
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
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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-
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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-

328

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-

335



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)
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