istennek ajánlotta
életét. 'I'ehetsége és apostoli
hévtől fűtött munkakedve azon
han csak ettől kezdve bontako
zott ki igazán. A nagy döntés
e1őzményeiről írt beszámolója a
közelmult évek "bestseller" ki
adványa lett. Verseivel nemzet
közi sikert aratott. Most pedig
F. P. Harton terjedelmes ismer
tetéséből arról értesülünk, hogy
Merton legú iabb könyve is nagy
szabású alkotás. Címe ennek
.,,'1'he Ascent to 'I'ruth", "Az
igazsághoz emelkedés". Benne a
xzer-ző, Keresztes Szent János
tanítását véve alapul, a keresz
tény misztikát vizsgálja. Az
ilyenfajta munkák - mondiu
Harton - jól kitaposott utalcon
szoktak mozogni, aki azonban
jártas a kérdésben és Keresz
tes Szent János írásaiban, azt
lépten-nyomon lenyűgözik Mer
ton világos szempontjai és ere
{j':Jti meglátásai.
Gvaleran hangzottak már
olyuu nézetek, hogy min len
.auisz.tiku" voltaképen ugyanaz,
a keresztény misztika meg ép
penséggel nem egyéb. III í II t a
keleti misztika szegény kis ro
kona, amelynek ahhoz, hogy va
lóban az emelkedett lelkeké le
hessen, ki kellene küszöbölnie
magából a sajátosan keresz
tény vonásokat. Katolikus tc
ológusok is voltak és vannak,
akik meglehetősen ellenséges
álláspoutra helyezkedtek. Mar-

Trja M ih e l i e S V i d

ru iouuak tulajdonítják például
azt a mondást, hogy Keresztes
Szent .János olyan, mint a szi
vaes, amely telesz ívta mag-át
kereszténységgel, de ha ezt a
kereszténységet mi nd kifacsar
ják belőle, akkor is megmarad
az egész m isz.tikus elmélet.
Chauman pedig ekként nyilat
kozott: "A hallottak után tizen
öt éven keresztül nem szeret
tem Keresztes Szerit .Iánost és
buddhistának hívtam." Merton,
aki nemcsak kivülről tanulmá
nyozta, de vállalt új hivatásá
ban igyekszik át is élni mind
azt, amit misztikának nevezünk,
sok egyéb kérdést is megvitat
könyvében, számunkra azonban,
úgy érezzük, éppen az lehet II

legtanulságosabb, amit magára
az alapproblémára vonatkozóan
ad elő.

Merton mélvsézcaen meg van
gTőződvc arról, hogy Keresztes
Szerit .Iáuos az egyház .Jeghiz
tosabban mozg ó misztikus teo
lógusa", ha pedig íg'y van 
s arra, hogy igy van, az érvek
törnezét sorakoztatja fel --, ak
kor nyilvánvaló, hogy az alap
vető problémára is nála kell
keresnünk a választ. ..Egésze II

kétségtelen - mondia Merto n
--, hogy Keresztes Szen t .Tános
m iszt.ikája teljesen Jézus Kr isz
tusra, az igaz Istenre és igaz
emberre összpontosul. Deum
uerum de Deo 'vero, aki egy lé
nyegű az Atyúval és az időben

született SZllZ Máriától. meghalt
a kereszten, hogy megváltsa a
bűntől az emberiséget, és fel
szállt II mennyekbe, magával
vive emberi természetünket, úg-y
hogy leg-alább is a lehetőség

szerí II t III i valamennyien ott
vagyunk vele a mennyekben.
Consedere icci! in coelestibus
in Christo Jesu." De nemcsak



ez a Krisztus-közpoutiság a
meghatározó elem. Merton ar
ra is figyelmeztet, hogy Keresz
tes Szent János tanítása szilár
dan a Szentíráson nyugszik.
"Meglepőnek látszik - jegyzi
meg Harton --, de kétségtele
nül igaz:' A szent maga jelenti
ki a "Szellemi párosvers" elő
szavában, hogy semmitsem ve
tett pupi r ru addig, sem a saját,
sem it mások élményeiből, amíg
megerősitve nem találta azt a
Szentírús tekintélyével. S való
ban, rnunkáinak Allison Peer
féle kiadásában nem kevesebb,
III iII t 27 hasábot tesznek a szent
írási idézetek. Éppen Keresztes
Szcn t Júnos a példa Így arra,
hogy a keresztény m iszt ika so
hasem függetlenítheti magát az
egyháznak m indenki által meg
ismerhető tun ítúsútúl, még ke
vésbbé juthat ellentétbe azzal,
hanem teljesen e tanításban kell
gyökereznie és szorosan igazod
nia hozzá. Idézi erre Merton az
,,(:t a Karmel hegyére" döntő

sxakaszút: "Minden dologban az
Ember-Isten Krisztus törvényé
nek és egyháza, valamint embe
ri és látható szolgúi törvényé
uek kell m inket vezérelnie. E7.
az eszköz arra, hogy orvosolhas
suk szeJJemi gyöngeségeinket és
tuda.tluuságunk at, minthogy
ezek ellen bőséges gyógyszert
kapunk bennük. Ha letériink
erről az ösvényről, nem csak a
k íváucsixág, "de a nagy vakme
rőség bűnébe is esünk. Sennni
olyasmihoz, amit hinni kell,
nem érhetünk el terrnészctf'ö
lő í.í.i ú ton, hacsak ahhoz nem,
amit az FJmher-Isten Krisztus
tanít, és szolg ái, akik embe
rek."

A keresztény misztika tehát
- fejti ki Merton - jnind ig
keresztény és a'iníg "keresztény",
mindig az is marad, minthogy
Krisztuson ki v ül nines semmi
más út az A tyához, A keresz-

tény misztika gyujtópontja
Krisztus, ezt a misztikát az Ö
kinyilatkoztatásai táplálják,
egyházának hite irányítja, s e
misztika minden pompája az Ü
kegyelmének ajándéka. Nincs és
nem lehet semmi ellentét ke
resztény misztika és keressténv
hit között. Vagyis nem lehet 11
szivacsból kif'acsarni a keresz
ténységet, épségben hagyva 11
misztikus elméletet, rnert hu
megpróbáikozunk vele, semmi
nem marad utána. Vaskos és
veszedelmes tévedés még a fel
tevése is annak, hogy a "misz
tikus megismerés" eddig fel
nem fedezett igazságok birtoká
ba vihet: amire" képesíthet,
csupán a mélyebb bepillantás
azokba a Krisztus által feltárt
ig'azságokba, amelyeket egy más
szinten már mindannvian meg
ismertiink. Csak Krísztus és ma
ga Krisztus az egyetlen út a
szemlélődő lélek számára is épp
úg~-, mint az átlagos keresztény
nek, az egyetlen ú t, amely
egyesíthet bennünket Istennel,
aki az igazság.

Mindenesetre hamarabb véget
érnének a félreértések -~ állapít
ja meg Martou -, ha a katoli
kus szóhasználatban oleitonők a
modern és sokféleképen magya
rázható "misztika" kifejezést s
egyszerűen keresztény .Jcon
templációról", szemlélődésrőlbe
szélnénk. A "kontemplúció" ki
fejezésnek ugyanis meghatáro
zott jelentése van s nem kész
tet összehasonlításokra nem-ke.
resztény rendszerekkel. A "nlÍsz
tika" és a "lniszticizlnus" vi
szont a legeltérőbb értelmezé
sekkel is megfér: Inge már 27
jelentését gyüjtötte egybe, de
megszúmlálhatatlanul több is
akad ennél. S emellett a "misz
tika" kifejezés valami "szuper
kereszténység" képzetét is su
gallja, valami titok-világét,
amelybe nem nyer bebocsátást
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a közönséges keresztény halun
dó.

•
Az oratórium negyedik cente

náriuma alkalmából enuek az
érdekes zenei műfajnak eredetét
vilá~ítja meg Antonio Bruers
abban az írásában, amelyet az
Osservatore Romano adott 'elé
bünk. Hogy miért éppen 1552
re teszik az oratórinm születé
sét, a közlemény ből, sajnos, nem
tűnik ki. Másutt is utána nézve
a dolognak annyit mindeneset
re n.leg tudtunk állapítani, hogy
Neri Szent Fű löpöt 3G éves ko
rában 1551-ben szentelték pap
pá s akkor költözött ő a ró
mai Faruese-palota szornszéd
ságában fekvő papi épületbe,
ahol előbb a szobájában, majd
a közös imateremben. az "ora
tóriumban", zenével és énekkel
k ísért jámborsági összejövetele
ket rendezett. Mi n thogy pedig
nem kétséges, hogy ebből a kez
deménvezésből nőtt ki, mint kü
lőn műfaj, az oratórium - hi
szen még nevében is megőrizte
születési helyét -, valószmű

nek kell tartanunk, hogy a ke
letkezes időpontjút emiatt rög
zítették ekként.

A zene történetében minden
esetre nagyszabású eseménvnek

• bizonyult Neri Szerit j1-'ülöJ; út
törő újítása. Egyike lett talán
a r legfontosabbaknak, m i nt
ahogy ezt meggvőzően ki is nm
tatja Bruers, Egyenesen arról
volt l;ZÓ akkor, hogy a zeue
megmaradjon a kultúra köré
ben. S ha ezt túlzásnak vennők,

gondoljunk csak arra, hogy
XIII. Gergely pápa, amikor
15í3-hau megti ltotta a karú
csonyéjjeli lakmározást és meg
tiltotta a lakomákon szokássá
vált muzsikálást is, moridváu,
hogy ez kegyeletsértő. h ivságos
és kicsapongásra csábító, ugyan
akkor el ítél te Palestrina madri
gáljait if'. Magának a ti lalom-
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nak szigorú ságút moudja
Bruers - nieg lehetett érteui .
annál inkább, inert R6ma leg~
magasabb hatóságai is kivették
részüket az általános dőzsölés

ből, a kifogásolt muzsikának és
a madrigáloknak egyidejű elíté
lését azonban kevésbbé. S még
kevésb~é ért9~,k meg ma, hogy
Palestrma kesobb ugyanúgy tu
dott bánkódni ezek miatt a
szerzernénvoi, mint Boccaccio a
"DecamerOll" miatt, Ebben a
helyzetben, amelyet sok más
körii1n~él~y is sulvosbitott, ezé
~zen krveteles művészi léleknek
e~ az ember-i értékek kimagas
loap bátor- védelmezőjének kell
feh~ml;lrnülIk és elismernünk azt
a Ner-i Szent Fülöpöt, aki fá
radhatatlanul dolgozott azon,
hogy megmentse a menthetőt.

Eléviilhetetlen cselekedete nw
rad, )lOgy ~ ahelyett, hogy egy
~zeru<:J elejtette volna a világi
énekek , amelyek közül nem
I;lgynek tagadhatatlanul obszcén
Jellege volt, a dallamot és rit
must megtartva csupán a szö
vegüket, olykor csak egyes sza
vaikut változtatta meg' s az így
most mar vallásilag és erkölcsi
leg is kifogástalan átdolgozást

. igyekezett bevinni a köztudat
ba. Ötletességének megható pél
dája l~Z amadrigúl, amely a1'
1'01 szolt,· hogy Eros vágyakoz
va nézi a vízben fürdö Narcis
sust, Az átdolgozásban Eros
már Szent Péter, Narcissus ]),~

dig az lll' .Jézus, aki a vízen
jár. IiJgy népszerű dal, "A llúsz
torlúnv ka idejében felkel", át
alakított formájában ekként
ke:tlliíII i Ic "A hnrútocska idejé··
heu t'elkel".

A társadalmi, politikai és \'1\1
lúsi . Forrongásoknak ebbeli il

korszakában tehát, amikor kij
zőrnbösen, sőt inkább ellensége
seu tekintették a művészetet,

beleértve a zenét is, Neri Szeut
Fülöp valósággal a megmentő-



nek és átmentőnek küldetését
hordta. Összegyüjtötte a közép
kor és a humanizmus drámai és
zenei hagyatékait s azzal, hogy
az új követelményekhez igazítot
ta szellemüket, azok fennmara
dását is biztosította. Dicsősége

még Neri Szent Fülöpnek, hogy
tisztázta és meghirdette a zene
jelentőségét a vallásiak körében.
Érdeme így két területre nyú
lik: nemcsak a zenei, de a val
lásos életnek is van mit köszön
nie neki. Abban a szellemi vál
ságban, amelyet a kulturális
megnyilatkozások is tíikröztek, a
Neri Szent F'ülöjmél otthonra
talált zene tömérdek lelket
szerzett vissza az egyháznak.
Miut egyik kortársa írja, mind
azok, akik csak egyszer is rá
szánták magukat, hogy betérje
nek az oratóriumába, utána már
rendszerint állandó résztvevői
maradtak az ő jámborsásei gya
korla tainak.

Bruers kifejti: azzal, hogy
ilyen nagy hivatást tulajdoni

.tott az éneknek és a zenének,
csak a maga mély kereszténysé
géről tett tanúságot Neri Szent
Fülöp. Végtére is az ének és
a zene az. egyház legősibb ha
gyományai közé tartozik. Nem
feledhetjük el, hogy maga az
Ur Jézus is énekelt azon az
u tolsó vacsorán, amelyen meg
adta az Eucharisztia fönséges
r itusát, s a keresztfán is a Dá
vid-zsoltár egyik, talán énekelt
szavát ejtette ki. Egy gyermek
éneke térítette meg a hitre
Szent Ágostont, a legnagyobb
nyugati egyházatyát. Szent
Ambrust az "ambrozián" ének
erősítette meg Isten szeretésé
ben. Hajongott a zenéért Assisi
Szent Ferenc, aki egyenesen kö
telességükké tette a testvérek
nek az éneklést, maga pedig
énekszó mellett lehelte ki lel
két. Dante szerint a zene az a
legmagasabb kifejezési forma,

amelyet az üdvözültek és az an
gyalok használnak a Paradi
csomban. S nem szabad termé
szetesen arról sem megfeledkez
nünk, hogy a népi zenéből és
énekből merítettek az egyházi
himnussok szerzői, köztük olyan
szentek, pápák, gondolkodók és
költők, mint Szent Ambrus, Pru
dentius, N agy Szent Gergely,
Szent Bernát, Aquinói Szent Ta
más és J aeopone da Todi.

Neri Szent Fülöp azonban
nemcsak szerette és értékelte a
zenét, hanem maga is teremtően
közremunkált annak és kísérő

szövegének új életre keltésében.
Amikor a pogánykodó szabados
ságok visszahatásaként a forma
lizmus és az üres retorika hatal
masodott el rnindenen, Neri
Szent Fülöp tudatos határo
zottsággal fordult a népi vallá
sossághoz s ennek ösztönös,
sokszor gyermekded egyszerű
ségét, őszinteségét és életközel
ségét vitte bele példát mutató
an a saját alkotásaiba is. Mind
ezt több idézettel is alátámaszt
ja Bruers, de Illi csak egy-ket
tőt jegyzünk fel belőlük. A
"Convito" című dícséretben,
amely arról szól, hogy a jelké
pes király menyegzőt rendez a
fiának, a szent szerző az asztal
gyönyörűségeit is megzengi, a
"tiszta vörös hort", a· "ropogós
pirosra sült báránypecsenyét",
sőt elárulja azt is, hogy mind
ez "jó csomó pénzbe kerülhe
tett". Mi tagadás, rázták a fe
jüket mindazok, akik a "hivata
losan bevett" vallásos verseze
tek száraz és fenkölt rigmusai
hoz szoktak. Hát még amikor
a karácsonyi szent éjszaka ze
nés epikájában a jászolban fek
vő Gyermeket látva ekként mert
beszélni a pásztorok hada:

"Én elv inné m a kunyhómba,
kicsi az, de nincsen messze,

. s megvan ott a tej is, tűz is.
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/Ín a király városába
futnék vele, nyakba kötve,
nagy vigyázva úgy sietnék...
Én inkább a gúnyám alá
du:gnám apró kezecskéit,
hadd legyen ott több melege,
mint az ökör, szamár melfett .... '

Vagy amikor a pásztorok
együttesen imába fognak:

"Uram, engedd eJ bűneink,

hiszen hisszük: hogy eljöttél,
szétmegyünk mi a világba,
el egész a török honba,
rákiált juk mindenkire:
Ember lett miértünk Isten,
csak te csacsi nem tudod."

Ime, csak néhány sort adtunk
ízel ítőbe, amelyek persze az
olasz eredetiben szépen esenge
nek és rimelnek is, de g-ondol
juk, ez is elegendő annak érzé
keltetésére, hog-y mi módon és
miből bontakozott ki az orató
rium. Szentirási történetek lét"l
tek elő költemények formájában,
a részletek bőséges körültrásá-
val, de mindaz, ami voltaképen
többlet bennük, jobbára csak
hang-ulati elem. Épp ezért, hogy
élvezhessék, a szöveget nem is
választhatták el a zenétől. Mind
a szövegnek, mind a zenének mo
tivuniait Neri Szent Fülöp szin
te készen találta a népi hagyo
mányban, csak művészi egyesí
tésük volt hátra.

Az oratórium lényege tehát,
hogy költemény, amely elvá
laszthatatlan a zenétől. Hamar
felöltötte a jelenetezett és pár
beszédes szerkezetet is, amely fő
jellegzetessége lett. A drámai,
lírai és epikai mozzanatoknak
ez a sajátos keverődése, mint
tudjuk, H aendelben érte el ké
sőbb teljes kibontakozását, aki
a kórusnak is nagy szerepet
adott. Bibliai oratóriumokat
szerzett, - hogy csak a klasz
szikusokat említsük - Mozart,
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Beethoven, MendelssoilIl,Berli
oz, Wagner,' Franck, Liszt és
Perosi. A bibliai oratóriumból
fejlőd(;tt ki a passió, a Krisztus
szenvedéséről szóló evangéliumi
részek megzenésitése, aminek
Bach lett az utolérhetetlen mes
tere. Már a XVIII. században
megjelent a világi oratórium is,
amelynek Haydn az első jelen
tős képviselője.Leghiresebb mű
vei a ,,'I'eremtés" és "A négy
évszak". Ebben a műf'ajban még
Schurnann, Brahms, Massenet és
Rossi alkotott nagyot.

•
A ráknak éterbelé,!!'zéssel való

gyógyításáról .111(IX Tiegel szólt
először, még 1950-ben az Ars
Medica svájci folyóiratban. A
német orvos, aki maga is rák
ban szenvedett, önmagán próbál
ta ki az étergőz hatását s úgy
tapasztalta, hogy állapota nagy
mertékbon megjavult. Beszámo
lójában igyekezett elméletileg is
megalapozni az új eljárást. Köz
lése széles körben keltett figyel
met s Hem egy kórházban és
klinikán megindultak az ellen
őrző kísérletek. Az Ars Medica
idei februári számában egy je
lentés hat gyógyulásról ad hírt,
A Bécsbon folytatott kísérletek
ről Gertrud Dechant nyilatko
zott, és pedig olyan rákesetekkel
kapcsolatban, amelyeknél nem
lehetett műtétre gondolni. öt
kivételével valamennyi betegnél.
közel harmincnál, észrevehető

javulás állt be, úgyannyira,
hozv ismét folytathatják meg
szekott életmódjukat. "Tulaj
donképeni gyógyulúF\ról azon
ban még nem beszélhetünk
mondotta az orvosnő -, mert
egy-két éven belül visszaesés is
történhetik." Az új eljárás lé·
nyegl' az, hogy két sorozatban,
amelyek közt 15-30 napi meg
szakítás van, 60 fokra hevített
étergőzből összesen 20 belégzést



kap a beteg, mikor is egy-eg-y
belégzés 2 óra hosszat tari.
Mindez természetesen csak álta
lános szabály, mert az étergőz

hőmérsékleténél, mennyiségénél
és a belégzés tartamánál szá
mításba kell venni a beteg
egyéni érzékenvségét, A rákosok
kezelése közben megállapították,
hogy az éterbelégzés gyógyítja
maguknak a légzőszerveknek
betegségeit is.
Érdeklődéssel olvastuk azt az

előadást is, amelyet a március
végén és ápri lis elején Bécsben
rendezett "rák-hét" megnyitó
üléséri a rák megelőző sebésze
téről tartott IIans Finsterer
professzor. Ahból indult ki,
hogy a tudomány még mindig
nem ismeri a rák tulajdonképe
ni okát, annyi azonban kétség
telen, hogy bizonyos belső és
külső tényezők előmozdítják - a
rák keletkezését. A belső ténye
zők közül Finsterer csak az át
ör öklést emelte ki, de oda kö
vetkeztetett, hogy ennek sincs
akkora jelentősége. mint általá
ban gondolják. Hivatkozott
Schőnbauer kutatásaira, aki
többezer eset alapján arra a
megállapításra jutott, hogy át
örökítés főleg olyan szülők ré
széről forog fenn, akiknek
egyike még 60 éves kora előtt
rákot kapott. Az ilyen szűlők

utódai kereken 40%-ban maguk
is rákbetegek lesznek. Ha azon
ban a rák csak 60 éves kor
után lén fel a szülőknél, akkor
az utódok megbetegedése 10%-ra
csökken. _

A külső tényezők között vi
szont döntő szerepet visznek a
krónikus gyulladások. Ez ma
már annyira bizonyos - mon
dotta F'insterer -, hogy abban
az esetben. ha valamoly terüle
ten elhatárolódott gyulladás a
kezelés ellenére sem szűuik

meg. nagyon ajánlatos a beteg
területet műtéttel eltávolítani,

feltéve. hogy lehetséges. Nem
vitás például, hogy a gyomor
rák mőgőtt legtöbbször - Kon
jetzriy szer-int több mint 80%
ban - a gyomorfal krónikus
gyulladása áll. amit sokszor a
tulzott alkoholfogyasztás, az
ételek füszerezése, azok meg
nem rágása tart elevenen. Ha
az ártalmak kiküszöbölése után
sincs gyógyulás, leghelyesebb
kimetszeni a gyulladásban levő

nyálkahártvát, Ellentétben a
nyombélfekéllvel, amely mond
hatni. soha nem \ rákosodik el.
aránylag könnyen megv át rák
ba a krónikus gyomorfekély is.
Fi ustcrer, aki többezer gyomor
fekélyest operált. az elrákosodás
gyakoriságát 15%-ra teszi. Mint
hogyarákká átváltozást csak a
metszet mikroszkópikus vizsgá
latával lehet észlelni, addigra
pedig már az áttétel ek is meg
indulhattak. a krónikus fekélyt
is ajánlatos mielőbb eltávolíta
ni. Sajnos - füzi hozzá F'inste
rel' -, a betegek csak ritkán fo
gadják meg ezt a tanácsot. An
nál sajnálatosabb ez, mert az ő
megfigyelései szerint a vissza
esés szempontjából a rákká vál
tozott gyomorfekély az eredeti,
primér gyomorráknál is Súlyo
sabh, F'iusterer nézete az, hogy
minden g yomorfekélvt, amely
hat hónapon belül nem gyógyul.
míítéttel kell eltávolítani. olyan
betegnél pedig, akinek rákos
családfája van, a fekély meg
állapítása után nyomban mű

téthez kell folyamodni. Ettől a
rákmegelőző műtéttől azért sem
szabadna visszar-iadni, mert a
fekélyműtétek a maguk alig 1
%-os halálozásával 'ma már a
legkönnyebbek közé tartoznak.

Az epehólyagrák jóval rit
kúbb, rnint a gyomorrák, de jó
val veszélyesebb is. Finsterer 15
év alatt 1<12 ilyen műtétet vég
zett és tartós gyógyulás csak
egyetlen egy esetben követke-
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zett be. Epekő okozta krónikus
gyulladásnál, ha u. n.. rákos
családtagról van szó, az epehó
lyag mielőbbi eltávolítása fel
tétlenül szűkségesnek mutatko
zik. Rákká fejlődhetik a, króni
kus vastagbélgyulladás is, míg
a végbélben az eredetileg jóin
dulatú polipok mehetnek át'
rákba. Utóbbiak műtéti eltávo
lítása nem ütközik nehézségbe.
Bonyolultabb a feladat a vas
tagbél polipjainál és krónikus
gyulladásánál, de ma már ott'
tart az orvosi tudomány, hogy
szükség esetén a vastagbél szin
te egészében eltávolítható.

Az orvos nem tud még min
den rákos beteget megmenteni

fejezte be előadását Finste
rel' -, de az ő tapasztalása az
hogy idejekorán végzett műtét~
tel a gyomorráknál 30%-ban a
vastagbélráknál 60%-ban lehet
tartós gyógyulást elérni. A leg
biztosabb védelem azonban, ha
magát a rák keletkezését előz
zük meg akként, hogy a rákra
vezető gyulladásokat még rák
ká váltcsásuk előtt műtéti úton
megszüntetjük.

•
Nemrégiben kiállítás nyilt Pá

risban, amelyet Juies Verne
emlékére rendeztek. Nyugodtan
nevezhetjük Gyulának és a
francia kiejtéssel mitsem törőd
ve Vernének is: mi, idősebb
nemzedék, annyira ismertük,
szerettük és magunkénak érez
tük őt fiatal korunkban vala
mennyien. Alig volt műve, ame
lyet magyarra le ne fordítottak
volna. Nem kevesebb, mint 53
ifjúsági regénye járt kézről

kézre' nálunk. Köztük két ma
gyar vonatkozású: a "Várkas
tély a Kárpátokban" és "Sándor
Mátyás". Hogya kiállításra mi
Iyen alkalomból került sor, a
híradásokból nem tűnik ki. Év
fordulóhoz sem tudtuk kapcsol-
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ni, mert az a rövidke életrajz,
amelyet egy francia irodalom
történetben találunk, lényegében
csak két évazárnot tartalmaz,
azt, hogy Verne 1828-ban szüle
tett és 1905-ben' halt meg. De ta
lán nem is olyan fontos ez a
kérdés. A kiállítás mindeneset
re megvolt és célját is elérte,
inert sokan felfigyeltek az író
ra, akit már hazájában is meg
lehetőseu elfelejtettek.

Hangot kapott az a nézet,
hogy a kortársak eltúlozták
Verne zsenijét. amikor úgy ál
lították be és űunepelték, mint
ha ő sejtette volna meg elsőnek

az alkalmazott természettudo
mányok mindeil nagyobb talál
mányát. Holott kétségtelen,
hogy ezeknek a találmányok
nak, mint a tengeralattjárónak
és a repülőgépnek is, gondola
tát már Verne előtt felvetet
ték, sőt jórészt meg is valósi
tották. Ezzel szemben méJtán
mutattak rú mások, hogy Ver
ne érdelllét nem is ebben kell
keresni. Senki sem tagadja,
hogy az ő elképzeléseinek alap
elemei miud megvoltak az el
méletben s azokkal már kísér
letek is folytak, de igenis Ver
néé a dicsőség, hogy ő álmodta
meg a legmesszebbmenően azo
kat a távlatokat, amelyeket
ezeknek az elemeknek alkalma
zása fog uyitni tudományos,
társadalmi, sőt politikai vonat
kozásokban is.

Vegvük csak elő a levegő
meghódításának ügyét. Verne
első regénye, az .,öt hét légha
jón" 1863-han jelent meg. Az
alapvető kérdés ekkor a levegő
nél könnyebb szerkezet kormá
nyozhatása volt. A regény hőse,

Fergusson ezt mondia: ,,'B-'el kell
fedezni azt a rnotort, amely
rendkívüli erőt termel, maga
pedig lehetetlenül könnyű." S
ez a "fantasztikus" motor húsz
év multán valóságga vált. Ver-



ne azonban nem állt meg en
nél. Csakhamar elvetette a "le
vegőnél könnyebb" elvét és a
.Jevegönél nehezebb" megol
dásért szállt síkra. Ha emléke
zetünkbe idézzük, hogya két
irány hívei még az első világ
háború végén is ádázul csatáz
tak, szembeszökő tény marad,
hogy a "Hódító Robur", ame
lyet Verne 1886-ban írt, kifeje
zetten vitázó éllel domborítja
ki a .Jevegőnél nehezebb" elv
hasonlíthatatlan fölényét. De
már 14 évvel előtte közzétett
Verne egy novellát ezzel a eim
mel: "Egy csodálatos felfedezés
és kiszárnithatatlan következ
ményei a világ sorsára", s -ben
ne egy repülő hajót fest meg,
amely 500 utassal fedélzetén in
dul el Párisból világkörüli út
ra. Végül 1904-ben "A világ
ura" olyan "sokéltű" találmány~'
nak van birtokában, amely egy
forma. tökéletességgel száll ,a
levegőben, robog a szárazon,
úszik a vízen és a víz alatt.:

A technika egyéb területeiről

is hoztak fel példákat, amelyek
bizonyítják, hogy Verne nem
csak laikus kortársait, de magu
kat a kutatókat is megelőzte a
tudományos haladás által szol
gáltatott elemek jelentőségének

felismerésében. Nemcsak meg
látta, de hatásaik felmérésével
az emberiség életéhe bele is ve
títette a drótnélküli távírót és
távbeszélőt, a televiziót, a han
gos ujságot, a távolból irányít
ható rakétát és az atombombát.
Nem tagadható meg tőle, hogy
intuitiv költő, az elkövetkező

dinamikus század legzseniáli
sabb megérzőie volt.

Egy másik kérdést is felvetett
a kiállítás, azt nevezetesen,
hogy Verne műveit besorozhat
juk-e egyáltalán a tulajdonké
peni irodalom körébej A hoz
zászólók többsége szarint nem.
Érdekes azonban, hogy Guil-

laume Apollinaire, az "ultramo
dern" költő nem habozott kije
lenteni, hogy Verne "velős és
szaggatott" prózáját a legszeb
bek között tartja nyilván. Más
vélemények szerint Verne a mű

vészinek legmagasabb fokára is
gyakran felemelkedett, kivált
olyan alakjainak ábrázolásában,
mint Nemo kapitány, vagy
Cyrus Schmith mérnők. Irodal
mi szempontból azonban mun
kásságának főleg kevésbbé is
mert és olvasott része érdemel
fig)-elmet: novellái, amelyek
ben még nagyobb mértékben ér
vőnvestvl sajátos írói adorná
nya, a nem egyszer Dickensére
emlékeztető humora.

A viták eredményeként meg
állapíthatjuk, hogy 'Verne iro
dalmi értékelésében még mín
dig nem sikerült kőzmegnyug

vásra jutni, az azonban bizo
nyosnak látszik, hogy egyes
művei meg fognak maradni a
későbbi századok emlékezetében
is, mint a nagy technikai átala
kulások korának jellegzetes és
értékes irodalmi termékei. Mi
viszont, akik annyi gyönyörű
séges órát töltöttünk a "titokza
tos szigeten", a Nautilus bor
dái közt a tenger niélyén, vagy
II történelemelőtti világban,
amikor a föld középpontja fe
lé utaztunk, emellett még a jó
barátot és tanítót is látjuk Ver
ne Gvulában, aki a messzi tá
jak vágyával együtt a dolgos
és becsületes, a jövőben bízó és
hívő emberség szeretetét is bő
ségesen ültette szivünkbe. S
miut katolikusok nem hallgat
hatjuk el azt a tényt sem, hogy
Verne a vallását nagyon tisz
telő katolikus volt. Amikor
1884-ben Rómában járt, külön
kihallgatáson jelent meg XIII.
Leó pápánál. Amikor meghalt,
az "Osservatore Romano" is
fenntartás nélkül- méltathatta
műveinek tiszta erkölcsi világát.



SZENT BONIFÁC (június 5)

A nagy apostol megfáradt. Nyolcvan esztendő terhe nyomta
vállát. Ennek a nagy időnek közel felét német földön töltötte.
Férfikorának délelőtjén állott, mikor a lelkek megmentésének olt
hatatlan vágya harminchét évvel azelőtt elős.zör vonta őt a fr iz
partokra. Azóta sokat- látott, sokat tapasztalt, sokat szenvedett;
de sok sikert is aratott. Fáradozásainak eredményeként a keresz
ténység zsenge hajtása Thüringia erdős-hem/es iáiain, Hessen
dimbes-dombos vidékein és lapál;ljai.n s általában fl Hajnától ke
letre nemcsak szárba szökkent, hanem termést is hozott.

A német hierarchia körvonalait ő rajzolta ki elsőnek, bajor
'földön és az ujkeresztén;lj német területeken ő alapitotta az első
püspökséget és zsinatain ő 'Ilitte keresztill az utolsó mcrouin.qluizi
kiriiluok korában méluen lehanuailott frank eg;ljház reformját
is. Az intézményekről önkéntelenül segítő társaira terelődik aon
dolata, akik kezdettől ioooa nafJ;Ij ezeretettel karoltak fel vállat
kozását. Királ;ljok és püspökök, papok ésviláfJiak, fél'liak és nők
állandó levelezésben állottak vele és miJ/den lehető nunion. kezére
.fártak. De igazán csak akkor .gyul ki az apostol arca, mikor azolc
ra a na.QyszívŰ és szentéletű férfiakra és nálere .e/ondol, ak: an.uo
gi javak helyett verejtéküket és munkobirúsukat ajánloiták fel a
német misszió áldozatos céljaira. Lullus, később uioda a mainzi
püspöksé.gben, Burchard' würzbúr.Qi pilspök, viláqlátott két
unokaöccse, Willibald és Wunibald, Chunihild, Ch.uniirud, a nők

közül pedig a kedves és páratlanul szeretetremélrá Lioba, a
tauberbisch.oisheimi. Thekla, a kitzinycni és Wolburua, a heulen
heimi kolostor ieiedelemasszonwua; oalamcnnuien kÖ.zeli rokonai,
akik első szóra elhagyták a kedves honi tá,iékot és kolostoruk
measzokoit csendjét s lelkiik eszrnén:i)i hevilletében oouakodás
nélkül beállottak a német kultura úttörő és ma(J1,,~fIj mumlaiso:
közé. Bonifác rokonsága és baráti ldirc külön szinfoltot kémrisel
az anoo! szentek dús aolériáiábon.: a meqannyian sokoldalúan
kialakított aazdru: eauéniséoet, kiforroft életeeenieéaet és törhe
tetlen munkaked-oet hoztak maoukkal Ger.mánia hetmei és ősrpn

oeteaei közé. De hálri,ja elsősorban méqi« az eaek Urának szólt.
Hiszen ami sikert elért, azt eouedill az Ö bő1:en áradó kennel
mének köszönhptte. A mult emlékein 1JOlr) elrncrenabnpk ezekben.
az ihletett óráiban úgJ/ érezte tehát, hom) w,zmni kiiWnn~ múdnn
is ki kell ieieenie az Úrtól nyert kerf.1lclmeken érzett háláJát. Ez
pedi 1/, meaítélése szerint, nem lehetet i más, mint J.~pzdő mumlo«.
köréhez va16 vi.~szatéTése. AnnakidPi(~n a I rirele földién állott be
az Úr napszám.ába; most is odakészült telui: obhon. a biztos turJrrt
ban, hoay az Úr ezúttal nem foa}a me.qfruJadni MTe fl réaátrr áh.i
taft vértanúi koronát. .Jól s"'lÍmifo fl : a nrU111 wnosto1f ('([1/ csomort
'(!oaánJI 754. .fúnius 5-én a Borne folun ldjzpl"hpn fp!>:nő Do1-.'k1lm
köz,~én melleit öt1JPnkét tnr.wí1,nl lernnlkolto: Bon! fríe ieh á! 1,érÁrel
TI"('.~éfP7fp mea a ném.pt 'fölrlh;h és o né1'l1"/I1PWlO'elh"'" 1,,.,1/, rortn,~"'

kodását. Fuldai sírja hosszú századokon át le.f/T;ifo,Qafol{alJb búcsú
iáróheT1/C volt a német nérmek, 86f a néri/et katolici"'mu.s seine
lénye.qében ma is az ő sírjánál lüktet: a német püspökök ma is
Fuldában, Szent Bonifác sír,iának árnyr'1uíban tartják tanácsko
zásaikat és hozzák meg határozataikat.
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MADARÁSZ VIKTOR

Madarász Viktor huszonhá
rom esztendős korában, 1853-ban
hagyta el az országot. Három
évig Bécsben tanult; onnét Pá
rizsba rueut s tizenöt esztemlőn

át élt és dolgozott a francia fő
városban. Művészetének ez a
másfél évtized a virágkora,

Mít vitt macával külröldrej
Szenvodólves, . forradalmi ma
gvarságot, a szabadsáaharo em
lékét R a levert ország hangu
latát. De számára rni ndez nem
téma vnlt, hanem szemólves él
mény. Kortársainak történelmi
festményei többnvi re példáza
tok vagy allegóriák; az övéi
személvcs élmény kifejezései:
többszörös jelentéssel is teljes
szimbólumok. Egy lélek vallo
másai, melyben eg'yéni és nem
zeti sors szétválaszthatatlan,
szer-ves egységbe fonódott. In
nét kompozícióinak minden aka
démizmustól távolálló merész
és spontán egysége, az ábrázo
lás tárgv ilagossúga möaött a lí
rai Fűtöttség s a fölidézett tör
ténelmi jeleneteknek, noha kor
hűek, korukon túlmutató idő
szerűségo és lélektani hitele. Az
egyéni formálásban a nemzeti
lélek szólal meg; a nemzeti té
mában az egyén lelkivilága
nyer kifejezést. Nincs magyar
történeti festő, akinek művei

előtt ennyire egy modern lélek
drámai világában éreznők ma
gukat.

Van ebben a lélekben valami
mélységes, elemi döbbenet; ott
látjuk a Hunyady László tete
ménél virrasztó Gara Mária
eszelős arcán, ott a "Dózsa né
pe" egész fojtott tragikumában,
a hajnali égen, a leplet tartó vi
téz tekintetében s jobboldalI a
páncélos katona magatartásá
ban és fölemelt két karjában; s
ott látjuk elszabadultan, halá
los rohanásban a "Dobozi"-n,

ahogy niegtestestil, objektíváló
dik ló, lovas és asszony egybe
oh-adó alakjában, a rőtesfekete
ég alatt, a kegyetlenül sík pusz
taság magányában, melven egy
egy gomol ygó folt: egy-egy tö
rök lovas jelképezi az üldöző

Félelmet.
Tévedünk, amikor - Delac

roix tagadhatatlan hatása elle
nére is -- úgy véljük, éppen
ezen a képen át pillanthatunk
be legmélyebben Madarász lel
kéhe~ Amikor úgy sejtjük, a
félelemnek, döbbenetnek ezek a
kndhpDei. irracionális kísértetei
föl-fölbukkantak benne a tudat
homál yos rótegeiből: ő azonban
- az egy "Dobozi" majdnem pá
nikos látomását leszámítva 
megfegyelmezte, legyőzte s a
realisztikus ábrázolásban tette
mintegy ártalmatlanná őket: a
Gara Mária felejthetetlen arcá
ban például. Nem ez a lélek kí
sérteteit láncra verő fegyelem
nyilatkozik meg szerkesztésének
szigorúban. a "Hunyadi siratá
sar-nak abban a mártani egyen
súlyában, amely a kép megdöb
bentő drámai hatásának egy.ik
titka, vagy másutt alakok és
csoportok nyugodt elrendezése
l-en s a világítás tárgyilagos
ság'ában, rnint a közismert
,.Zrinyi és Frangepán"-on vagy
a "Zrinyi Iloná"-n ~

Ugyanakkor mintha valami
egészen elemi erejű sóvárgá.s is
élne benne a fény és szabad
ság után, s miutha itt esnék a
leginkább egybe az, ami nem
zeti élmény s az, ami személyes
vonás: a lélek épp oly teljes
odaadással vágyakozik a tudat
talan állandóan fenyegető ho
málya felől a fény, miut a
nemzet az önkény nyomasztó
éjszakájából a szabadság feltJ.
Ilyesféle sóvárgást érez a szem
lélő már a "Bujdosó álma" fi-
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ata.l Thökölyjének az apai Je
lenés felé emelkedő alvó arcán,
s még inkább, még szugesztí
vebben a "Zrinyi Péter a bőr-

. tönben" című képen, Madarász
egyik legmélyebb alkotasán.

A kifejezésben - portréi is
tanúskodnak róla - kerülte a
pusztán csak dekoratív és he
nye eiemeket; a lényegeset és
jellemzőt ragadta meg: túl a
novellisztikus mozzauatokon az
ábrázolt téma igazságát és je
lentését. Legalábbis ereje teljé
ben. Mert miután hazatért,
mintha megrokkant volna: ké
pein eluralkcdnak az elbeszélő
elemek, a "Zápolya Izabellá"-n,
vagy a "Podjebrád bemutatja a
magyar küldöttsésret Mátyás
nak" címűn például, s mintha a
tárgy drámai megragadása he
lyett beérné az erőtlen és köz
helyszerű ábrázolásával, mint a
börtönablakból hattyúkat ete
tő Rákóczi képén. Ez a ha
nyatlás nem véletlen: Madarász
talaját vesztette az új magyar
világban; az ő forradalmi ih
letű, nehéz színekkel árnyalt
magyarsága nem is találhatott
otthonára a hetvenes, majd
nyolcvanas évek mind fölszíne
sebb és mind felelőtlenebb il
lúzionizmusában. Két képe' van
a hetvenes évek második felé
ből, rnelyen át ismét a saját
lelkébe nyujt bepillantást: a
"Petőfi halála" és a "Kossuth
száműzetésben". Nekeréssük
egyikben sem a "Hunyadi" vagy
a "Zrinyi Péter" hajdani mar-

káns erejét; fáradt alkotás be
nyomását kelti mind a kettő.
Zavaróan hat "Petőfi halálár-n
a téma uovelllsstíkus-irodal
mias túlmagvurázása is, amit
Madarász azelőtt sosem tett
meg: a földön szótszórt kézira
tok s a költő vérével a porba
írt "har.ám" szó, S mintha a
hős tekintete is bágyadtabb
lenne a kelleténél. De m ily jel
lemző a csulódott Madarászra
az ezúttal irreális háttér: a ko
pár, inkább sz.imbó likus hegy
vidék. melven szi nte promethe
uszi kivetettségben támaszko
dik baljára s tekint fájdalmasan
az ég felé a költő. A nemzeti
hős e magányát nyilván a ma
ga magányának, izol áltság'ának
élrnényén' át ragadta meg; S
ug'yanez a magány-élmény és
kivetettség jelentkezik, de már
határozott rezignációval a ha
sonlóan irreúl is-szimhólikus ten
gertáji háttér előtt ülő ősz fér
fi, a száműzött Kossuth maga
tartásában, alakján, keze lan
kadt tartásári és messzenéző te
kintetében. Nem is portré ez,
hanem burkolt lelki önarckép.
Valami mély fájdalmat és nagy
tá.ratalansásrot érzünk benne.

Ilyesféle pályakép bontakozik
ki s ilyesféle benyomások tá
madnak bennünk, amint végig
nézzük a Fővárosi Képtár gaz
dag, jól . rendezett Madarász
Viktor emlékkiállításáf, egyik
kiváló Iostőnk (helyenkint mes
terien restaurált) életművét. (r)

Felelős kiadó: Sík Sándor

elet-nyomda Budapest, XI., Bartók Béla-út 15, - 954 52 F, v.: Gaál Ferenc



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

A VILAGlAK NAGYKORÜSAGA. Mint cikkünkben is je
lezzük, a kérdés dogmatikai alapjairól a Vigilia egyik közeli ;;7::1
mában külön tanulmányt fogunk közölni Takács .Józsefnek, a
Hittudományi Akadémia professzorának tollából. Következő szá
maink anyagúból egyébként rncgcml.ítjük még Dezső László
Leonardo-tanulmányút, Briai ts Frigyes esszéjét Szent Bernátról, az
íróról, beszámolónkat a budai ásatásokról, Szent Péter római
sírjának föltárásáról, az egvházművészet mai elvi kérdéseiről, to
vábbi megemlékezésünket a tíz éve halott Móricz Z,;íg'mondl'ol s
két nagy Iestőnkről, Mellnyászkj' Lú~zlól'ól és Fureuczv Károly
ról, születésük századik, illetve kilencvenedik {>dordulója alkal
mából.

G. A. Győr. Természeteseu Ön Feladhat kérdést a .,Kis Üt't-ualr,
Ennek a rovatnak megindításúval éppen az volt a Vig-ilia szándé
ka, hogy olvasóinknak. a lelki élet körébe vágó és általános ér
deklődésre számottartó problémáira választ adjon. lIa a levelé
ben jelzett kérdés inkább személyes jelleg'ű, készséggel f'ogunk le
vélben válaszolni. A nem a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre
- ha közérdekűek - "Szerkesztői üzenetek rovatunkban válaszo
lunk.

L. H. Breviáriumnak vagy zsolozsmának nevezzük azt az
imádságot, amit az erre kötelezettek naponkint az Egyház nevé
ben végeznek. Ugyanígy hívjuk az imádságot tartalmazó könyvet
is. Gyökerei az apostoli időkbe nyúlnak vissza. Már akkor szokás
volt a nap meghatározott óráiban, a 3., 6. és 9-ben közösen imád
kozni. Ehhez járult az őskeresztényeknek az a szokása, hogy bi
zonyos napokon vigil iát tartottak és az éjszaka egy részét imád
ságban töltötték. A zsolozsma teljeH alakját a szorzctessói; ala
kította ki. Szcut Benedek (+-:)43) idejébell rnár Illegvolt nilurl a
hét imaóra: Matutinum-laudes, (a kettőt egy imaórának vesz
szük, karban nem is szabad őket elvúlasztaui). prima, tertia, sexta,
nona, vesperne és completorium. A ln-eviá.riurnot zsoltárok, a Szerit
írásból, szentatyák munkáiból és a szentek eletéből vett olvasmá
nyok, himnuszok, könyörgések alkotják. Ezeket az alkotórésze
ket valamikor kűlön-kűlön könyvek tartalmazták. Az egész imád
ságot officium divinum, opus Dei, horae canonicae, psalmod ia
névvel nevezték. Az egyes napokra előírt szövesrek kezdő szavait
a lelőhelyek feltüutetésével rövid jeg;yzék tartalmazta, amit bre
viariumnak (=' rövid jegyzék) neveztek. A ll-13. sz-ban a kü
lönböző könyvekben található szővegeket egy könyvbe foglalták
össze é;; azóta ezt nevezzük brevlariumnak. A breviárium szokás
jog alapján vált kdtelezővé. A Codex előtt írott tőrvény csak
az egyházi javadalmasokat kötelezte erre. A Codex szer-int köte
lező az összes nagyobbrend ű egy háziakra az nlszerpupság tói kezd
ve, az -egyházi javadalmasokra és mindazokra a szerzetesekre,
akiknek szabályzata II zsolozsmának karban (kórusban, kozösen)
való végzését előírja, még ha nem is nagvobbrendű egyháziak
(pl. apácák).

P. H. Azt kérdezi, mióta szokásos, és miért, hogy a pápák új
nevet vesznek feU Az 532-ben pápává választott Mercurius cserélte
fel elsőnek eredeti nevét újjal: a történelein II. Jánosként is-
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meri. A ltajá llos szok áss á _nzollhnll «sa k :IZ lOV!.l-bclI m egv álnsztot.t;
IV. Sergiustól kezd ve válik a. u évvú.lto xtat ás. A ren a issnuce
p áp ák közül II. Gyula, VI. Hadrián és II. Marcellu s ere de t i ne
vüket tartották meg a p áp ai trónon is. A n évv áltoz tat ásnak bib
li ai al apja va n : mi nd az ó-, III ind az u.isz öv ets égb en a küldet és
Ky akran névváltoztatással júr t (Abr úm-Abruh úm : S imo n-Péter ).
Gyakran fej ezi ki a m egv álasatot .t programmját, esz rn éuvké p ét :
n. Szi lveszte r lll. Ottóval val ó knpesol a t át szivesou hozt a pár
huzamba T. Szilv eszternek Nag y Konstantinhoz va ló v iszon v úval :
VII. Gerge ly t u évv álasztás ábau Nagy Szeut Ge rgely ins ui r últa,
az in vesa titurahare m ásik Hagy pápúj át, III. S ándort, 1t IV. H en
rikk el küzdő IT. Sándorra való e m l ék ez és,

li. ill . Egyiptom k özrend ű luk ósai, a t'ellúhk, ak ik a z ('gé.,;z
lakosságnak k űrülhelül háromnegyed részét teszik s túlnyomóan
I öldrn ivel éssel foglalkoznak (f'el l áh = szántó-vető, I öldmível ö) a
régi eg Yip tomiak egyenes leszármazottai. Legtisztábban Felső

Egyiptom lakói őrizték .rneg az ő s i egyiptomi t ipusí : vörösesbar
na és sárgásbarna bőr, fek e te g iilldiir haj, g-:v{~r szak ú.ll. muudula
metszésű szem, bozontos szcmö ldök , k i áll ó pof'aesont ok, nag y száj,
duzzadt ajkuk s ki csiny kezek és l ábuk. Als ó-Egyiptom luk óin ál
mar erős semita beüt és észlel he tő, A s szuánt ól délre vi szont nubiai
kcvered és állapítható meg. A t'elláhk nagy t öbbs ége a t öbb ruint
ezerháromszá zéves arah ural omnak meg'Ielel ő eu ma Illohamedán
va ll úsú. Ar á ny lag csak ki s részük. az össz.lukus s úg nak m iu tegy
t ize nötöd r észe tudta megőrizni kereszt ény hit ét, E zek a h őd ít ás 
korab eli állapotnak meg F el cl ő eu a 1110110 fi í':i ta, vagy i« Ki-is ztu sban
csak egy term észetet vall ó ere tnek fel ek ezet tagjai s általáhan
kopt néven ismerete sek. A koptok földmíves és nunsz úm os fell áh
r ok onaikkal ellen té tben mujd ucm kizárólag vúrosl a kók s iparral
és keresked essel fogl alkoznak. Mível vallás liknál fog va so kka l
kevésbbé vo ltak kitéve az arabokkal való k ave r ed és k ís ér t és ének.
11 ma i E g yiptom lakói közül ők őrz ik Ieg ti szt úbban az ős i egyip
tomi jell eget.

U J OR G O 1u ft IC éptt és ét és minden- R ,- e g e - O"""" Ó
l" H nemd lavítást vállal ~ ••
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