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Czapik Gyula

A CAVATE-LITÁNIA
A magyar kátolrkus lélek májushavi hangulutának szinezője:

a májusi liturgia. Eunek imarészét loretói litánia címen ismer
jük. Reá vonatkozó tanuhnanvaim anyagából egy töredéket eme
lek ki itt és ennek általános. de a külföld előtt ismeretlen ma
gyar vonatkozású adatait is meg-világítoin.

Az úgynevezett Cavate-litániáról lesz szó, amelyegyidőben

a loretói litániának kouk urrcnse volt. A Lauretanát magában
a loretói kegyhelyen évekig háttérbe szorította, sőt teljesen el
nyomással fenyegette.

Fölemlítem, hogy munkámban erőseu töretlen területen moz
gok. A Laurotana ugyanis cgy azon sokszámu imaszövegek kö
zül, amelyről tekintélyes könyvtárat kitevő szövegmagvarázat,
prédikációs gyüjtemény jelent meg, de történetéről, keletkezésé
ről, elterjedéséről igen kevés.

Illusztrálásul említem . száznál több Lauretanáról szóló 'zö
vegrnagvarúzó és prédikációs könyv eimét ismerem; közűlük 52
latin, német, olasz és magyar munkát felkutattam és átnéztem,
de egyetlenben sem találtam a Lauretana szerzöjére, történetére
vonatkozó komoly adatot. Megemlítem közűlük Iustinus de,
Miechow lengyel dominikánus opusát, amely először 1660-ban
Lyonban .ielent meg. FJgy későbbi kiadását 1735-Uől sikerült meg
szereznem a szembathelvi szeminárium konyvtárúból. Egybekötött
két részben, fólió alakú 1026 számozott és 144 számozatlan gar
mond-nyomású oldalon a Laurotana invokációinak szövegruagya
rázatát adja a régi Mario lógiák bőséges utalásával. Ez a ha
talmas munka bevezető részében csak annyit említ, hogya LauI'P
tana igen régi, szerzője ájtatos és a teológiúban júratos lehe
tett: találó jelző i és logikus rendszer szerinti összeállítása errr
mu tatnak.

Meunyire töretlen a Lau retann története földerítésének útja.
muí atja még, hogy egész irodalmát nehány sorban összeí'oglal
hatom, Legelső a német Sauren volt, aki 18fl;'j-ben tudományos
alapon fogl alkozott vele. Alapjún elindulva Angelo de Santi te
k intélve» római jezsuita komoly kutatások alapján revizió alá
vette Sauren nézcteit a Ciuiitá Cattolica 1897-98 évfolyarnaiban
négy cikkben. E cikkek könvvalakban és kibö vítve f'runciúul és,
uémetü l is mcgjolclItek. Hurru adi kuak P. Braun jezsuita a St.im
inen aus Muria-Lacl: l!J02-es évfolyamában egyetlen cikkben ösz
szefoglalta és néhány adattal meatoldotta Santi nézeteit. Végül
(ll'. Paulus az Lnushruck i Zeitschrift [iir Knl h, Theologie 1902.
«vf'olvamában kilenc oldalas cikkben bebizonyította, hogy a
Lauretanát Canisius Szent Péter vitte át Nérnetorszáuba. Ezeken
kívül csak néhány jelentéktelen és mellékes alintokat tartalmazó
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cikk jelent meg. Ez az egész speciá.lis irodalolll azonban, amint
Santi is hangsúlyozta, nem tártu fel a Lauretana rtörtéuotét, csak
néhány adatot hozott és a jövü kututás útjút egyeng'ctte. Ennek
eredményét azonbau kilátásta!auuá teszi, hogv a lorct.ó i auvag
eltünt;, amikor ugvauis Napoleon elrámolta tta 'a bazilika kincs
tárát, az archívum Iegnagyobb reszének nyoma veszett, Kevés a
remény, hogy felbukkanjon valahol,

Magam hosszú ideig fnglulkoztam e kérdcssol. Levelezés út.ian
felkut.attam a Lauret.ana szövcgvúltozatai t az összes európai á:,
lamokban, Kauadában és a? LJ nióban. Felkutattam néhány eddig
ismeretlen Máriu-Iitániát, de ezek egyike sem rokon a Laureta
nával. Összeg'yüj töttem a Laurctu uu eg ósz magyar anyugút é,.
valamennyi szövegváltozatút. Be kell val lanom uzonban. hogy
néhány kisebb jelentőség-ű pon tbau helyesbithotcm s a magyar
anyaggal kiegészíthetem Santi megú llup itúsn i t, dl' mngának a
történetnek föltárását előre vinni nem tudom,

1897-ben P. Santi fölfedezte Giulio Candiotti loretói archi
diaconusnak 1578-bun XlIL Gergely Pápához n-ott olaszrivelvű
fölterjesztését. Ehhez egy latin Mária-litánia volt mctlékelve.
amelynek dicsőítő jelzői, miut II fö1terjesztés írja, "Cavate dal la
Sacra Scrittura" vannak, azaz a Szcntirúsból szedettek össze,
Innét a Cavate név. Candiotti azt jelenti, hogy a loretói kegyhe
lyen ezt a litániát éneklik minden szombaton. mindeu Mária-ün
népen és vigiliáján, továbbá ünnepélyes alkalmakkor, mint ami
kor valaki fejedelmi és jelesebb zarándok tartózkodik Loretóban,
Nem kevesebbet kíván, mint hogy a Pápa loretói m intára vezesse
be ezt a litániát a Szent. Péter Bazilikában és kötelezően írja
elő az egész. Egyház mindazon templomaira. ahol énekesek álla
nak rendelkezésre. E célra mellékel egy nyolc haugru feldolgozott
és hangszerelt, valamint egy négy hangra f'eldolgozutt dalIamut
hangszerelés nélkül. Ha a púpa kívánja, küldhet még több dalla
mot is.

Ilyen, a Szentírás kifejezéseiből összeállított litániák abban
az időben, főkép a következi) két században divatosak voltak.
Például említem, hogy H orst i us l!i30-as kiadású Paradisu: a.ni
marum-ában nyolc ilyen hosszú Cavate-litánia va.n ; egy az Atya
istenhez, egy a Fiúhoz, egy harmadik a Szentlélpkhez, egy a szen
vedő Jézushoz, stb. Candiotti Cavaté-ja is jelentósen hosszú,a
Szentírásból,' főkép az Ószövetségből kikapott kifejezesekből áll,
emelyeket erőszakolt aecomodatióval vonatkoztattak Máriára. Pél
dánl: Élőknek Anyja, Szentsógos szerelemnek Anyja. Szcntremény
ségnek Anyja, Életnek fája stb.

Meg tudjuk állapítani, hogy Loretóban valóhan az volt a hely
zet, amit Candiotti jelentett. Abból az időből több Gnit1a és manu
ale-füzet maradt meg, melyeket a zarándokok számára készítet-
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tek és melvek a kegyhely történetét. valamint HZ ott szokásos áj
tatosságok szövegót tartalmazták. Az 1568. körüli manualékban a
Cavate van első helyen, a Laurotana pedig az utolsó. A reá kö
vetkezőkben pedig a Lauretana múr nem is található.

Nem g-ondolom, hogy távol járok a valóságtól, ha úgy vélem,
hogy a Cavate uralmát a loretói bazilika karuagva mozdította
elő. Ekkor ugyanis Constanzo Porta minorita, korának jelentős

zeneszerzője és elismert dirigense volt a loretói karnagy. Porta
1575-ben Velencében .kiadta a Cavatét nvolo hangra feldolgozva
és hangszerelve. Valószínű, hogy a Haját szerzernéuvét szorgalmaz
ta és így a Lauretánát kiszorította.

P. Santi felkutatta a vatikáni levéltárat, de a Cavatéra és
Candiotti előterjesztésének további sorsára vonatkozólag csak
egyetlen íratot talált. Ez annak a teológus konzultornak jelentése,
akinek a Cavatét és Candiotti javaslatát véleménvezésre kiadták
Neve a szokás szerint nem szerepel az Ira ton. Santi mind Candiotti
kívánságát, miud a konzultor votumát leközölte a Ciuiitá Catto
licá-ban. Tanulmányaimnál ezt a szővcget használtam.

A konzultor először a Cavatéról mond véleményt. Szerinte
áhítatkeltő és szép munka. Epitetonjainak többsége azonban a
Szentírásban Krisztusra és Egyházára vonatkozik és csak átvitt,
sokszor erőszakolt értelemben moudható Máriáról. A második
részben rátér Candiotti [avaslatúra, és ellenzi azt. Azt írja: nem
szokás, hogy egy vidéki bazilika adjon imaszöveget a Szent Pé·
ternek. A rendes út a megfordított: Róma ad imaszöveget az Egy
háznak. A harmadik proponáló részben azt javasolja, hogy enge
delyezze a Pápa a Cavatét egyedül Loretónak, mint specialis és
csak ott használható litániát.

A teljes szöveget áttanulmányozva, a voturnot furcsának tar
tom. A Cavatét dicsér i, de ugyanakkor megállapítja, hogy ep i
tetonjai erőszakoltak. A második rész érthető és a római menta
litást fejezi ki. A harmadik rész, ahol az előzmények után mégis
javasolja Loretó számára a Cavate privilegiumát, amolyan fél
úton való megállás.

A konzultor óvatosságát megérthetjük, ha figyelembe vesszük
ca mellékkőrülményeket, Az első Candiotti személye. Igen nagy te
kintélyű családnak volt utolsó sarja. Két többkötetes teológiai
munkája jelent meg, amelyek tudományos téren is tekintélyessé
tették. A második Candiotti viszonya a Pápához, XIII. Gergely
fiatal korában, mint Ugo Buoncompagni, ci viljogtanár volt Bo
lognában. Ebből az időből eredt barátsága Candíottival, aki szin
tén jogász volt és késői hivatás. Ez a barátság magyarázza meg
Candiotti kérelmét is, amely az egyházias illem szerint kissé me
rész volt

Milyen választ kapott Candiotti, nem tudjuk. P. Santi átku
tatta a vatikáni levéltárat, de semmit sem talált. Loretóban sincs
.nyom,
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Valószínű, hogy tekin tettel Candiotti szemé] vére és a papa
val való kapcsolatára, nem küldtek egyenes elutasltást. Főltehető,

hogy tapintatosan, élőszóval hárították el kérését, Eae kove t.kez
tethetünk abból, hogy még 1578-ball, tehát II kérelem évében meg
szüutették Loretóban a Cavate éneklését. Ez évben jelent meg
Girolamo Angelita zarándokok számúrn készült hietóriús k őuvve,
amelyben már a Lauretana áll első helyen; a Cavatét csak ma
gánhasználatra közli.

A Cavatét Loretón kívül a német jezsuiták terjesztették ,el.
1579-ben Perellius német jezsuita kiadott Ingolstadtbau egy Manu
álét a Sodalitas Mari ana, vagyis az akkori Múria Kougreg áció
használatára. Ebben a Laureuma után músod ik litáuiául felvette
a Cavatét. Ezt a példát aztán a Németorszáabau és Ansztriábau
megjelenő többi jezsuita is követte. Amikor 160l-ben VIII. Kel e
men pápa rendezte a Iitáuiák üg'yét és egyedül a Lauretánát
hagyta meg nyilvános Mária-litániának, il Cavate hamarosan
eltünt az imakönyvekből.

P. Santi a különbiiző országokban élő rendtársai útján k u
tatott a Cavate további sorsa felől. Nyert értasülései szerint 164,
hen jelent meg utoljára egy flamand imakönvvbcu. ]Jz a megálln
pi tás azonban, amint II következőkből látni fogjuk, tévedés.

•••
A Cavate magyarul legelőször l'úzlllún;v' imakiinyvében jl'

lent meg 1606-ban és azóta ennek nrínden kiudúsában bentmaradt
és onnét szúmos más imukönyvhe is átvétetett.

Honnét vette Pázmány a Cavatét. nem t ndjuk. Tmakőuv vét
második gráci teológiai tunúrsúgn idején adta ki, amikor még
jezsuita volt. Vulósz ínű, hogy valamelyik jezsuita kongregációs

,kézikönyvben találta.
A Cavatét a Lauretana után köz li. "Ugyauazoll Szeplőteleu

Szűzről más litúniu" címmel. Eie.íél'e Szent Ago"ton egyik b(~RÚ

déből rövid könyörgést éld. Szokásu volt ugyau i«, hogy hosszabb
áj tatosaágok elé a Szeutatvak tól vett neháuy soros könyörgést
vegyen bevezetőül. A l itún ia Múria-invokfll'ióit a Cuvate loretói
szövegóből, illetve ennek német útv(ítelóbíjl hűcu lefordította, dl?
második részletében a kiinyörgésokhe i-:ajút 1'I'szeket toldott lll'

Éspedig magyar részeket. Ezek a következők ;
Hogy rnínden keTes,;;Iény nemzeieknek nJ/erj !)(;l.:e~,~é!Jet és ifj'z

egHezséllet, .- Kérünk hallgass mea minket,
HO!IJl a mi Királynnlwnk nunden -tu« sr"!Je i ellen nyerj lIYU

zedeimet ...
H ogy a kereszt.nénele sereué! nl irulen l:e8,2;1 delemiől meuoltol

mazzad , ..
Hom; a Te oltalmadra IJizott MOfI.IJfli'OTsuífjof me,q8zah(ulit

seu]. h az iynz hitre I'Pzéreljed ...

"""
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Végigkutattam az összes hozzúférhető rog i magyar ima- é,;
knekes könvveinket a Cavate után. A következőket találtam:

Pázmányt követően elsőnek Kopehánvi Márto/J imádságos
könyve jelent meg, amelynek első két kiadása ismeretlen, csak II

harma <lik k iadúsból van egy példány a pesti egyetem könvvtá
'ráhan. Átvizsgá!tam, <le á 304--309 lapjai hiányoznak. Lehet. hogy
-ezeken jelent meg a Cavate. Kopchanvi ugyanis bőségesen má
solta Pázmáuvt. A 303. lapon a Lauretana befejező könyörgése ta
lálható. Lehetséges, hogy Púzmúnyt követve a 304. lapon a Ca
vatét kezdte meg. Ez ~zo!lban csak föltevés és a dolog a tarta
lom-mutatóból nem állaníthutó meg.

Időrendben a következő: Kisdi Benedek Cantus Cofholici-júJlak
első kiadása Hi;jl-hől. Ebber, a Lauretuua után még két Szcntirás
ból vett Mária-litánia található. A második teljesen ismeretlen
eredetű és k űlöuböz ik a Cavatétól. A harmadik azonhan a Páz
mány-féle Cavate átulnk í tásu. Az átalakitásnak kézenfekvő oka.
hogy kottára készült és a hangjegyek nietszetei mi att kellett n
szővege t átdolgozni. A könyiirgő részből azonban hiányzanak il

Pázmány-féle magyal' vonatkozúsú hetoldúsok ós a szöveg' 11 10
rr-tó i Cavatét követi.

A harmadik ;io!etlWs IIlHI.{.Hlr i makönvv: Barunyi Púl Lelki
paradicsoma, amely először HOO-ban Erdélyben "kolozsvári atyák
szerkesztése" jelzéssel jelent meg. A második kiadásen már Bara
nyi Pál neve szerepel. Az elsőből egyetlen példány sincs ma Ma
gyarországon, a másodikból csupán néhány.

Itt egy kitérést kell tennem. Tudvalevő, hogy imakönvv-iro
dalmunk nincs felkutatva. Egy-két szórványos disszertációnk van
c térről és néhány oldalas általános összefoglalás-félénk. Egyesek
szerinf Baranyi "Lelki paradicsoma" a magyar irodalom Iegklasz
szikusabb műve, mások szerint pedig nagy érdeme, hogy lapjain
megmentette a XVIII. század elejének a magyar imatárát.

Sajnos meg kell tépáznom Baranyi tekintélyének babérkoszo
rúját. Megállapítottam ugyanis. hogy az egész hatalmas könyv
négyötödében Jacobus Merlo Horstius kölni plébános Paradisus
Animae Christianae, először 1630-ban megjelent ájtatossági köny
vének áldolgozása, E könyv a következő években szamos új ki
adást ért és birtokomban van a kilencedik. Összevetettern Baranyi
könyvével és úgy találtam, hogy ennek minterrv négyötöde Hors
tius fordítása; egy ötödéről nem tudom megállapítani, Baranvi
irta-e avagy az akkor haszuálatos, de ma mar teljesen ismeretlen
imafüzetekből szedte-e össze.

Fölemlítem még Baranviról, hogy a könv v első kiadásakor
Bárány László álnéven Erdély hen lappangott, 1720- as kiadású
nak nyomtatását pedig nem érte meg, mert 1719 végén meghalt.
Baranyi Pál másirányú fontos műkődését Hum méltányol.ia az
egyháztörténelem. A románok uniójának román oldalra való ha
tással jelentős tényezője volt. Sokat tett, mí nt nz eg'~-ik ortodox
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püspök konzul tora és Ő írta román Ilyelvell az első g-öriigkato
likus Katekizmust 1702-ben.

A Lelki Paradicsomban van egy Cavate-litáuia, ami azonbau
egészen más, mint a loretói és a Pázmány-féle és k ülönbozik a
Cantus Catholici Iitániájától is. Ennek oka: Baranyi a Horatius
által közölt Cavatét fordította le, amely önálló és nem rokon a
loretóival. Eljárása érthetetlen. hiszen Pázmáuy imakönyve. benne
a Cavatéval, 1700-ig hét kiadást ért és nagyon elterjedt, Ebből is
látszik, hogy Baranyi nem annyira a magyar nép használatos
imakincsét akarta összegyüjteni, hanem Horstlust fordította és
azt csak csekély mértékben bővítette.

Imakönyvirodalmunk jelentős, de eddig sohasem méltánvolt,
sőt föl sem említett képviselője özvegy Apponyi Miklósné, szú
letett báró Pongrácz Eszter "ArmJy'kol'ona" cnnű nagyalakú ex
vaskos imakönyve. Első kiadásának évét nem sikerült megállauí
tanom, sem régebbi példányait felkutatnom. Nekem a XXI. ki
adás van birtokomban és a néhány elérhető előző kiadással ösz
szehasonlítva látom, hogy változtatás nélküli uiranvomás. A ki
adások számából következtetve az első az 1800-as évek elején je
lenhetett meg.

Pongr-úcz Eszter nem volt imuk öuvviró, hunern neven nevezve
jámbor és jótakaró komnilá í.or. F'elhasználta az előző imakönyve
ket, éspedig elsősorban Pázmányt, ősszegyilj.tötte a haszn álatban
lévő ájtatosságokat és elég jól elreudezte őket. Érdeme tehát, hogy
a XVIII. és XIX. száJlad fordulójának magyar iruak incsét egy
begyüj tötte.

Imakönyvének tulajdonjogát, amint a szriveghen található, a
'l'rattner családnak adta el, Ezzel szem ben a k ósőhb i kiadások
címlapján, mint kiadó és nyomdász Bucsáuszkv Alajos szereuel.

Mi ennek a magvarúzatn.t Feleletül ismét kitérést kell ten
nem, ami nem tartozik ugyan felvetett tómá mhoz, dc nem érték
telen, mert azzal, amit elmondandó vagyok, soha Hem foglalkozot!
a magyar katolikus irodalom.

Az 1700-as évek közepétől 1827-il! a 'I'rattuer csalúd .\ usztria é::.
Magyarország legnagyobb n yomdúsz- ('s könyvkiadó dinasztiája
volt. Egyik tagja elmagyarosodott, -niugyur nomességet nyert (;,.,
megszerezte a 'I'rattner család pesti nvomdújánu k tulajdonjogát.
Atyjával együtt egész új stílust vitt be a köuvvkiadásba: az ide
alizmust és az üzleti nyereség hajhászásának kerülését. Ezzel
körébe vonta az összes magyar írókat. Hogy r-suk egy példát em
lítsek, meghirdette kilenc kötetben Kazi nczv munkáinak teljes
kiadását. Az előfizetések begyülte után a pénz értéke fokozatosan
csökkenni kezdett, de 'I'ruttner ráf'izetéat uern követelve kiadta .:",
pontosan leszállította előfizetőinek mind akiIene kötetet. Valósz í

nűleg az indította Pong-rácz Esztert, hogy 'I'rntí.ueréknek adja pI
az Arawukorona kiadási jogát, mert ezzel könvv« értékes márkát
nyer t., másrész! pedig tudta, bogy 'I'rní.t ncrúk iunn fogják elsősor-
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ban a Idadúsnak üzleti részét tek iu teu i : s ez a járnbor [rónőnél

igen fontos szempont volt.
A Trattner cég 1830 körül félig-meddig tönkrement és az

üzemét Bucsánszky Alajosnak adta el. Bucsánszky Alajos egri
kőnyvk ő tő volt. A könyvkiadást ambicionálta, de jól látta, hogy
az akkori Egri Érseki Nyomdával, amely csak úg'y ontotta a kü
lönböző tudománvos és teológiai könyveket, valamint más kiad
ványokat, nem tud versenyezni. Elköltözött Pozsonyba, onnét pe
dig hamarosan Pestre, ahol nyomdát nyitott. Eleinte komolyabb
könyvek kiadásával foglalkozott, de hamarosan rátért az ima
könyvkiadásra és a jó értelemben vett ponyvatermekek nyomta
tására. Jó szervező tehetsége is volt; k iópf tette és hitelt nvujtvn
kézben tartotta a váro..sokr-a és búcsúkra járó kolportázst is. Igy
óriási forga lilla t csinált. A népies irodalom nivóját ugyan nem
emelte, de el kell ismernünk, hogy Almoskönvvén kivül egyetlen
kiadványa sem volt, amely a hit- és erkölcs szempontjából kifogás
alá eshetett vo lua. Elüregedvén, üzenrét vejének, Rózsa Kálmánnak
adta út, aki azt RrJ.:zs(l Kálmán ós neje néven f'olvtattn. Rózsa még'
erőss-bbeu kultivúlta HZ imnk öuvvk indást, de á.itatossági könyvei
között igen sok a selejtes. Katol ikus szempontból érdeme még
a Rózsa ('(;gouek, hogy megteremtette a katolikus naptúrkludást,
és léleknevelő szempontból igen helyes irányban.

E kitpl'és utúu kanyarodjunk v isszn a Pong-rácz Eszter kőnv

véhez. Ebben megvolt a Cavate, mégpedig szóról-szóra Pázmány
szövcge szerint. Itt azonban Pongrácz Eszter egy hibát követett
,'L PúzlIIflllynr>! meatalálta a Szeut Agoslolllól vett bevezető imá l;
amelynek lelőhelvét Pázmány a margón pontosan közölte. Pong
rár-z Eszter csak annyit vett észre, hogy Szent ÁgoHtonról van
szó és a Cavate litániát megtette "Litimiának a Boldogságos

.Szíiz Máriáról Szent Ágoston szerint", Ugyanígy szerepe i a Ca-
vate Pongrácz Eszter valamennyi általam ismert kiadásában, rle
ugyanígy szerepel azon néhány más és tömegcikknek szánt Bu
«suuszkv és Rózsa Kálmán kiadású imakönyvben is, amelyeket
hosszabb rövidebb alakban Poug-rácz ElsJller imakönyvének anya
!-'itlJoJ úl1ítottak össze.

A Cavate megállapításaim szerint legutoljára Po agrác» Esz
ter Aranvkoroná.iúnak 1872. évi kiadásában jelent meg.

A XIX. század első felének magyar nuak inesét ősszegyiijtve
találjuk Radlinszky Endre "Mennyei hangok" cimű 896 lapos
i mnk önvvóben, amely véleményem szer-int i makönvvirodalmunk
legjobb összefoglalója. Ebben a Cavate már nem szercpel. Ugyan
csak hiányzik a Cavate az összes, hatvanat meghaladó Stein
brenner-féle imakönyvből is. Megállapíthatjuk továbbá, hogy bár
1651-ben a Cantus Catholiciban hangjegyes kiadása is megjelent a
Cavatúnak, a XVIH. 87ÚJladball mú,' 118m énekelték.

1797-hen Szent-Mihályi Míhálv egri kanonok Eszterházy püs
pök par-ancsáru kiadta az "Egyházi énekeskönyvet", Ez kisquart
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alakban három külön számozott részletben összesítve 761 lapon
egybegyüjtötte hangjegyek nélkül az akkor használt. éneleszöve
geket. Célja a teljesség volt és így nem igen szolg álta a helyes
éneklést, mert összehordott sok jót, de igen sok selejteset is. by t:'

kig az egész ország kántorainak közreruűködésóvel szeute ÖSSZf

anyagát, úgy, hogy alig maradhatott ki könyvéből valami. Ez
a gyüjtemény a Mária-litániák közül csak a Lauretanát közli la
tinul és magyarul, Pázmány megállapodott szövegezésével. A Ca
vate nincs benne, amiből következik, hogy nem énekelték; de ninc
kizárva, hogy recitando imádkozták.

•••
Ezek után összegezzük. az elmondottuk alapján megálluju tú

sainkat,
1. Téves a külföldi szakirodalomuak az az adata, hogy a

Cavate 1647-ben flamand nyelven jelent meg utoljára. Vele szetu
ben a valóság, hogy magyar nyelven további kettőszúz esztendőn

keresztül egész 1872-ig - nem is számítva Pázmány imaköuyvé
nek 1895-ös í'aesimile kiadását - a Cavate közhuszuúlatru szán
tan magyarul ismételten megjelent. 11Jnnek oka, hogya szakir«
dalom figyelme még a flamand adatokra is k i tei-jedt, de sajnos il

magyarokra nem. Nem is terjedhetett ki, mert a magyal' szakiro
dalomban ezzel eddig senki sem foglalkozott.

2. Sajnálatos tény, - amit a Cavate uiagytu- vonatkozásai mu
tatnak - hogy a római liturgikus elő irásokat ui i niugyarok new
tartottuk meg. Tudvalevő, hogy JGiil. úta csuk a Luuretuna ha sz
nálható ny ilvúuosun a l\lál'ia-litáJli:!~. !;():liiI; II kósőbbiek k »
zül pedig a Jézus Neve, Jézus Szive, Szcnt .Iózsef és Mindcn
szentek litániája. Más litánia, ha egyhúzilag jóváhagyást nyert.
csupúu : mint magánájtatossúg, hungos előimádhozás nélkül vé
gezhető. Ezeknél a litániúkuál il magúnájtatossúgi jelleget II

szöveg címe után föl kell tüntetni. Ez a Cavate egyetlen magya r
kiadásánál sem tőrtént eddig Illeg. (Hu.sonl« szok ásuk máig ész
lelhetők. Vannak például egyházrnegyék, anrelvek cgyenesen elő

írják Nepomoki Szerit .JÚIlOS oktávúja a lat.t lif áu iájanak hangos
előirnádkozúsát, Utalunk arra is, hog~' templomainkhun ugyanígy
imádkozzák a Szent Antal, Prágai kis .Jézus, a Fájdalmas AnY'I.
stb. Iitániá.iát, Ezen a téren, továbbá népájtato",ságaink és ima
könyvirodalmunk egész terén a Püspüki Kurnak majd rendet kel l
teremtenie.)

3. Végül nem mulaszthatom el, hogy a Cavate kapesán reá nl'
mutassak vallási életünk és imairodalmunk kialakításában Páz
mány Péter munkájára és hatúsára. Akár Hituálénkat, akár "1]('
ciális magyal' szertartásainkut, irodalmi nvclvűuket, papneveici
irrtózetuinket, prédikációs irodalmunkat szeruléliük, Pázmány lel
kének, kezének, tollának, pónztárcájáuak nyomait még' ma is ész
revehetően meutulúljuk. l~s itt fájlIniommal kell felsohajtunuuk:
Sajnos, hogy csak eg,y Púznumv Póteriink volt !
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Sík Súlluor

A KERESZTÚT VERSEIBŐl

XII, .': T A (' [ (j

Felkiáltoffál: Bcteticsedett .

És leh.ajtottruí fejedet,

I aen, U ram, kiizel a JUf1J,
Talán az óra, tán a pillanat,
Amikor iélrebillcn a fejem,
Amikor én is beteiiesedem:
Mondiam-e úgy, hogyelzörren fl h lÍr:'
VafJJ! hOl/Y a Létnek óceáni tükrén
ErJ.lJ leh eletnui hullám elsimul
És cllcezdbd.ik: egy új csepp öróldit?
.1kár!lo,l/yan, - én beteliceedeni:
Eltelt, letelt, betelt az élelem.
Seemem nem issza már a zsenoe rút,
A lombok és az alkonitok szinét,
Fiilem. s(' hall már ri mel, sem mesét,
Oraonaseát s a fát,l/oUü neszét,
Nem érintem már lelkc« ujja'im,mal
Emberek uj]ain ál a csodál,
Akik ltiiz! élvén emberré tehettem
És alctér! maaamat is «zcrr! tcm :
Ezentúl, - már csak odaát,
Betel.icsedeti, - 1'érv~/'{III,

Dc betetiesede m-e én nuutam?
A tenner eszmét, a fjondolatot,
Amelyet itt gondoln/JIn adat ott,
Véyiy tudom-c f/ml/lolni odÚ/li?
Oröm és bú és szenccdéll/ csodáit,
M'Ík lelk('m all'ó Ei iloc-seinct
An.nuit kocartúl: fJ;I/óuyi/rí hcbokb«,
VI'f!ig tudom-c hullámozni méa]
Annyi II s.ztJ még, ami ko.oarsun:«
Z"ongatja »érem, csiklandozza nl/elvem,
És ann!!i dal, amil elénekelnem
N ormiimu] szalmtott:
Mond.ia-e majd ([ lelki ismeret,
Mi kor eljö IIZ "Elt'é,/Jcztef ei!",
f[OfJl/ eloéoczicm a [euulalot?
VlIgy csak /1.7: éle! lesz, am i lezárul,
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Es az embernek rég-szenlcnciául
Ez lesz őszinte sirirat:
"Élt ennyi évet és [élben. marad.t"?

A dallamot ha meghal is, ne bánjad,
Ha csonka is: elég volt önmagának.
De mivé lelt az Úr lehelte zsoltár:
N em amit zenqtél, hanem a ln i 1) o II á l !
Atcette-é lapogató zenéd
Az isteni Hamamester iitemétt
A hangjB,IJyeket oloastad el.égszer:
Csak rajtad állt, hOfl.1l enni/ivel eléuezel,
V" gy arUli.g 1.'irra«zls: sz s imádkozol,
Amig odáig felnyújfózkodol,
H ol ujjaiddal kitapinthatod
Az óriás uezérmotioumot,

Lettél-e, ntire ő hangolta lenned?
Vagy gíccsbc iúladt- I'S seirupba benned
A szeplőtelen hang, amit a ill estel'
A mindenséuben. efJYetlenül-el/ys2:er
Számodra, csak seámodra kourporuili]
Oltél-e ittas éjszakákon út
A makulátlan billentyűk felett
Les-oe a fös1,ény piinkiisdí Szelet,
Es lángja könyörtdenillletélJcn,
Averejlék aran;ljmOSÓ riz<'fJeIl
Virrasztottad-e rCUflel-déllwn-e::;fe
Az i g a z i t, a nuuuulé! keresne
A Tiszta Forma jlJzanmámorát?

Mert nincsen megállás (1 kegyelemlJC/1
S töredék minden, csak a Seerclem. nem,
Bűn és erénY,il/azsáfl, t árcdé«.
Hany és összhany és diszh arvnonin :
Mindennek eflflyé /wll ol.nadnia.
Kell onlamerucui, és mindcn keré»,
Ami nem minden, ami nem cy(5sZ.
Csnk a minden n IJCtelje.sl'ri(;s.

Lehajtott fejű Krieztu« a kereszten;
Immár a föld emlőit eleresstem.
A föld tejével telnem szűk-keré«:
Csak Tebenned a beteljesedés.
Napom hanyatlik, Na.GlI hegyek meuiil
Arnyak suh.oqnak. Már-már nehezül
A forró szerszám hLtsöll(j ke zcmben,
Ó 'te,{jes Krisztus, t.el.ieuii« meo ennem!



XIII. STACJÖ

Drágalátos szent testét
A keresztről levették.
Szegény Jézus megpihen
Szűz Mária öli ben.
Szűz Mária ringatja,
űleloeti, siratja.

Ede« lelkem, kis Jéeuskám,
Hát így jöttél vissza hozzám!
N em (qy feküdtél olcmben
Karácsonykor Betlehemben!
Sirtam« pedig ott is én:
Jaj de [áet.ál, kicsikém!

Hát amikor, nyakas gyerek,
A templomban fölleltelek!
Mit is mondtál, te szívtelen:
"Atyám házában a helyem"!

Kánában az esküvőnél,
Mikor megpirult a vőfély,

"I<':n meg nálad reménukedtem,
Jaj mit mondiál, te kegyetlen!
(ll{ost is küzdök a sirássalt ):
"Asszony, mi közünk e.qymásslIl!"

IIát mikor az átkozottak
Lépteiden ólálkodtak,
Hogy féltettünk ! Odamentiink;
Re se meniiaik, csak iizeniiink.
lIlit üzentél ki, te pogány:
"llát ki az én édesanyám?"

Miért voltál oly kegyetlen?
(Ó te drága, te egyetlen!)
ilHndég 'ilyen gonosz voltál,
V épül is csak elpártoilúl,
Odnhagytad bús anyádal,
Nekimentél a oilácnalc,
Lettél betegek gyógyitója,
Bűnösök búioritáia,
Mindenki mindene lettél,
El csak ép engem feledtél.
Soha többet meg se nézted
A kihült anyai fészket.
Mire meaint megláttalak,
Bukilostál a kereszt alatt.
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És most itt vagy az ölemben,
Meggyalázva, összetörten.
Már el nem vesz tőlem senki.
Hát így kellett ennek lenni?

Tudtam én jól, Tég megíTták
A keserű nagy próféták.
Simeon is meamondotta
Karonűlő kiskorodban.
Kiolvastam eleitől

Ama Gábor szemeiből:

Hogyha nem is mondta hanY!Jul,
Tudta már az okos anilYal,
Hogy mi vár rád, homl mi vár rám:
H ogy te vagy a Pászka-bárány.
Égnek-földnek gyönyörüség,
Csak anyádnak keserűség.

De ne aondold, kis bárányorn,
Hogy valahogy visszabánom
Amit egyszer mondtam: legycn.
Amen, én egyetlenegyem 1

Legyen, amint meg van irua:
Elengedlek már a sírba,
Odaadlak kebelemről,

ogy sem szakadsz le szivemről.

Soha el sem is szakadtál,
Mindég az enyém maradtál,
Örömemben, gyás.zomban,
Mint egykor a jászolban.

Mikor hüvös szólwt mondt.ál.
Értettem én, hogy mit mondial.
Mikor mondiad: "Nincsen an;l/ánt 1"
Ú gy értetted: "Tudod, any(Ím!"
Mondtad: nincsen közöd velem,
Megértettem: egy »ainrreleru.

Veled voltam a kereszten,
Hulló véreddel »éreztem.
V éfJi{1 mindig, veled voltam,
Veled vagyok most is, holtan.
Halott leszek három napig,
Míg az Irás be nem telik.
Harmad hajnal mikor éled,
Én is veled visszatérek.
Mert örömben, fá/dalom/uln,
Nem élek én, csak fiamban,
Nincsen ami eiszakasseon:
Én vagyok a Boldoaasseoru),



Füzesséry Katalin

SAINT-EXUPÉRY, A REPÜLÖ
Antoine de Saint-Exupéry arcképe alá alcimiil azt Irhatnók e

"A repülés, mint spirituális gyakorlat." Mert ez a francia pilóta
író életében és műveiben megvalósrtotta a szintézist, amely meg
oldaná korunk egyik legnagyobb problémáját: nemcsak a technika,
hanem a Lélek embere is volt. Olyan sokoldalú, mint a renaissance
hősei. Az afrikai és délamerikai légipóstaszolg'álat, majd később

a légierő legendáshírű repülőtisztje 1944-be11, negyvenhároméves.
korában egy felderitőrepülés alkalmával tünt elgépével a Föld
közitenger felett. Zsufolt és rövid élete alatt nyolc könyvet .11',

amelyek nemcsak irodalmi szempontból jelentős művek, mert
különösen sűrített, intuit.iv stílusukkal a világ új képét vará
zsolják elénk, hanem a modern spiritualitásnak is igen értékei";
dokumentumai. Ez a sportoló arkangyal filozófus is: magányosan
szántva gépével a világűrf Platon és Aristoteles bölcseletén el
mélkedik és a modern tudománynak Szent Tamáséhoz hasonló
szintéziséről álmodik. Maga is szervesen egységes világképben
foglalja össze rendkivül sokoldalú tudását,

Szellemi és fizikai portréjában megférnek egymással a leg
ellentétesebb vonások. Saint-Ex, ahogy barátai becézték, a zseniális.
matematikus és feltaláló, két felderitőrepülésközött beall golyózni
a sziciliai utcagyerekek közé, amit azok a legtermészetesebbnek
találnak, vagy pedig, a bambinók legnagyobb Örömére, órákhosz
szat szórja erkélyéről a parányi repülőgépmodelleket, melyeket
a légierő később fel is használ. Esténkint a kantinban olyau
kártyamutatványokkal mulattatja baj társait, hogy azok a halál
közelségét is elfelejtik. Testi-lelki eleganciája nem akadálya an
nak, hogy a legkisebb közlegény is rajongjon érte; minden élő

lény megérzi sugárzását. és a szeretetet és tiszteletet. amellyel 11

lelkek fölé hajol. Saint-Exupéry pazarul tékozolja önmagát, miu
denkinek ad, de vágyik viszontszeretetre is. Ez a nagydarab, kis
sé esetlen és mégis választékos fiú. matematikus homlokával ..
enyhén kidülledt, hűséges ku tvaszemévol, mulatságoaan mozgé
konv Miki-egén orrával, minden férfiassága mallett is megszep
pent gyermek marad, aki mint hőse, a Kis Herceg, maga sein
tudja, hogy csöppent erre a szűk bolvgóra, fl, felnőttek furcsa,
félelmetes világába, ahol kissé mindig idegen. De ahog-y a Kis
Herceg megszelídít rókát, kígyót maga körül, Saint-Exupérv, a
varázsló, mindenből emberi hangot csal ki: a gépből, a természet
erőiből, a háborúból, ellenfeleiből, a halálból. és ami a legna
gyobb csoda: II náci megszállás embertelen világából is. Mindeu
helyzetben, Fruuco milicistáinak kezébül], a francia Iolbomlás
fejvesztett. keserű légkörében, félig szemjan veszve a Szahara
kőzepén, párisi lebú iokban raffinált értelmiségiekkel folytatott



vitákban, afrikai mulatóhelyek buja zeneJe mellett, az amerikai
emigráció politikai intrikái közepett, .- (Franciaország német
megszállása után, 1940. végétől 1943. elejéig New-Yorkban tartóz
kodott. de nem volt hajlandó De Gaulle-hoz csatlakozni; ezért
kegyvesztett lett.) - mindig, mindenütt ember tud maradni.
Könyvei többek, mint irodalmi művek: ama modern humaniz
mus kézikönvvei, amely a keresztény világnézetben teljesedik ki.
Saint-Exupéry nem volt gyakorló katolíkus, csak nagyori becsű

letes lélek és logikus elme, aki feleletet keresett korunk prob
lémáira. Utolsó nagy művében, az 1942·ben megjelent Piloic de
guerre-ben meg is találta. Ez a könyv külsőlcg izgalmas hadi
riport a "különös háború" legtragikusabb napjairól, de valójában
egy spirituális kaland regénye és egyszersmind hitvallás a keresz
tény humanizmus mellett.

A mai világirodalomban nem egy pilóta-író művo jelent
meg, de egyikre sem áll az, amit Saint-Exupéry Lindbergh Anna
könyvének előszavában ír él híres repiilőnőről, s ami elsősorban

saját magára áll: "A technikai megf'Igyelések mögiitt megérez
teti velünk az emberi Sors problémáit ... és a szakkifejezéeoken
át valami lényeges t közöl velünk." 'I'ulajdonképpen erről a lé·
nyegről van szó, a repülőgép csak ürügy, hogya szellern harcai
ábrázolja az anyag tehetetlenségével, a repülő rossz lelkiismeretét,
hogy nem őrködött eléggé és leállt a motor...Milyen ébernek kell
lennünk, hogy megmentsük az élctet egy olyan világban, amely
már-mar defektust kapott" ... De a repülő nemcsak az. akció, ha
nem a kontempláció embere is, aszkéta, A Lindbergh-házaspár ne
hány percnyi időnyereségért feláldozza hlztonságát, legelemibb
testi kényelmét, felesleges ballasztként kihajít ja gépéből értékes
ingóságait, csakhogy a felszállást megkönnyítse. "De ahhoz, hogy
a gép felszálljon, nem elég elvetnünk m indeu ballasztot, ahhoz
a tenger szélére is szükség van. A vízen oly nohézkes hidroplán
egyszerre tüzes telivérré változik, mihelyt Ll tengeri szél felkap
ja... " Mert nem elég az aszkézis, kegyelem is kell. Ezt érzi a
repülő is.

Sa.int-Exupéry csak fokozatosan jut cl az igazság megisrne
réséhez. Mint a mai ötvenévesek általában - hiszen ennyi idős

volna ha élne - fiatalságában ő il' Ll gidei individualizmus meg
bűvöltje volt. Ennek a nyomai láthatók 1928-bal1 megjelent első

könyvében, a Courrier Sud-ben, ebben a nagyon egyenlőtlen mű

ben, ahol a legnagyobb írói képességek sokszor a legkezdetlege
sebb technikával párosulnak. Itt még főleg csak az individualista
és esztéta ujjong a világ új arcának szépségén, melvet a repülő

fedezett fel. A könyv egy-egy részlete valóságos prózai költe
mény: "Tanger, ez a kis semmi város volt az első hódításom ...
Leszállásom közben kivirágoztak a rótek, a házak, életre hívtam
egy halott várost. És ó milv csodálatos Ielf'edezés! ötszáz méterre
egy arab szántott és én magamhoz vonzottam őt; nőttön-nőtt.



míg végül olyan lett mint éli. Ö ~'olt az én hadizsákmányom,
alkotásom. játékszerem. Foglyul ejtettem, és most, hogy már
túszom is volt, Afrika egészen az enyém lett. .. Két perc múlva
a füvön állva oly fiatalnak éreztem magam, mintha egy ifjú
csillagra kerültem volna, ahol most születik az élet" ...

A repülés ekkor még számára a valóságból való menekülés
egyik formája is. A könyv hőse gyermekkora óta azt vallja, hogy
"csak egy a fontos: menekülni", Úgy érzi, mintha mindig úton
volna. Saint-Exupéryről is feljegyzik barátai, hogy úgy hatott
rájuk, mint akinek nincs maradása; de mint látni fogjuk, le
győzte ezt a kísértést. Az eszteticizmuson és a valóságból való
menekülés vágyán túl, a Courrier Suel·ben már mutatkozik az
igény valamifajta szellemi fegyelem után, ami esetleg nem más,
mint a keresztény filozófia. A könyv hőse, aki szintén repülő,

szerelmének halála után betéved a Nótre-Dameba, ahol éppen egy
híres hitszónok prédikál. A beszéd, amely a kor divatjának meg
felelően, csupa individualizmus, csupa psaichologizálás és a .ano
dern" hallgatósághoz mindenáron való alkalmazkodás, teljesen
hidegen hagyja ezt a lelket. "Ez nem hitvallás, mondja, hanem
egy kétségbeesett emberi kiáltás." Hősünk ferfiasabb világszemlé
letet keres és ezt a Níetsche-Malraux-i vonalon találja meg. Ber
nis, a pilóta, látszólag aiért hal hősi halált Aí'rikáhan a lázadó
beduinok között, hogy az Aeropostale póstaküldeménye percnyi
késedelem nélkül érkezzék meg Délameríkába, de számára a légi
póstaszolgálat valójában a veszélyes élet egyik eszköze.

A veszélyes és aktiv élet motívuma még- erőteljesebben csen
dül fel az 1931-ben, André Gide eldszavával megjelent Vol de
Nuit-ben, amelynek egyik hőse, Rivlére kapitány, ezt mondja:
"Mindig úgy cselekszünk, mirrtha volna valami, ami az emberi
életnél értékesebb." "A cél --- hogy tudniillik ét pósta a kockazatos
éjszakai repülőjárat bevezetésévei g yoraabban érkezzék meg--
semmit sem igazol, de a cselekvés megszabadít a haláltól." Ezt
a mondatot akár Malraux is írhatta volna. De megtaláljuk a
könyvben az "engagernent" motívumát is: Saint-Exupéry talán
nem is annyira kora exisztencializmusának hatása alatt, mint
lelki adottságból úgy érzi, hogy csak az él valóban, aki valami
nek vagy valakinek elkötelezi magát. ,:Mindig irtóztam attól,
hogy néző legyek" - írja később. Piatal korában hajlamos arra
az exisztencialista eretnekségre, hogy az emberben ne lásson mást,
mint kapcsolatok csomópontját. Később közeledik az esszencia
lista filozófiához, az enuaaement motivuma is mindinkább elmé
lyül és a felebaráti szerétet és szolg álat szellemévé tisztul.

A repülőéletből mer ített, riportszerű kisebb elbeszéléséket tar
talmazó következő könyve, a Terre dAS Hommes (1939) már az
író valódi hangját mutatja. A cím maga is sokat mond: Saint
Exupéry az embertelen földet az emberek földjévé akarja vará-
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zsolni. A humanizmusnak és ba.itáraiusságnuk ez n modern szím
fóniája számtalan változatban zengi ar. élet g-yőzelmét a halál
felett. Nem ezt jelképezi-e a francia káplár esete, aki párszáz
méterre az ellenséges futóárkoktól, a grúnntok füt.rülé~e közepet t
egy pipacs finom szervei n magyarázza el tá rsainuk ar. élet
rnisztériumát 1 Ez az élet szuunvad II bürokrácia jégkérge
alatt a repülőállomás gépírójának lelkében, amely fölé szerető

szánalommal hajol az író; ez virágzik ki a kis madridi számku
kae lelkében a bajtársiasság meleg lehelletétől. A könyv a cse
lekvés kultuszának a Vol dc N uil-né! sokkal kevésbbé Über
mensch-i felfogását tükrözi. Alapgondolata szerin t az akció célja
elsősorban az, hogy testvéri kapcsolatot teremtsen az emberek
között, Avagy elképzelhetií-e erősebb emberi kapcsolat, mint- az,
amely a Szaharában majdnem szemjan vesző pilóták és az ezer
veszély közt seg ítségűkre siető hajtársak közt .iiln létre, amikor
vizes tömlőiket messzirői látható módon lóbá lva közelednek fe
léjük~ A víz nem kőzünséges ital: a gesztu." amellyel ny ujl.jak,
szinte szakrális jellegií és az emberi közösség szimbólumává ne
mesül. A kis madridi pária boldogan mosolyog, amikor bajtur
sai felkeltik, hogy a biztos halálba menjen. Szívesen megv : úgy
érzi, életével tartozik azoknak, akik megnvitották előtte a sze
retet tündöklő világát. Gnillaume-ot, Salut-Exupéry hősi halált
halt barátját, sok meleg emberi szál húzza v i ..sza az életbe, ami
kor egy hómezőre zuhan s félig megf'agyva, félig éhenhalva von
szolja magát napokig, pedig kísértésben van, hogy megadja ma
gát, mint ahogya Pilote de Guerre hőse is Isgszivescbben beleol
vadna a csillagvilág embertelen tisztaságába, de "visszahúzzák
azok, akik várnak rá."

Mennvivel emberibb szinezetű az exisztencinlistak Iétise, az
enga.gement, a magunk elkötelezése Saint-Exupérvnél, Az ember te
len szizifuszi hőst felveri: ,,8iess! Szükségern van rád!" "Nincs
szőrnvűbb, mint érezni, hogy senkinek si ucs szüksége ránk. Mony
nyivel könnyebb olyan barátokat találni, akik seg ítenek rajtunk,
mint kiérdernelni olyat, aki a m i segítségünket kéri" - írja Letirc
á un Otage (Levelek egy 'I'úszhoz) cimíí, amerikai önkéntes szám
űzetése alatt írt, 1944-ben megjelent művében. A Leeelek em}
Túszhoz valóságos kis. remekmű, amely Saint-Exunérv minden
írói és emberi kvalitását szinte sűrítve adja. A nácik tól halálra
üldözött, zsidószármazású Léon Wer then keresztül a német meg
szállás alatt nyögő negyvenmillió frnueiához szól, aki megannyi
túsz. "Hogy lehet összehasonlítani a katona mesterségét a túsz
hivatásával! Ti mind szentek vagytok" -- írja barátjának. Ön
vallomás és lelkiismeretvizsgálat is ez a könyv: a luxushajón
Portugáliából New-Yorkha hajózó Saint-Exupéryt a gyötrődő

Európával szotidaritúst nem vállu!ó, fr ivolau szép Barcelona éi;
II gazdag portugál emigránsokat szúll ító óceánjáró kínosan em
lékezteti arra, hogy amíg ő kényelemben hajózik New-York fejé.
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Léon Werth és a többiek szenveduek, (Igaz, alig várja, hogy ujra
harcoljon, bár jóval túlhaladta a korhatárt. és nem rajta Hl 1'1

lik, hogy majdnem három, évig' kell tétlenül várnia, ha ugyan tét
lenségről egyáltalán szó lehet, hiszen ebben a három évben írja
meg három utolsó és legszebb művét.) Az óceánjáró nundeu lát
szólag pezsgő élete mellett is ob-an, mint a kisértetek hajója,
melyen csupa halott utazik. "Jelenlétüknek nincs súlva", mert
kiszakadtak az emberi kőzösségből, megtagadták a szol ídaritást,
nem vállaltákaz 'áldozatot. Senkillek sem vol t szüksege rájuk.
"Csak a hajó személyzete közt voltak reális lón,;yek, akiket valódi
funkciók nemesítettek meg: tálcát hordták, padlót fényesítettek,
cipőt tisztítottak és néma megvetessel nóztek [I gazdag- emigrán
sokra."

A kis könyv kaleidoszkópkánt viilant rel néhany jelenetet
Saint--Exupéry és részben Léon Werth m ulf jábó l, hogy erőt ad
jon a szenvedések elviselésére. Irnponderubi liákról van itt szó ;
a napsütésről a Saone folyó partján, a két idegen hajóslcg'óunyol
rögtönzött szerény kis lakomáról, két mosoly törtéuetéről, de rnind-

. ezek mögött évezredes értékek rejlenek, malyekért érdemes meg
halni. Mert az ember ilyen látszólagos semmiségekért hal meg:
például ,a mosoly minőségéért, melyről El jóakaratú emberek fel
ismerik egymást, legyen bár ai egyik üldözött holland kommu
nista vagy a náci elől menekülő német katolikus, a másik zsidó
értelmiségi vagy francia repülőtiszt, és ha eg~' kis falusi kocsmá
ban a fehérre síkált pn1Jafaasztal mellett együtt szegik meg a
kenyeret és megisznak egy pohár hort, ez a hétköznapi gesztus
megszentelődik és a rusztikus ebéd agapéL'á magasztosul.

.Leonardóról, a legnagyobb humanistáról Jeljegyezték, hogy
csodálatos mcsolya volt - bizonyára ennek a visszfénye fogta
meg Mona Lisa ajkán is; -- nos, 8aint-Exupér)7 is mosolyáva l
szereli le Franco katonáit, akik ujságfró korában elfogják 'és.
főbe akarják lőni. Valóságos kis remekmű az az elbeszélés, ahol
leírja, hogy a szörnvű embertelenség közepett, amely a nyi rkos
és homályos pincefalakból és az állva alvó; közörnbös, őt még
egy tekintetre sem méltató katonákból áradt, egy cigarettát kérlJ.
gesztussal és egy mcscllval hogyan töri Illeg" a jég-kérget és ho
gyan születik meg az' egyik katona arcán a mosoly, amely "egy
szerre feltár.ia benne. ami sebezhető," vagyis emberi. Erre atöb
biekben is felébred az ember és Saint-Exupéry "úg)' vonul be mo
solyuk kapuján, mintha egy új, most született világba lepne." -o.

A jóakaratú emberek, ha k ülönböző utakon járnak is, egy közös
találkozó felé· vergődnek, mint egyazon tűz felé tartó zarándo
kok. "A jövő az, ami il különféle emberek rokonságat megalapoz
za; harcolhat\mk az út ellen, melyet a másik vú]aszt, de az em
bert tisztelnünk kell." "Köszönöm, hogy elfogadsz olyannak, ami
lyen vagyok - írja Léon Werth-nek, akit szűletés, faj, tempera
mentum, életfelfogás, minden elválasztott tőle, mégis a legjobb
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barátok voltak -, mit kezdenék egy oh-an baráttal, aki el itél l
Az, hogy külömbözöm tőled, nem sért, hanem gazdagít. Kikerde
zel, mint távoli országok utazóját." Ez a párbeszéd es az emberi
mosolv minősége volt az, amiért Saint-Exupórvuek érdemes volt
meghalnia. .

Ha valaki, akkor ő az "elkötelezett" eng(lgé -- író szimbó-
luma, mert csak akkor hitt a szavak erejében, ha az életét tette
fel a játszmára, amely akkor már vesztett játszma volt, és mégis
győztesen került ki belőle. A győztes legvózőttekról szól utolsó
nagy műve, a Pilote de Guerre (Hadirepülő}, amely egyszersruind
az író szellemi végrendelete is. Mert ez a könyv sokkal több m iut
izgalmas riport arról, hogy egy láthatatlan és fejetlen vezérkar
hogyan áldozza fel céltalanul legjobb repülőí életét, "mintha az
ember gyémántokat égetne el, hogy egy krumpl it megsüssön",
és hogy miképpen viselkednek a détaite alat t a francia lakos
ság különböző rétegei. A káosz, a deiuorulizáltság, az alacso
nyabbrendűségérzés szörnvű napjaiban e könyv megjelenése fel
ért egy csatanveréssel. A legyőzijttekböl egvesupásra győztesek

lesznek, a Szellem győz az anyag, a lelki erő a nyers erőszak,

a Béke a Háború, és az Ember az embertelenség felett. A könyv
elején még keserű és lázadó Saint-Exupéry a Piloie de Guerrc
végén ezt írja: "Holnap a tanúk szemében mi legyőzöttek le
szünk. És II legvőzötteknek hallgatniok kell. Mi hallgatunk, mint
a mag a földben." Aki ezt a könyvet elolvasta, nem kételkedhe
tett Franciaország feltámadásában. Az író a zűrzavarban, a fe
jetienségben megláttatja egy felsőbb rend körvonalait. "Az ösz
sze-visszahányt kövek megszűnnek kőhalmaz lenni, mihelyt belep
válaki a rnűhelvbe és felvillan benne ez a szó: Katerlrális! "Az
embert nem a külső tények, hanem öntudata teszi győztessé vagy
legyőzötté." Erről az öntudatraébredésről szól a könvv,

Mikor Saint-Exupéry az Arras fölötti feIderítőrepülésre indul,
még individualista és lelke lázad a lét abszurdrtása ellen, bosz
szankodik a bürokrácián, amely lehetetlenné teszi a f'ru ncia gépek
megfelelő felszerelését, a vezérkaron. amelynek a felderítés ered
ményét úgysem lehet átadni, mert vagy a pilóta nem jön vissza
- és ez a leggyakoribb eset --- vng'y 1\ vezérkar nem lesz mar a
a helyén. A tízezorrnéterea magasságban, ahol az oxigéntartálv
legkisebb hibája halálos lehet, elfogja a lla~y kisértés, hogy ..<J';

Értelem indokolasát fogadja el, m íg a Lélek alsz.ik." Majd le'
támad benne mesterségének tisztelete. 1cga1úhb ar ru tX,re1:sz.i::.
hogy tisztességesen megtartsa a jútókszabálvoke t: ú'~y ('ii nú .
mintha ez a furcsa, értelmetten háború "valfd i" -húború lenne.
Szizifuszi öröm, embertelen {eo keserű,

Dc a kietlen mngassáchúl leszállva me~dgézi űt' a hazai föJJ
védtelen szópségo, a csodálatos k{~', alkonvat. ni; f's0ú'daHLt fijid
szaga. A halál elveszti embertelenség-ét, .ani uden olyan meghi It
és falusina lett." Hgy érzi magút, inint a halálrui télt, aki a hó-
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hérban meglátja az embert.. aki sebezhető, mint őmaga. Eddig
az országutakon sárban-vérben óriáshernyó médjáru kúszó me
nekülő tömeg ostoba, fejveszett viselkedése II ndorította: most,
hogy közelről látja, megszánja a menekülők szenvedéseit, "A me
'nekülés ugyan nem szép látvány, de undorodunk-e kedvesünk
től, ha elütötte eg'y teherkocsi1" A német gépek a nyomában
vannak és világ-ítórakéták baldachinját vonják a feje fölé. Ö
nem törődik a veszéllyel, belefeledkezik a látváuv nagvszerűsé

gébe. "Halálveszélyben megszakad a szolidaritás a testtel, ilyen
kor mutatkozik meg az emberben a lényeg". Az Író lelkében
csoda megy végbe: az egyéniség burkát áttöri a mélvebb, iga
zabb én: a Személviség. amitSaint-Exl1pér~- "J1...1mbernek" nevez.
Ráeszmél az emberi szolidaritús értelmére, az áldozat értelmére.
Eszébe jut Hochedé,az egyszerű altiszt, aki a háborút kegyelmi
állapotban harcolta végig, "teljesen elégő áldozatként". Egyszerre
megérti, mit jelent Krisztus szava: "A világ bűnét magunkra
venni." "Ez a tanítás nem a gvengék tanítása; az az erős, aki
mindent magára vállaL., Az áldozat nem öncsonkítás, nem peni
tencia, hanem a tökéletes tett."

Ráeszmél arra, hogy nem Alias őrnagy bizonytalan hangú
parancsára és nem a láthatatlan és érthetetlen vezérkar kedvéért
cselekedett, amikor Arras fölé szállt, hanem eg;y nagy iigvet
szolgált: az Emberét, vagy még inkább Azét, aki az embert ilyen
méltóságra emelte. A remény ellen is remél, mert hogy eshet
nék kétségbe az, aki egy magasabb hatalom követe'?

URAM JÉZUS, mit kivánsz, mikor illasodjunk mf'[J szeni Vé
redtől? Akkor, amikor menmutaiod nekünk irualmassá[Jod és sze
reteted nagysá,qát, éile« Jézus. Ennek ae elmondhatatlan ezeretei
nek a tanúsága a szeni Vér, mert hiszen Jézus szeretetből ontotta
»érét: és an1Uwr 'vérét ontotta a kereszten, ey,!/úttal szomiazott
és inni is kért. Ami azt jelenti, hogy aki szerei, kéri, hogy sze
ressek és szolgálják. Méltó és igazságos, hogy aki szerei, azt
uiszont szereesiik.

Sziénai Seent Katalin

, .JÉZUS VÉRE. meaitiasit, meoertisit, meomelecit, megvílágo
sitia a Lelket az tgazsaggal, ugy, hogy nem esik immár hazug
«áaba; O szent V ér, ki erőssé teszed a lellcet és megszabadítod af
tol. a gyöngesé.l/től, mely II szolgai félelemből származik ami vi
szont rt vilá.l/osság hiányából ered: mil;1J erős (/ lélek, melY e szem'
Vér által me.qv1lá!/osittatott az IgazlJágtólf Megismer és lát az,
az értelem szemével, mel.uet a Le,qföbb l.qazság teremtett belé, hogy
!"rlradarídó élete legyen, az az ő seent nevének dicsőségére és
rileséretére.

Seiénai Szent Katalin
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AZ ÉG ÉS A FÖLD*
Irta Carlo Cöccioli

Don Ardito Piccardo né,gy levele mons. Antonio Zei
hez, San Sebastiano in Carnpo apát-plébánosához.

1928.

Mousigucre! Ha az elmult év során nem írtam Önnek, ez.
csak azért történt, mert nem mertem ahhoz fordulni, aki áldásá
val bocsátott el azután, hogy gőgömmel annviru megbántottam.
Ma azonban, miközben a plebániára érkezésem emlékmiséjét
mondtam, elképesztő hevességgel rohantak meg az emlékek. Önre
es hrvosereg ére gondoltam, akiknek körében két esztendőt töltöt
tem el. Igy, mint egy ajándék számomra, hogy szobám csendjében
most írok Önnek.

Egy év mult el s talán azzal kellene kezdenem, hogy magamat
megalázva bevalljam: vereséget szenvedtem. Emlékszem utolso
beszeígetésünkre: akkor telve voltam tűzzel, égtem a szenvedély
től. Vágyódásomnak, amely valami nagy, valami szerit felé haj
tott, negativ oldala sajnos megmaradt; de a keblemet feszítő nagy
ratörés kemény csapást szenvedett. Eszeveszett gőgömben azt hit
tem akkor, hogy ha akarom, elérhetern a szentséget; ma már lá
tom, nemcsak megközelíteni nem tudom az én erőmmel, hanem
az ilyenfajta törekvésben, minden látszat ellenére, van valami
sátáni is, amielijeszt. Másrészt mindennek tudatában, vajjon
megszűntem-e küzdeni l Nem: mert erre nem vagyok képes. Foly-
tatom a harcot.

Elkeseredett harc ez az utolsó csepp vérig. Mondom ÖI1lJek.
monsignore, nem fontos nekem, hogy tudjam: mennví a leheto
sége számomra a győzelemnek. Egy bizonvos ponton túl nem ér
dekel. nagyobb vagy kisebb-e a valószínűsége annak, hogy alul
maradok. Harcolni: ez a fontos számomra. Nem megadni magamat.
És amikor felvillan bennem, hogy az álomtól nem tudok szaba
dulni (ésa bűn, hogy a szentséget esetleg álmodni is lehet), még
nagyobb dühvel vetem magam a harcba, Azt mondom magam:
nak: de hiszen ez gőg és elnyel aéged! Mégis, folytatom a harcot.

Ah, tudom, hogy méltatlan vagyok rá. Az egy év óta gond
jaimra bízott nép lelki állapota világosan bizonvítja, nem érdem
rem meg, hogy vezessem. őket. Mert ez az én nyájam nemcsak
hogy nem lett "szentebb", mint érkezésemkor volt, de még inkáb bo
belevadult a szenvedélyek kavargásába, amelynek középpontja
és okozója is én vagyok. Én, a pásztor, meggyűlöltettemmagamat
a nyájammal. Nem maga a gyűlölet bánt, de az a gondolat,

• Részlet Carlo Cöccíolí "Az ég és a föld" clmű regényébliJ, melyet Szemlénl<
ben ismertetünk.
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hogy kitszeressen ez a nép, ha nem engem és velem együtt Azt•
.akit képviselek. Jégfal vesz körül; minden cselekedetemet megbi
Tálják és mérleg're teszik; mindig, mindenkinek adósa vagyok;
néha azt mondom magamnak: ha a püspök az ..ódium plebis"
iniatt elmozdítana állásomból. teljesen jogszerűen és a tényeknek
megfelelően járna el. Papi életem telve ván fájdalommal --- mert
ott van a kezdeti félreértés: nem vagyok méltó arra. hogy pap
legyek .

Ezt a kitörést is. mint érdemtelenül kapott adományt enged
icm meg magamnak. monsignore, mert általa az eldtt alázkodom
meg, aki dicsekvésben. látott; és ez az alázat már kárpótol engem.

1929.

Egy újabb év telt el és azokban a dolgokban, amelyekről Ír
tam, a helyzet változatlan. A nyáj g'yűli:ili a pásztort, ruert a
pásztor képtelen rá, hogy megszerettesse magát. Adni szeretnek
valamit és senki nem akarja elfogadni.

Néhány hónappal ezelőtt a püspök magához hívatott és arra
intett, hogy nagyobb türelemmel végezzelll plébánosi tevékenysé
gemet. Elfogadtam szernrehánvásait és igéretet tettem. Most látom.
m ilycn nehéz az, igéretet megfartan i, l\1ert noha a világon ruiu
dennél jobban vágyódom arra. hogy szeresscnek, belül tiltakozik
valami bennem az eHen, hogy olvasmiórt szerettessern meg maga-
mat, ami nincs. Az igazság elárulúsa lenne ez, .

Igazsá-r. Mult vasárnap e/!;y rógehbi coneeptust ismételve, ar
ról beszéltem, m ilveu nehéz számunkra aziidvözülés. Mi kor a m i
sének vége lett, az volt. az érzésem. hogy uom én beszéltem, ha
nem va.l.iki más énbennem. AztáJl úgy tüut, hogy ez gög, és meg
alázkod tarn és azt mond taiu m agum nuk, hogv a sátán suuallhatta
ezt. -Azt jelenti ez. hogy a saját hauaorua t sem ismerem már
rneg? Ah, úgy érzem, szalmaszál vavyok, amelyet sebes hátán to
'vuravad a folyam. Megállauítottam, hogy mindannyiuukban két
'ember lakozik, akik állandó púrbeszédet folytatnak.

Aztán megtiltom magamnak, hogy macumrn gondoljak, igyek
szem elfelejteni ma-rarnat. Csak harcolok.

1930.

Fagyos egyhangúság' lepte el lelki életemet. Néha már imád
koznom sem sikerül. Magamat a földre vetve szakadatlanul ko
pogtatok egy knpun. Nem nyílik ki. És én, aki egyedül Annak
szolaálatába szegödtem. Aki a kapu másik oldalán' áll, úgy ér
zom. meghalok. .

De folytatom a harcot.
Imádkozzék értem monsiguore l Mi lyeu nagy szükségem van

rá! Ezen az új nyáron, a negyediken itt Chiarottorréban nUg}

hideg közeledését érzem.
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Igyekszem megsokszorozni buzgalmamat, de fáradozásaimnak
semmi gyümölcsét nem tapasztalom. Nem a földtől· függ az.
amelybe a magot vetik, hanem annak alkahnatlanságától, aki vet.

1931.

A kísértések szaporodnak ebben a harcban. A mult hónapban
a hegyek közé hívtak, az egyik házba, ahol egy özvegynek egyet
len lánya feküdt, haldokolva. Az anya olyan volt, mint az őrült

és azt akarta, hogy tegyem kezemet a gyermekre, mondván: ez
meggyógyítaná,

Miért kérte ezt tőlem~ Kétségektől gyötörve egyetlen itteni
barátomhoz, 'a chiarottorre-i tanítóhoz fordultam. Nem akart vá
laszolni és mosolvogni kezdett. Különös mcsoly.

Később a gyermek meggyógyult.

....
Antonino Belli ch.iaroitorre-i laníf0 »isseaemlekeze
seiből:

Az a bizonyos különös mosolvl Igen, mondom: ő elefántcsont
toronyban 'élt és képtelen volt tisztán látni, mit gondolnak róla
az emberek. Elmerült a harcába. Hogyan tudhatná az, aki úgy
harcol: mint ő, hogy a szegénysor népe hisz bennej Ö csak a
küzdelemre szorítkozik. .

Azt kérik tőlem, beszéljek még egyszer azokról az időkről.

Hogy amikor feltette nekem a kérdést, amelyről a mons. Zei-hez
intézett levelében beszél, miért mosolyogtam anélkül, hógy vála
szoltam volna. Kérdezem, hogyan is válaszolhattam volna'l 'I'a
lán így: "az emberek azt hiszik, hogy maga szent'rl De hiszen
ez csak úiabb sebet szakított volna fél benne. Botrányt kiabált
volna es fájdalmában 'széttépte volna önmagát. A nép azonban
igenis szentnek tartotta. Már tudniillik a hegyek népe, a sze
gények, a nyomorultak és kiéhezettek akik az erdőborította SZ~I

kadékok között élnek. Apásztol'ok, a Ieg.-züg'ényebb feles bérlők,

a favágók. A szénégetők serege, akik olyan végetnemt"l'ií csendben
töltik a napokat. Ezek .számára ő a .ani papunk" volt.

Most hát elmesélem, hogyan játszódott le ez a kézrátétel KÓ
rési epizód, amelynek kapcsán don Ardito Ill.egpillantotta arcomon
a "különös mosolyt,"

Néhanapján' (nem túl gyaknuJ) meglátogattam őt és ilyen
kor is leginkább hallgattunk. Valami fátyol feszült kőzöttűnk,

amelyen a szavak nem tudtak áthatolni; mi legalább is nem
akartuk. Mindent a csenddel mondtunk el egymásnak. Mennyire
tuuott hallgatni! Ez járt mindig az eszemben, valahányszor 01
néztem őt szobájában, az asztal tulsó felén mozdulatlanul ülve,
annyira jellemző, összeszedett és ámuló tekintetével. (Valami cso
dálkozás ült mindig a szemében, talán ezért látszott gyermek-
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nek. Olyan ember benyomását keltette, aki állandóan felfedez
valamit). Én pedig, az én helyemen, az asztal innenső felén, az
asztalra kőnyökölve, arcom a két tenverem között, Hallgattam a
múló csendet. Vagy hallgatag sétáink, amikor előbb csak úgy
kavarogtak lelkemben az egymásra zsufulódó kérdések, hogy az
után lassan- lassan kialudjanak. mint a mécsvilág, amelyből ki
fogyott az olaj. És kimondhatatlan nyugalom és' békesség töltött el.

Hát egy napvéppen nála voltam, amikor egy ember állított
be a plébániára és így szólt: "Don Ardito, jőjjön fel a F'ragaio
lóra, szükség van magára." Az a lerongyolódott, sziute eltompult
fajta volt, és don Ardito megkérdezte tőle: "Beteg valakij" "A
Giovanna lánya" - válaszolta az embes; majd magyarázólag
hozzátette: "az a Giovanna, aki a vendéglőt tartja". Don Ardito
felállt és azt mondta: "Megyek". Délfelé járt az idő. "Mehetek
én is~'" - kértem. "Jó,': - mondta,

Azt hiszem, a haldoklók útravalóját is magával vitte. Egész
úton gondolataiba mélyedve ment az ember mögött, aki puposan
meghajolva baktatott előtte. A F'ragaiolo amolyan néhány házból
állo tanya-féle a gesztenyeerdővel borított hegyoldalban. Elmult
dél, mikor megérkeztünk; Giovanna a ház kapujában várt bennün
ket, Megkövülten. A dermedt tehetetlenségnek soha még ilyen ki
fejezését nem láttam. Tudtam, hogy rossz sora V1Ul; özvegyen ma
radt egyetlen kislányával, bort árult valami vendéglő féléhen és
így vonszolta tovább az életét. Megindult a pap felé és így szólt:
.,Gyógyítsa Illeg nekem!" Don Ardito meglepő mozdulatot tett: Ki
nyujtotta egyik kezét, megsimogatta az arcát, "Vezess a gyer
mekhez" - mondta, Igy, tegezve. Az asszony nem mozdult; ke
zét felemel ve, újjait begörbítve görcsösen belckapaszkodott a pap
ruhájába: "Gyógyítsa meg nekem!" _. ismételte könyörgő han
gon. Más asszonyok is álltak a közelben, de nem szóltak közbe.
..Imádkozni fogok érte" -- niondta a pap, majdnem hidegen, sze
mét lehunyva. "Nem, - rnoudta az anya -'.- meg kell gyógyítania
őt." Kétségbeesett, egyhangú esdeklés volt, a pap kissé félretolta
és belépett a házba.

A szebúban olyan sötét volt, hogy eleinte semmit sem lát
tunk; aztán Telderengett. az ágy és az ágy körül kettős sorban
asszonyok. csendesen, mozdulutlau ul. Elképesztően sovány ar
cok, mélyenülő, szomorú szemek. Ugy látszik, így várukoztak.
Az úgyon törékeny, fehérarcú gyermek. Don Ardito közelebb lé
pett. "Tudjútok, Illi baja V8111" - kérdezte. "Nem" felelte az
egyik asszony csendesen. "Tudj uk, hogy meg fog halni." Mint
valami kénlés felelet ~átékbaJl, don A rdi to most ezt kérdezte: "És
az orvos'l Miér-t nem men tetek el Vi llalbába az orvosér t'i'' Senki
nem felelt. Majd egy másik asszony, közömbös hangsúllyal : "Gal
lino látta; azt mondta, meg fog halni." Gallino erdész volt, aki
mellesleg kuruzslássul' és múgiával is foglalkozott.

Don Ardito a fekvőhelyhez lépett és rászólt az asszonyokra.
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"Menjetek ki!" Erötel ies hangon, majdnem gorombán beszélt;
mélv benyomást tett rám. Az asszonyok azonban nem mozdul
tak. "Miért, - kérdezte szelíden az, aki az előbb GaJlinoról ue
szélt - hát nem gyóg~'ítja meg, maga, aki a mi papunk?"
"Egyetlen lánya neki" - mondta egy másik asszony. Kitérő és
szenvtelen könyörgések, mégis tele heves fájdalommal, amelj
valamennyiük fájdalma volt, hiszen anyák voltak valamenuvi
en. "Én~" szólt, mintegv kérdve a pap. ".Maga" --- morid ta az
első az asszonyok között. "Tegye rt kezét a fejére és a gyermek
meggyógyul." A kislány közben mozdulatlanul feküdt, tágranyílt
szemmel, vékony karjai teste mellett kinvujtva, mintha monda
ná; itt vagyok; nagy, Jázban . égő szemével hol a pa po t, hol az
anyját, hol az asszonyokat nézte. "f:1I1" -- ismételte don Ardito
(hangján érzett a megdöbbenés). "Igen" - - moudta az asszony,
és mindjárt utána kórusban II többiek "G~ógyítsa meg, tegye ke
zét a fejére." "Ki innen" üvöltötte a pap. "Metdo1ek ki, mit akar
tok tőlem, mit csináltam nektekl" Amazok el-!Y duralrig Hem moz
dúltak, aztán az egyik, aki az ajtó kiizeJélH>!l volt, megfordult
és kiment. A többiek, egyik II másik után Ie.lsorakoztak mögötte,
legvégül az anya. Ekkor én is ~imentellt.

Több, mint egy órát várakoztum.
Késő délután, szótlanul indultunk utnak visszaf'eló. E~y POJl

ton, amint éppen megelőz.tem, szokatlaunl runaus {.,., f'ájdulo mto l
meggyötört hang-on megszólalt: "De III iért, III il·rt. 111i t kellett vol
na tennem, miért könyörögtek?" Hallgattam, 'I'ovább iuentünk.
Aztán megint az íj hangja: "A.zt 11 karták. hogy «sodút teg-yek;
nem ezt akarták I" Ekkor szúletett nlr.~ az ('Il k iil óu iis nioso
lyorn. "Igazán nem súlyos eset! . - mOI1\1ta kétségheel'etten tlan
Ardito - azt hiszem, meg fog gyógyulni."

Ennyi az egész. A KiHlúlJY meggyógyult. az bizOIlYOH. D"
megmondhattam-e uek i akkor. hogy 11 hegyek lakói ldizött szerit
ként tisztelték f Nem: él' különben is. ha megl<{'l'tll'~te vol na : U8
miért~ uern tudtarn volna vúlaszolni. A h ire r'-'l.On!lan nőttön 'nőtt,
szétterjedt a házak között,túlesnpott il plébúnia blltúrain is. Chia
rottorré-ban, a faluban g-yúliiltélc a h()g~Vl·khe(]sZelltk('nt ('IJl1cr.;'et
ték.. Ugy hívták: "A m i uapunk", és ez' annak a jele volt, 'lOgy
valami gyökeres változás történt az életii~d)('Jl.Merl abban az
időben kevés ember és kevés dolog' volt. anrire azok az embe
rek azt mondhatták: a .anienk". Amire a sz ivük mély{~n monrlhat
ták azt. Ma bizonnyal megvál toz tak 11 dolvok : II nemzedékek
felnőttek; a háború elmult. A s~ivek meg'llyiJtak. De akko]', ki
nek hihettek vnlna, ha norn II szon teknek {~fi a esotlitknak? A;,. t
mondják, a szeutekuek kü lönleges illntuk van él' O!·y évszúza:l
alatt akadt olyan is. aki ezt rnezóreztc.

Don Ardito Piocardo. akiből áradt II Hzents'!'i i llatu. m in t
mondom, minderről nem ve í t tudomást.
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Lukács István

A XIX. SZAZAD LEGNAGYOBB,
CSODAJA
(Bosco Szent János)

Cavour miniszter· nevezte így, aki előbb még börtönnel fe
nyegette. S az egykori kis bojtárgyerek a Becchi-tanya margaré
tás legelőitől a szenttéavatás fényözönéig valóban csodálatos pá
lyát futott meg.

Piemontban született, 1815 augusztus Ifi-án, Születése előtt alig
két hónappal dőlt meg Napóleon szúzriauos uralma. Piemontban
éhinség szedi áldozatait. Százával fckszenek a halottak a mező
kön és a sövények znentén. A városokban pedig dögvész dühöng.
Középkori jelenetek elevenednek meg: férfiak és asszonyok ve
rődnek csoportokba és zarándokolnak kegvhelyről-kegvhelvre,

mezítláb, nyakukban lánccal, Most alakul meg II Szentszövetség
és elfojt minden haladó szellemi mozgahuat, sőt minden alkot
mánvos megmozdulást is. A diplomaták most térnek vissza a
"táncoló" bécsi kongresszusról, mely Itáliát hét államra osztotta.
Az olaszok nem tudnak belenyugodni ebbe az állapotba. 18]5 után
Nápoly környéke a félsziget legháborgóbb vidéke. Az elkeseredett
hangulat átharapódzik Piernontha is. l'itl\()s földalatti társulatok
alakulnak. A karbonári-mozgalom federalista jelleget ölt; Piemont
növelése a cél a Habsburgok rovásáru.

Míg az olasz világ tele feszültséggel é" fojtott forrougással,
a kis Bosco .Tános m inden vágya, hogy lJap lehessen. Kilencéves
korában csodálatos álmot lát: ez a k ulcsa eg;yéniségének, sőt ne
velési rnódszerénck is. Eg'y ház udvaráu áll l!YÜZSgŐ gverek iereg
közfitt. Némelyek hancúroznak. mások sétáljrutnak, de vannak kö
'zöttük olyanok id, akik förtelmesen káromkodnak. Hallva a
s..itkozódó szavakat, közójük rohan és szép szóval, majd ökölcsa
násokkal akar.iu őket elnémítani. I%hen a pillanatban fehér köntö
sű, sugárzó arcú férfi jelenik meg. A gyereksereg élére állítja
.Iáuost és így szól hozzá:

-- Nem veréssel, hanem sze lidség'ge! és szeretettel nyerheted
meg őket. Kezdd el li munkúdat azonnal: mutasd meg nekik a
bűn undokságát, és tanítsd meg őket az erény szépsógeire!

A fiúcska önkénytelenűl megkérdezi:
- Kicsoda Ön, hogy ilyen lehetetlenséget kíván 'l'
- Éppen azért, mert lehetetlennek látszik, meg kell tenned

az engedelmesség és tudomány által!
- Hogyan szerzem meg ezt a tudományt ~
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- Tanítónőt adok melléd. Védelme alatt bölcs leszel. Az Ő

közbenjárása nélkül minden bölcsesség csak balgaság.
- De ki Ön, hogy így beszél velem ~

- Annak a fia vagyok, akit napjában háromszor tanított üd-
vözölni az édesanyád,

- Édesanyám meghagyta, hogy engedélye nélkül ne álljak
szóba idegennel. Mond.ia meg hát a nevét!

- Kérdezd meg az anyámtól l

Erre gyönyörű hölgy jelenik meg a férfi oldalán. HuhaJú:
mintha gyémántcsillagokból szőtték volna. Amikor látja a kisfiú
zavarát, anyásan kézenfogja és igy szól hozzá:

- Nézz oda! - A fiúsereg eltüut s helvébe kecskékből, ku
tyákból, medvékből, macskákból és egyéb állatokhól álló nyáj
került. - Ez a te munkaköröd!. .. Itt működj! Lpgy alázatos,
erős, férfias és az átváltozást, amelyet ezeken az állatokon látn i
fogsz, később csináld meg az én fiammal i s l , ..

Amint János ismét odatekint, a vad állatok helyén ugyan
annyi bárány béget és ugrándozik.

A kis János sírva kéri a tündöklő Hölgyet, magvarázzon meg
mindent, Ö azonban a fiúcska fejére téve kezét. csak ennvit mond:

- A kellő időben majd megérted.
Ez az álom m integv előjáték Don Bosco életéhez. Sok nehéz

séggel kell megküzdenie, hogy hivatását kővethes.se. Bátyja Ilelll

engedi el otthonról, mert a földnek tereinnie kell; szükség van
rá a tanyán. 1828 Iebruáriában --- IlIég nines tizenhárom éves -
végre elhagyja az anyai házat és sze!~ényes kis batyuval a hátán
elindul, hogy jótevőt keressen. Rolwt szenvcd, de nem csügged.
Érzi, hogy Isten kegyelme vezeti és titokzatos jövő csírája van
heoltva életéhe. Tudja, hogy ha Isten a IHljJSúgra hívja, akko!' meg
is adja majd az eléréséhez Hzüksóges cszközüket. De addig is
apostolkodni kell! ÖRszegyüj ti társa i t ós vidálll előadásokat rendez
nekik. Amikor megmássza a k ő r nvúk lezsudúrabb f ait, amikor a
magasban kifeszített kötélen sétál, a m ik or vorseuv t fut és tré fil i
uyomán önfeledten fclharsan II kacaz ás, amikor kézen jár és bű

vészkedésci láttán tág-rumeredten esodálkoznuk II szemek. mindig
az apostolkodás vágya vezeti. Sok nehéz;;óg' és küszködós utan
vasakarata diadalmaskodik: 183;) október :l5-éllfelveszik a chieri
szomináriumba, 1841 június 5-én ved ig ]JupPú szentelik. Az első

szentrniséjén megjelenő kopottruhá.iú parasztok nem is sejtik, hogy
aki előttük áll, egyszer szent lesz, a szer-etet szent.ie.

Jellegzetesen olasz szent. Lelke is mintha a fellegtelen, őrükk«

derűs olasz eget tükrözué, Ezért vidám, e,~órt nézi olyan mele,
szivvel a világot, ezért alapít már goye1'lueklwl'úhall egy különös
egyesületet: a Vidámsúg Túrsaságá]. "LrwuattJ Dominum in Iaeí.i
tia!" Ö lész a kor Néri Szent Fiiliip.ie. Huv smn ns írja rúla: ..lJg'-;
képzelern el magamnak, m in t aprimitiv l'cstők : vnlnmoly ik ke-
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pén: arany égbolt alatt eg~r réten, mely tele van százszorszéppel;
ibolyával (és a háttérben Torino panorámája), amint az általa;
felnevelt fehér báránykákat őrzi." Igazi nagyságát azonban csak
valóságos hátterében a XIX. század vajúdó, forrongó Etálládá
ban lehet fölmérni.

A XIX. század a szociális kérdés és az ipari forradalom szá
zada.

Don Bosco is látja a szociálís kérdés megoldásának égető
szükségességét. Hirdeti ő is a szeutpáli megoldást: aki nem
dolgozik, ne is egyék! Nem ír utópiákat. Terveit nem jellemzi
sem a gondolatok és elméletek merevsége, sem romantikus alom
látások. Egészséges munkástársadalmat akar, amelynek megvan
a kellő műveltsége, képzettsége és éppen hozzáértése folytán nem.
marad értéktelen tömeg. 1841-ben 'I'oninóba kerül. Ezekben az évek
ben feltárul előtte a nagyváros minden erkölcsi nyomora, 'I'orino;
Piemont fővárosa, most van igazán fejlődésben. A külvárosokban
mindenütt hatalmas gyárakat és bérkaszárnvákat építenek. A vi
dékről tömegek tódulnak be a városba, hogy munkát keressenek.
Akiknek nem sikerült elhelyezkedniök, százávallézengnek a muu
kahelyek és a gyárak körül. A parkok és a PÓ partjának bozót
jaiban kikötött nagy ladikok éjjelente mind tele vannak rongya
ikba burkolódzó, alvó csavargókkal. A külvárosok utcáin rozzant,
kutyaólakra emlékeztető, szü rke viskók támaszkodnak. egymás
nak. Fekete, kátrányszagú kerítések, sötét udvarokból előszivárgé

szennyvíz, gazdátlan kóborkutvák, a gyári jelzősípok búgása, be
esettarcú, félig ruhátlan gyerekseregek veszekedő csoportjai azok
a mozzanatok, amelyek megadják e- munkásnegyedek szornorú
hangulatát. Don Bosco különösen fájó szivvel nézte a fiatalság
elzül1ését. Amikor a külvárosokban járt, gyakran hallott ocsmány
beszédet, közönséges utcai nótákat és fi)rgeteges 'káromkodá:,;t ll:

szerenesétlen fiúk szájából. Hányszor találkozott suhaneok ban
dáival, akik rahl ásból, lopásból tengették életüket. Meglátogatta:
a börtönöket is, sok 12--18 éves fiTIt talált a rabok között. Meg
borzadt; úg-y érezte, hog-y a nvomornuk és züllésnek ebben a pos
ványában -tennie kell valamit. Csak azt nem tudta, hogyan és
mit, Egy véletlen kis esemény muta tta meg neki az utat, amelyen
haladnia kell, hogy a teljesen elhagyott, ezer és ezer veszedelem
nek kitett munkásifiúságot megrncnthosse. 1841 december 8-áu ta
lálkozott egy Garelli Bertalan uevű, teljesen tudatlan fiúval. Any
nyira megszán ta, hogy mind.iárt tan itg'atni kezdte és .a következő

vasárnapra ismét magához rendelte. Garelli el is jött de - há
lából az azelőtt sohasern élvezett kedves sznvakórt - most már
hatodmanaval. Ahogy peregtek a hetek, úgy nőtt II fiúk száma is.
Az új intézményt Don Bosco oratoriumnak nevezte el. Alapos
vallásoldatásban részesítette a fiúkat, gondosan előkészítve őket

II szentségek vételére. Ezt'a komoly szellemi és lelki programmct



azonban sok kellemes szórakozással és játékkal keretezte. Azután
ipariskolát épített, tanoncotthonokat alapítot t. Intézetei kiv ívták
az olasz állam szabadkőműves vezetőinek csodálatát. Ö maga is
tökéletesen elsajátított jó néhány mesterséget. Összeszedte a mun
kásbarakok és bérkaszárnyák apróbb gyerekeit is; játszott velük;
kirándulásra vitte őket, s közben lelkükbe csöpögtette a munkás
'ember igazi eszrnénvképének, Krisztusnak a szeretetét. Zenekart
szervezett, színielőadásokat rendezett, Megalapította az első nap
közi otthonokat. Esti iskolákat és analíabéta tanfolyamokat nyitott
munkások és munkásíf'jak számára. Harcolt a déli munk aszü
netért, Sorra látogatta a műhelyeket, részin t, hogy lelkesrtse a
dolgozó fiúkat, részint, hogy beszéljen a munkaadóval és biztosrt
sa a fiúk jogait.

1861-ben megkezdi a "colonia estivá"-k rendezését, amelyek a
mai nyári táborozások ősei. Néhány hétre kivitte a fiúka t a ho
gyek közé. A szabad ég alatt valamilyen pajtában iitötték fel
tanvá.iukat, Kacagó vidámság jellemezte ezeket a táborokat.
Tréfás szindarabokat rendeztek a köréjük gyülekező falusiak szú
mára és a hegyek oldala harxosrv» verte vissza fúvószenekaruk
muzsiká.iát. A szociológia búvár-ai Bion zürich i Ielkinásztor IUJvé
hez fűzik az első ilyen nyári táborozúst, ií uzrmban csak 1876

ban, Don Bosco kezdeményezése után tizenöt évvel indította meg'
mozgalmát.

A zárt lelkigyakorlat nem az Ő goudolutu. de ezt a lelket és
egyéniséget alakító eredménves eszközt ií alkalmazta először az
ifjúság megmentésére. 1850 szepternberében 130 dolgozó ifiúból
álló csapattal kiment Torino füstös falai közű l, harminc kilomé
terre a várostól. Nyolc napot töWitt velük, elvonulva a magány

. csöndjébe. Két meghívott paptársa mondott nekik beszédeket w
örök igazságokró-l és az állapotukkal kapcsolatos kérdésekről.

Don Boscot akkor kinevette a világ, de a későhbi évtizedek iau
zolták.

Szocíálís munkásságánuk lényeg(\t .iM jo llemczhetjük saját
szavaival: "Amikor az elhagyott if'júságot magam köré gYUJ
töm, s azon fáradok, hogy a csulúdnak jó gyermeket, a társad a .
10mnaÍ( művelt embert alakítsak, egész vilúgosnn megmutatcnu ,
hogy művem és műkődésem korúritsem ellensége az új intézmé
nyeknek éR a közéleti berendezkedésnek. ha nem e!lenkezőleg.

'hozzájuk alkalmazkodik és javukra szolgúl."
A XIX. század másik nagy kérdése a nucioual izmus.
A népek egymás után ébredeznek a hatalmi elnyomás alól.

Lengyelországban vértanúk ezrei áldozzák életüket a szabad
ságért, Irország elnyomott népe a lc'snehezehb bilincsekben nyög,
hatalmas szláv tömegek mozdulnak meg. Amerika latin álla
maiban felkelés tüze lobban. Görögország véres küzdelmeket vív a
félhold ellen, 1820-ban forradalom WI' ki Nápolvban, majd ke-



sőbb Piemontban és Rómában, ahol Garibaldi lelkesíti a töme
geket. A félszigeten átremeg az egységes Itália gondolata és.
törekvése. Don Bosco maga is átérezte századának vágyait. Teljes
sz.ívvel olasz és ugyanakkor teljes szívvel híve egyházának is..
Piemontban létesített szociális míívei ráterelték a kormányférfiak
figyeJmét. Mint a szeritszék és a római, illetve firenzei kormány
feltétlen bizalmának élvezője ismételten felajánlotta szolaálatait
és éppen a legnehezebb időkben szinte megbecsülhetetlen szolg á

latokat tett az Egyház és állam közötti fedzültHégek meg-vitatása.
terén.

Politikájának lényege: az Isten dicsőségének és az Egvház.
javának előmozdítáHa és a lelkek megmentése.

Kapcsolataiban őszinteség és apostoli nyiltság jellemezte. Ra
tazzi, Cavour, Vigiliani és más miniszterek, akik m int egyenrungú
féllel tárgyaltak vele, éppen a meggyőződés mélységét és őszin

teségét becsülték leginkább benne.
Politikai téren három nagy eredményt ért el.
Előszőr is: IX. Pius pápa az ő tanácsára maradtB,ómában"

Másodszor: az ő gondolata volt, hogy az egyházmegyék javát
elébe kell helyezni minden másnak, és be kell tölteni a megüre
sedett püspöki székeket. Megoldási tervezetet ia készített, és ezt
IX. Pius pápa nemcsak jóváhagyta, hanem teljes hatalommal
is ruházta fel Don Boscot, Megbízta őt, írja össze azoknak a pa
poknak a nevét, akiket méltóknak itél rá, hogya piemonti egy
házmegyék élére kerüljenek. Megindult a tárgyalás a kormány'
és Don Bosco között. Ennek eredményeképen a legközelebbi két
konzisztóriumban harmincnégy püspököt választottak meg. A fő-

pásztori székek kétharmada azonban még így is betöltetlen ma
radt. Ekkor a kormány lemondott és a tárgyalások megszakad
tak. Néhány esztendő múlva azonban (1874) Don Bosco ismét
megindította a tárgyalásokat, a megbeszélés elé azonban újabbe
akadályok gördültek.

Politikájának harmadik igen jelentős eredménye, hogy
az ő közbenjárására ülhetett össze Rómában az a konklávé, amely
XIII. Leót megválasztotta. Crispí miniszterelnök biztosította Don
Boscót, hogy a kormány nem akadályozza a konklávé megtartását,
sőt minden eszközzel fenn fogja tartani a közrendet.

Don Bosco legnagyobb eredményeit nevelési rendszerével érte
el. Szervesen összekapcsolta a kikr-istályosodott ősi, katolikus ha
gyományt és a modern pedagógia helyes elveit. Tanulmányozta
kora nevelési és oktatási módszereit. A fizikai nevelésnek he
lyet adott a rendes tornagyukorlatokon, II klassz.ikus iskolába
bebocsátotta a modern nyelveket és ipariskoláiban szerophez jut
tatta a' gépeket. Nevelői lángelméje ezen II ponton mutatkozik
meg a legjobban: az ősi és modern elgondolások művészi össze
kapcsolásában.

Kevés olyan pontja van II pedagógiának, amelyen annyira

36:í,



szélsőségesek lettek volna a nevelők elgondolásai, mint a sza
badság és tekintély elve. Kant szerint a vasfegyelmet kell alkal
mazni; Rousseau pedig, ellenkezőleg azt állítja, hogy a gyer
meknek minden ösztönszerű megnyilatkozása jó és természetsze
rűleg mindig a nemesre törekszik. Don Bosco nagy érdeme, hogy
.a két módszer között megtalálta a helyei! utat. Megalkotta azt
.a nevelői rendszert, amely egyesíti a két végletet és amelyben
,egyforma szerepe van a szívnek és az észnek, a szabadságnak es
a tekintélynek.

Nem törekedett arra, hogy elf'ojtsa a gyermeki lélek ösztönös
megnyilvánulásait. Vigyázott azonban arra, hogy a kirobbanó
erőket helyes mederbe terelje. Megtanította az ifjúságot arra,
hogyan kell önmagában kiépítenie a fegyelmet. -Az az elve: át
kell élni a gyermek világát. Azt kívánja, hogy a gyermeket az
öröm sugárzásában neveljük. Az öröm a nevelő legjobb szövetsé
gese, Érintésére fölpattan a gyermek lelke és hagyja, hogy meg
'közelítsék. Nyomatékosan hirdeti: ;,Adjatok a gyermekeknek tel
jes szabadságot az ugrándozásra, a futkározásra, a jókedvű za
jongásra." Nevelési módszerében a szinház, az ének és zeneka
rok igen gyakori szereplése, a néha hetekig tartó kirándulások,
mind a jókedvet akarják fokozni. Az öröm igaz.i pattantóia a já
ték. Akkor szép a gyermek. ha játszik. Aki Don Bosco szellemé
ben akar nevelni, annak bele kell vegyülnie a játékba, vagy leg
alábbis bíztató szavakkal lelkesítenie a Iiúkat, mert az ilyen
nyüzsgő közösségben kinyílik a sziv, kacag a szem, őszinte a
nyelv.

Kell a tekintély Don Bosco szerint is, azonban ennek a tekin
télynek úgy kell megnyilatkoznia, hogy' uz életet, a lélek fejlő

dését 'szolg'álja, Ne béklyó, vagy bilincs legyen, hanem lsten
felé vivő szárny. Külső megnyilvánulása az állandó felügyelet
(megelőző módszer.) Ez Don Bosco szer-int abban áll, hogy meg
ismertetik az intézet rendeleteit és szabályait, aztán oly módon
ügyelnek fel, hogy a növendékeken minrlig ott őrködik az igaz
gató vagy a fe-Iüg;yelök éber szeme, akik mint szerető atyák
beszélnek, minden eshetőség-nél irányítást adnak, szeretettel fi
gyelmeztetnek, ami annyit jelent, hogy lehetetlenné teszik, hogy
a fiúk hibát kövessenek el. Helvesen mondja Weszely: "Don
Bosco nem korlátozó felügyeletet akar, ellenkezőleg. olyan lég
kört akar teremteni, amelyben li növendékeknek teljes szabadsá
guk Van, hogy egyéniségük minden tulajdonsága szabadon meg
nyilatkozzék. A felügyelet kérdésében Don Bosco pedag-ógiája. a
leghelyesebb." A nevelő kertész, de nem gömbalakú nvírott bok
rot kell a gyermekből nvesnie, hanem csak irányítani a palánta
életét, óvni a dértől. odaállítani a napsugárba. Megmutatni a
fiúknak azt, hogyan kell önmagukban a férfit kialakítani éli en
gedni, ho·gy a nekibuzdulás önként nyilvánuljon meg. Nem szabad
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tehát megtűrni a mindent letaposó, merev janzenista alakíságot,
Figyelni kell a hajlamok megnyilatkozását és a tettvágy fölösle
geit játékkal, színdarabbal, zenével, hasznos foglalatosságokkal
kell levezetni. A fegyelem elengedhetetlen, de a szükséges korlá
tokon túl hagyjuk szabadon a fiút. Amellett minden parancs
tudja igazolni önmagát, azaz a gyermek is lássa célszerűnek az
előírt utasításokat.

Nevelése rendszerének állandó ihletője a szeretet, és ezt a
nevelés legapróbb mozzanatába is belesugárosta. Ehhez nem
csak életszentség, hanem gyakorlati nevelő lángelme is kellett.
A napi események minden árnyalatára rávetitette Szalézi Szent
Ferenc szavait: "Mindenek fölött pedig legyetek szelídlelkűek,
mert a szelídlelkűség magával ragadja a sziveket és megnyeri a
lelkeket!"

Don Bosco szeretetének föladata megkönnyebbíteni a végső

cél elérését és ehhez a legszükségeaebb eszköz a szentségek vé
tele. Ha el akarjuk képzelni abban a korban az ifjúság helyzetét,
még a nevelőintézetekben is, gondoljunk Dickens regényeire, a
Cooperfield Dávidok, a Twist Olivérok életére. Victor Hugo
írja korának tipikus nevelőintézetéről: "Padjai fekete láncokként
szorítanak, hosszú hálótermei komorak. A helyiségek ajtaján rá
fordítva a zár... Szemernyi víz, pázsit, zöIllelő fa, vagy érett
gyümölcs sehol a föld színén. Hatalmas udvarát sivár kő borítja
négy csupasz fal között." Paul Bourget szerint pedig "a gyakorlati
vallásosságból nincs meg bennük semmi más, mint az üres és
terméketlen alakiság.- És nem különb az erkölcsi élet "em. Az a
két, a közösség és egyén egészségére elkerülhetetlen alkotóelem
hiányzik ebből a nevelésből. amellyel a katolikus intézetek rendel
keznelc a gyónás és a szentáldozás." Don Bosco ezzel szemben
azt hangoztatja, hogy a gyakori önkéntes szeut gyóná" és áldozás
tartóoszlopai annak a nevelő intézetnek, amelyben azt akarjuk,
hogy meglegyen a szeretet.

Igy, az Eucharisztia szerétetét sürgctve, válik sokak szemé
ben Rousseau pedagógiai naturalizmusához hasonló unódszere ne
veléstani szunematuralizmussá, Ebhen a Ile velesben az isteni ős

ernber-i ezeretet szövetkezik. Housseau "azért er.gerl szabadságot a
gyermeknek - írja Pauler Akos - mert meggyőződése szeriut az
eredetileg jó és romlatlan emberi természet csak úgy tud a maga
erényeiben kibontakozni, A szaléziáu us nevelő azonban azért ke
rüli a kényszer-t, mert tudja, hogy .Iéznst. csak szabadon lehet kö
vetni s mert hisz az isteni kegyelemben. molv nem hagyja el
azokat, akik az Üdvözítőtn maguk gyermeki ártatlansázában meg'
tudták szeretni, Hiszen a Megváltó iA arra tanított bennünket,
hogy a gyermek van legközelebb Őhozzá, ezért hisz Don Bosco
a gyermeki lélek legmélyén lappangó jóságban, melvet a Jézust
követő élet példája lebirhatatla n erővel emel fel és nemesít."
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Könnyen elhihetők tehát Lombrosa Cézár-nak, a h íres torinói kr i
minológusnak szavai: "A szalézi intézetek a bűnözés megelőzésáre

és elhárítására lángelmével tervezett olyan erős hatalmat je
lentenek, amilyen még Itália területén sohasem volt s amely a
maga nemében egészen egyedülálló."

Szellemének modernségéröl ér; az új idők szükségleteinak meg
sejtéséről tanúskodik egész munkássága. J ól látta, hogy a XIX.
század hitében meggyengült embere nem hisz a prédikációnak,
nem hisz a papságnak, de még hisz a szerétetben. Elgondolása az;
volt, hogy a laikusok is kapcsolódjanak bele a modern apostolko
dás áramába és így újítsák meg a lelkiséget mind a családban,
mind a közéletben. Igy hetven évvel XI. Pius pápa rendelete
előtt, lényegében ugyanolyan alapelvekkel és feladattal, megalakí
totta a katolikus tevékenység első csoportjait.

Hatalmas tömegek lelkében nyujtotta ki a hitet beszédeivel
is. Első szentmiséjében a szó hatalmát kérte. Mert a szó kulcs:
lehet vele nyitni rozsdás szíveket. Olaszország leghíresebb szónoka
lehetett volna. "Valahányszor a lélekről beszél t -- irja Don
Francesia - azt hiszem, egy hitszónok sem érhette utol." Amikor
Franciaországban járt, Párisban ezrek tolongtak a lakása előtt,

mindenki látni akarta, mindenki beszélni szerotett volna. vele.
Victor Hugo is fölkereste és arra kérte, hogy a barátja maradhas
son, mert a vele való beszélgetés közben kinyilt lelkében a hit.

Hogy oly nagy hatással tudott lenni a XIX. századra, an
nak legrnélységesebb titka hatalmas hite és ragyogó életszentséget
tükröző papi egyénisége.

Modern pap volt a szó hamisítatlan értelmében. Mi nden per
cét átszőtte a lüktető élet. És ebben a fokozott életütemben min
dig a hitből élt. Ez adott neki erőt, új gondolatokat, ez ösztö
nözte cselekvésre. Bármilyen helyze then, búrrn ilyen foglalkozás
közt, gondolatai mindig az Istent keresték. Ott élt az Isten te
nyerén. "Olykor - mondja Don Rua - ha kést'í, esti órában nyu
govóra kísértük, meg-megállt a csillagos egei fürkészni s fáradt
ságot feledve, elcsevegett velünk Lsten vég'telenségéről, minden
hatóságáról. bölcsességéről. Máskor pedig, kint a. szabad tenné
szet ölén, felhívta figyelmünket a szúntóf'öldelr, a mezők szép
ségére. a termés bőségére s ezáltal ráterelte a beszélgetést lsten
jóság áru és 'u Gondviselésre. Elég gyalnan megesett velünk, hogy
az emmauszi tanítványokkal f'elkiáltottunk: Nemde, Iáug'ol t a ln]

szivünk, m íg beszélt az úton I!"
Egész élete az Isten ügyéért való lángobis volt. "Dolg'ozz.unk,

dolgozzunk, folyton dolgozzunk -- moudtn egyszer növendékeinek
- odafönt örökké pihenni fogunk". A munka, a cselekvés szen t
je volt, aki a modern időkben is eredeti elgondolásban gyakorolta
az ősi bencés' jelszót: "Ora et labora." Salotti bíboros: szer-int
"munkája folytonos imádság volt; imádságu pedig alapja és lelke
minden munkájának."
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A MESSZIRŐL JÖTT ASSZONY
Irta Sinkó Fer~ne

Minden órának iuegvuu a maga muzsiká.ia. Reggel es dél
előtt inkább f'urulyák szólriak. Ha megállsz a falu végén, ahol
az országút épphogy át tud furakodni a temető és az Ipoly kő

zött, hogy korlátot kell melléje állítani a víz felől; délelőtt a domb
felé fordulsz, a présházak felé és a szőlők felé. Mert a szőlők
között a mélyúton mintha mindig í'urulvaszót sodorna a szellő,"

amibe úgy érzed, -íö volna belefeküdni. mint friss patakok kék
vizébe. -

A déli órákban az Ipoly felé fordulsz, a füzesek felé és a
rét felé. Mert mintha f uvolúk szólnának bele a Iurulvaszóba, ékes-
hangú eim balmok és innen-onnan a haragoszöld nagy bokrok
tövéből nagybőgők, mint elrejtőzött öreg tehenek; és csellők. mint
anyjukat kereső borjak.

Ebben az órában jött be a faluba a sirok és a szűutelen fob:
dogáló víz között az úton a vándorló asszony. A sírok felett a
déli szellő tikkadtan sóhajtott feléje, hogy panaszosan suttogni 
kezdtek az akácfákon a tavaly őszről ittmaradt száraz tasakole
A víz pedig arany karikákat szórt az arnára és a hajára, meg a
kendőjére, amely nem volt erről a vidékről való.

Egyáltalán az egész asszony nem volt erről a vidékről való.
Iparosformán öltözködött, de nem volt rövid a szoknyája, hanem
éppen hosszú. Lábán papuesféle; de az is furcsa volt. Karján
közönséges szürke vászonból kis batyu. A fejére meg a kendő épp
hogy ráborítva, úgy lógott le két oldalt a vállán.

Termete alacsony, haja, arca pedig olajbarna.
Szemét lesütve csöndesen lépegetett az úton. Panucská.ia alatt

szik ráztak a homokszemek.
Látszott rajta, hogy fáradt, szegényke.
Maris ángyern éppen kikanyarodott Simon koma udvarából,

inikor az idegen asszony beért a házak közé. Ángyom egyik kezé
ben egy szakajtó kukorica, másik kezét a szeméhez emelte és meg
nézte az idegen barna asszonvkát, Szeme hirtelen káprázni kez
dett. Meginogott ott a hídon. Azt hitte eldől. De csak egypHla
natig tartott. Utána hirtelen jókedvű lett. Odakauyarodott a ván
dor mellé:

- Hogy szag ítanak ezek a hársak! --. mondta az idegen asz
szonynak, - Dicsértessék Jézus Urunk!

Az ráemelte a szemét és annyit mondott vissza:
- Úgy van! Mi ndőrőkké !
Maris ángyom alaposan szemügyre vette u k't!ndót. Elgondol

':ozva folytatta:
- Hozom ezt a csepp kukoricát innen Simontól! --- Még ta

valról tartozik vele ... Must megadta ....Tó lesz a rualackának.
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Amaz nem válaszolt, csak mosolygott, szelíden.
Maris ángyom megcsóválta a fejét és tovább folytatta:
- Szépek a malackáim ... Hála Istennek, jól megmaradtak.
Erre se válaszolt az sermnit. Angyom szivét csöndes szorcrurás

lepte meg. Hallgatott egy keveset és szót változtatott.
- Meleg van. '
- Meleg, - bólintott az idegen asszony.
- Nem jó ilyenkor az utasoknak!
- Nem, - hagyta rá az. - Különöseu azoknak, akiknek It

nagy útra kell 'lépni.
A szorongás még nagyobb lett áugyom szivében. Gyorsan be-

szélni kezdett: .
- Legjobb ilyenkor a hívesen! Keresni valahol egy hokrot.

vagy egy nagy körtefát és lefeküdni alája.
- Sietős az utunk.
- Messzi megy ugy-e1 - kapott a szón Maris ángyom.
- Nagyon messze! Mindnvájan messzire megyünk.
- Csak így egyedülr - kérdezte most már feszített kőzőn

bősséggel ángyom. Tudta, hogy jó nyomon van.
- A hitves párom elmaradt . - szólt az idegen asszony. 

Egy kis asztalosmunká.ia akadt itt Ságon.
- Ejnye! Maga meg nem várta megI! - csóválta fejét Mari"

ángyom.
- Nem kaptam a városban tejet. Gondoltam itt kapok ... Na

gyon óhajtom.
Angyom csupa szeretet lett.
- Ehen! l<~rtem. Biztos várandós. drága gycreketll!... 'I'udom,

tudom, hogy van az.. . No gyöjjön be hozzám... Van otthon te
jecskérn, hála Istennek ... Van ... Kettőt fejiink ....Jancsi bátya
sincs otthon, a vén bűnös... Tudja Jancsi bátya az én uram ... !
Vén korhely szegény feje. Most is valahol a harrnudik határ
ban barangoL.. Iszik. Nem győzök annyit imádkozni, ameny
nyit az káromkodik.

Az idegen barna asszony bólintott és mosolvgott. Áugyom
folytatta:

- O. aranyom, a rossz családi élet nagy kereszt az asszony
nyakán ... A maga hites párja biztosan nem olyan. mint .Ian
csink!

- Nem bizony - mosolygott az asszonyka......: .nem!
- Nem is tudja akkor, mi a kereszt!
Amaz megállt és ráemelte áng'yomra a szemét Olyan volt

a nézése, hogy annak elállt tőle a lélekzete.
A házak fölött a kertek alól átömlött az országútra a deli

muzsika a vízpartról. A napsugarak pengve szlkráztak, mi nt a
fényes cimbalomhúrok. Maris ángyom kezében mcgzürren t a szn
kajtóban a kukorica. Megállt eg'Y gondolatnyira és vég-ignézett az
idegen asszonyon. Aztán lehajtotta a fejét és elgondolkozva tett
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néhány lépést. A falu közepén a templom elé értek. Marie ángyom
máskor megállt és amennyire öreg térdei engedték, tisztelettelje
sen megrogyant a zárt templomajtó előtt. De most az idegen
asszonyt nézte a szeme szögletéből. Az megállt és csendes mo
sollyal rátekintett az ajtóra. A fejét pedig rendkivül nyájasan
meghajtotta. Ángyom szivében a szorongásból égő félelem lett.
Hangosan ráköszönt a templomra.

- Dicsérje az én lelkem az én Uramat.
Az idegen asszony különösen és hosszan, nézett rá: Maris

ángyom átvette a másik kezébe a szakajtót és lesütötte li sze
mét. Úgy érezte, hogy ismét megszédül. Mondania kell valamit.

Felemelte a szemét a templomajtórar
, - Meg kellene javittatni ezt is már. Kis Ivánka voltam, mi

kor készítették .. , Mi is ri. maga hites ura lelkem!
Feszült figyelemmel nézett a messziről jött asszonyra. Amaz

még mindíg úgy állt, mint előbb és sokáig mosolygott. Aztán
csöndesen csak annyit mondott:

- Ácsmester.
Most már végképp elfogta Maris ángyomat az izgatottság.

Dadogott és kapkodva suttogott:
- Lám, meg is javíthatná ezt az ajtót.,.! Tán megvárhatná

nálam, amíg megérkezik", Majd szólunk a gyerekeknek, hogy
figyeljék .. , Hogy is hívják az urát lel.."

A szó végét félénken lenyelte, Az, idegen asszony tovább lé
nett és a vállán keresztül szólt hátra.

- Józsefnek hívják ... ! Menjünk tovább.
Tovább lépkedtek az út csillogó homokján. Csönd volt a falu

ban. Az udvarokban unatkozó tajóstyúkok kiáltoztak tikkadtan,
fáradtan, de mégis fáradhatatlanul.' Valahol a határban. tehe
rekkel rakott szekér kotyogott, kerekei ropogását oda lehetett
hallani a fülledt csöndben. A templomtól iéjjebb, ahol az ország
út nekilódul a lejtnek az alvég felé, ott állt. Nepomuki János
kőszobra lándzsás vaskerítés mögött, lába alatt csillagformára ké
szített lámpással és a kerítés négy sarkán négy hatalmas akác
fával. A kerítésen gyerekek játszottak.

- Fiaim, ne csüvenkedjetek azon a ker-ítésen! -- szólf rájuk
Maris ángyom. Majd az idegen asszonyhoz fordult és halkan
megkérdezte: - Szóljak nekik akkor, hog)' nézzék az ország-útat.I

Az idegen asszony hátra se fordult, hanem megint csak a
vállán keresztül szólt visaza.

- Nem kell szólni. Majd megtalál bennünket.
Ángyom alázatosan lehajtotta a fejét. Közben a gyerekekre

esett a szeme ismét. Furcsának látta, hogy azok csudálkozva bá
mulnak rá. Mintha nem is látnák az asszonyt mellette.

- Persze! A gyerekek játékosak és hamar elmennek! --, szólt,
Egy lépést megint hallgatott aztán ujból beszélni kezdett.
- Mink á llítottuk édesanvánnual ezt a szebrot Nepomuki
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Szent Jánosnak menyeeske koromban ... Hogy könyürögjőn az
édes Jézushoz Jancsinkért ... Mert már akkor ivott és káromko
dott. .. Gondoltam, hátha megtanul vigy~zni a nyelvére, úgy mint.
Nepomuki János tudott ... De hát nem változott meg. Mcstanáig
is cipelem vele a keresztet.

- A keresztet végig .visszük az egész életen, ~ mondotta az
idegen asszony.

- Vittem is egész mcstanáig. És viszem, ha kell, tovább is.
A másik nem. szólt semmit, csak mosolygott rá. Maris áll

gyom is elmosolyodott, mintha értette volna, mit akar mondani
neki az idegen asszony.

-'- Persze, persze ... Eleinte bizony nehéz volt. Nem értettem.
hogy miért nem szabadulok meg a kereszttől.,. Mert amíg az
ember fiatal, az esze is nyugtalanul forog.,. Mind egyre azon
törtem a fejem, hogy mivel érdemlettem meg.

- És mostj - kérdezte az. '
- O édes lelkem. Most már öreg vagyok. Most már értem.

hogy a kereszt nem büntetés, hanem jutalom.
Amaz bólintott. A papudvarból hársszagot sodort végig a

déli muzsika a falun. Egy másik udvarból, persze nem tudni hon.
nan, ebédszag keveredett hozzá.

- No már itthon is vagyunk -- szólalt meg Maris ángyom
ujból, - ne vesse meg szegény házam, drága jó ...

Ismét elharapta a szót és lenyomta a zárat a kiskapun. Előre

ment és beengedte az idegen asszonyt. A malacok ríni kezdtek
az ólban és a tyúkok előszaladtak az ólak mögül. Az eszterhajboi
csattogva leszállt két galamb a pitvarajtó eleibe. Maris ángyom
pirongatta őket.

~ Nem szégyenlitek magatokat. Most ettetek, bogy elmen
tem." De úgyse kaptok .. , Erre tartson, drága lelkem... erre .. ,
Innen kihajtottam a legyeket. Egy kicsikét sötét van. De majd
megszokja a szeme ... Már hozom is az aludttejet.

Az idegen asszony lehajtott fővel köszöntést susogott és úgy
lépett be a házba. Egyenesen az asztal mög6 tartott és leült. Áll
gyom utána nézett a pitvarból. Azután maga is belépett és egy
kis résen elhúzta a kendőt az ablak szélén.

A szobában hűvös csend volt, régi kovászok és kenverek sa
vanykás szaga töltötte be a levegőt. Ángyom az asztalhoz lé'
pett és a hepehupás, vörösre vénült asztallapról lesöpört a kö
tényével néhány morzsát. Körülnézett és az ágyhoz is oda lé
pett, meghúzogatta az egyik párná t és visszafordul L Az idegen
asszony az ablak előtt ült, és a vékony csíkon II kendő mallett
fejére ömlött kivülről a déli napsugár. Ott ült í"l:egényke ~ padon
az asztal mellett, szemét lehunyta és kezét az (ireg asztallap [0
lőtt összekulcsolta. Maris áugvorn is összetette a maga vén uj
jait. Hirtelen fáradság lepte meg. 'Leült az asztal músik sarkára
és megszólalt,
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- Hiába... Hamar kifárad az ember ilyen vén fővel.

Az idegen asszony kinyitotta a szemét, Nagy barna szeme vi
lágított a homályban. Megint csak elmosolyodott és barátságo
san megkérdezte.

- Elég volt, ugy-e'
Maris ángyom roppant meggyöződésselnagyokatbólintott.
- Igazán elég volt.
Megint csönd volt: Kint az udvaron a tyúkok csalódottan

káráltak és a malacok fel-fel visítottak türelmetlenül. A szom
szédban éhesen lármázott egy falka kacsa. A nyitott. ajtón a jö
szág lármáján keresztül megint csak hallani lehetett a déli mu-
zsikát, Angyom megmozdult. .

- Úgy leültem... Pedig etetnem is kellene... És az aludt-
tejről majd megfeledkeztem . .. Megetetek !

Felug-rott és indult kifelé. Az idegen asszony megállította.
- Várj. Maradj. Beszéljünk.
- Jaj, várhata.lanok ezek a jószágok. Menyasszony körül nem

kell annyit ugrálni, mint ezek körül. .
- J ó lesz majd a pihenés, - suttogta az idegen asszony.
Angyom megtorpant egy pillanatra és végignézett rajta. An

nak még mindig ott ragyogott a feje körül a déli verőfény és
még barátságosabban mosolygott, mint eddig.

De ápgyom elkomolyodott nagyon. Végigsimitotta a ruhá
ját.

- Persze. De meg kell etetnem a jószágot.
Sietve kilépett a pitvarba. A félelem összeszorította a szivét,

De felemelte a szakajtót a szemmel és kivitte az udvarra. A ba
romfiak köréje tódultak és barátságosan lármáztak az élelemért.
Angyom mélyen benvult és vastagon meghintette szemmel a
pitvarajtó elejét.

- Legalább megemlegettek, - suttogta.
Amíg az állatok ettek, körülnézett az udvaron. Gondolkozott

egy kicsit, aztán sóhajtott egyet.'
_ Mi lesz ezekkelL. Meg kell etetnem a tehenet is ... ! Ki

tudja' mikor kerül elő az a ven bűnös! .
Hátratekintett, nem áll-e mögötte az idegen aSSZOllY. S mint

aki tilosat cselekszik, felkapta a szakajtót a kukoricával és oda
sietett az ólhoz. Odaadta a malacoknak az egész kukoricát.

Az óltól egyenesen a pajtába szaladt. Felnvalábelt két nyaláb
ra való szénát és szaladt a tehénhez. Elébe teperte az enni
valót és még egyszer fordult érte.

Harmadszor is akart fordulni. De meg-tántorodott, Nekitámasz
kodott a falnak és levegő után kapkodott. A tehén a szájába
vett egy csomó _szénát, rágni kezdte és visszanézett Maris án
gyomra. Ez lassan, a falnak támasztva kezét, kifordult az istál
lúból és elindult végig az udvaron.

A kút körül a kiskert mellett kellett elmennie. Valami eszébe
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ötlött. 'I'ulajdonképpen megszökött az idegen asszonytól, aki bent
azt várja, hogy megvendégelje. Illenék megengesztelni. A kert
ben most is nyilt virág. Öregnek való violák. Belökte az ajtót,
kihúzta a metszőkést a gárádból és teleszedte nyalábját violával.

Violával köszöntött be a házba. Az idegen asszony lehunyt
szemmel ült az ablak előtt. Akkor nyitotta ki a szemét, rnikor
a violákat a nagy cserépairányban odatette eléje Maris ángyorn.

Kinyitotta a szemét és most komolyan nézett rá.
~ Rögtön hozom az- ennivalót is -- meutegetődzütt ángyom.
- Hagyd most már! - mondta az idegen asszony.
Ángyom zavartan hebegett.
- El kellett végeznem a déli munkát...
Az idegen asszony mosolygott,
- Olyan fontos voltf
Maris ángyom karszéket húzott az ágytól az asztal meJlé és

leült.
- Senki nem visel gondot rájuk, ha én nem adok nekik

enni.
Az idegen asszony kivett a sirányból egy viclát és a fénybe

tartotta. A viola világítani kezdett.
- Nines talán, aki a mezők liliomát öltöztesse I!
Ángyom lehajtotta a fejét. Az idegen asszony pedig egészen

közel hajolt hozzá. .
- Akkor mit aggságoskodol ~ --- kérdezte.
Maris ángyom ráha.iolt a violákra. És egy könnycsepp 1'Ú

esett a szeméből a lila virágra.
Sokáig hallgattak így. Egészen addig, amig a déli muzsika

el nem csöndesedett odakint a vízparton és meg nem szólaltak a
délutáni muzsikusok, a fekete tücskök, akik zöld füvek alatt fe
kete kabátban ezüst sípokat fújnak. Akkor az idegen asszony
megmozdult az ablak előtt és megérintette áng'yomat. .

- Készen vagy márI
Maris ángyom bólogatott; amaz pedig megfogta a kezét és

felállította. Olyan könnyedén emelkedett föl, mintha fiatal lett
volna, és mintha niindaz, ami nyomta, ott maradt volna a széken
és az asztal szélén, mint a levetett gúnya.

- Semmit se viszünk magunkkal l - kérdezte csöndesen.
- Nem a te dolgod, - hangzott a válasz. - Legyen neked

elég 'most ez a szál viola.
És ángyom, kezében tartva a violát, elindult az idegen asz

szonnyal kifelé a házból, az udvarra. Az állatok békésen szuuy
nyadoztak, észre sem vették őket.

Aztán kiléptek az utcára, és Maris ángvorn végignézett az
országúton, mely innen nézve felfelé szaladt az akácfáknak. K e
pomucénus szobrának, azon túl a violaszín égnek, és az égen egy
felhőcskének.szfnezűstből...
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SZEMLE
BARÁTAINK A SZENTEK

A szeniek részt nesznek élr
ticnkben. Nem IÍg.lJ, mint egy
kép a «zobán]: falán, keretben,
ii I.'eg alait : olykor ránéeiink,
.lI.lJönyörkörlünk benne, measeok
juk, h iánttoenék, ha nem noln«
a helyr'n; dc ·nrm szúl, nem él.
Nem is lÍiJ.lJ, mlnte!J.II tapin
tatos (;s «eoltnilat.kéez űziettél

rallY (;JJPcn komornnik, akinek
csal; szólni, sőt akire csak uon
dolni kell, elecet tenni néhán;!1
tormasiumak: "adok pár fillért
Szent Aniolkának", "viszek etn)
.'zál l'rJ.zsát Secn! T'eréekének", s
(Ikkor aztán minden rendbeiiin,
(Iőkeriil ae eireesitett portörlö
ruha és szerencséscn ldlálwlw/k
calami kis kellemctlenséuből:

N cm, nem igy.
Elil;SZ életiiket (ufják oda táp

hílékul az életünknek. 'l' iii elme
-ck, szeluien elviselik a tisztelet
mezébc li/Ut apró iineesekct; f-ű

ril«, hwf./I álmázolják a lú;pilkel,
lDl/áyyíl.wik keméns) ro náxailcaí.,
citorn oiisák erős 110 ilY jukat, áÍJ
rú ndos-:« temlék mctszi) tekinte
t ii ket, 'I' izen yŐSS(; II i y i I srí k a S.ze
rei et iiket : de ne aondot.iul«, hOlm
jrj HÓI'cn 1)pszik s örülnek is
uck).. Elnézik, mey/)()csútják. Dc
/Ji:::onyára ök is szereiik, ha
olllall//.ak ismerik és [ooadiúl: el
(í/tpl, II milyenck. fla clfol}adják
(IZ eaé«: cmlu-rt., az eaé«: szen
tet; 110 nem csulc eYH /1UJs'JlHát,
ellY niozdulut át, nemcsak eúuci
len «zarát. veszik tudomásul.

Il/lIz, cY,ll «zentct aluannak e/
foyadni, arnilsjen, nem mind.i«
könllYü. Meyszoktuk, hOlm (sni
lHcn . UU'lllcpö ki!,cje.zés el/H
szenttel kapcsolal/w n! )/Jalalw
l/yan idcalizáliuk, eezménuitsiik
(jkel, lcfaralijullk róluk mindcn
nyelscs{;lJef, mind.ent, amit 1.:('-

nuetmiinkhen bárrlolatlannak,
szabályozott IIőmérsékletünkhöz
képest túl hevesnek érzünk. A
szcnt aond.ol iuk - legyen
szen: annak rendje és módja
szerint, lélliesen, felhők közt,
lf/('{f(licsőülve és oondosan telje
sitve a pártfo{lás és közbenjá
rás irántunk 1WZó kötelességeit;
eU,lj .secn! lc.rmen tefötől-talpi.g

és clejétől-IJé!llg seent, a föld
sara még csak ne is érje a lá
bát. Legjobb, ha beéri szepen
birodolnuiual, a legendával.
N em-naauo« «zeretiiik az olyan
szcntcket, akik erőszakosan ki
törnek a legendájukból, ahová
/niaiosan bezártuk őket, beron
tanak a házunkba és ránlckuil
tanole. A keresztények néhány
század óta r endki"ül nagyrabe
csülik a n;lJll.'Ialrnat, (a ,jó pol
uár! nYI/.f/almat), s ragaszkod
nak h ozzá sokan ma is még,
miut elW ábrúrulh.oe, holott a
pol.f/ári nynflalomnal~ alaposan
belellenzett II viláuban.

. Seácal szeretnők, ha a szeni
eyyszerűen "csak" szent lenne.
Valami külijn fajta, az ember
fajnak Cl/Y sajátos külön fajtá
ja, alci nek mások a belső tö r-
l'I'n,ljci,rnás a természete, mas a
mértélce, más azilIaZSálla. Eml
"rendes" «zeni azzal kezdi, novu
szent.; «zent.nek. szűletik: lllilyen
mealuü ó képek: a kis szeni,
ami lit meztélláh örzi a libákat
(;s tuuiu» (1111lJlalok lebegnek!
E.qH másik kis szent, amint
sz.étosztollatja tuie-eu a sZegé'~lY
lJ:l/erekelmek. Elm harmadik,
akinek k iiúrt karjára ujjongva
szállnak. rá a galambok. Egy
I/.('mledif.:, aki csak ránéz azzal
az «ranuo« nalm kék szemével
(t zordon rablooeeérre s az
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nyomban térdrebukik; megtér s
elmegy remetének. Aztán vala
mennyi csupa Szent Alajos
(n;tár .ahogyan Szent Alajost
képzelik), soha a test kisértése
nem éri, legföljebb csúf kis ör
d~gij~ képében, akik megszur
kaljak '/)a.qy malacságokat súq
nak a fülébe. de hát az ör'd8
.(}ökről nyomban megismerni a
kísértést és mi sem eiruszerűbb
egy szeninek; mint elkergetni az
ördögöket. Szenvednek? Hát
igen, taüadhatatlonul szenved
nek, (bár erről általában jobb
nem beszélni), de valahogyan
más minőségű a szenoedésiik;
mint a miénk; valahogyan nem
olyan belül, a húsokban gyöke
rező, nem olyan létükhöz, lé
nyükhöz tooadá. mint a közön
séoes emberé. Esetleg szeretnek
is, s nemis azzal az általános,
széles, nagy, másfajta ezeretet
tel, ami a "rendes" szenteké, ha
nem a miénkkel, mond.iuk
"lf;onkrétan", egy valakit, apju
kat, anyjukat, egy nőt vagy
egy férfit, esetleg szerelemmel
is szeretnek és gyereket is szül
nek, mint Szent Erzsébet; ez is
tagadhatatlan, de azért inkább
úgy tekintjük, mint kivételt; s
igazában szcrelemnek, a mi sze
relmeinkkel, emberi, kiizdnséoes
seerelmiinkkel eg,v minűséoűnek

érezzük-e? -~ többnyire nem, A
szeni, gondoljuk, az más.

Pedi.g menn.uire nem más! Azt
mond.ia Charles Péaus) és na
gyon il/aza van: "Minden olyan
szeniséi), megszentelődés, amely
teljesen elvont a testtől, (a hús
tól, mondia), érdektelen doloo".
Hősök, akik a felhők közt él
nek, hadakoznak és dicsőülnek

meg: ez lehet látvány, seárako
zás, ékítmény; de a mi ern/Jed
sorsunk, hinatúeunk, killdeté
sünk szempont,iából, a mi lé
tünk szempontjából teljesen ('r
dekielen. 'A leper/őlJen ,/r),tlrí

376

szent ség voltaképpen nem más,
mint ügyes operáció, melluel a
megszentelődni nem akaró vi
lág kivágta saját testéből, kire
kesztette magából, valahová az
"eszmén;1/ibe" szdműete magából
a szentséoet. Nincs nagyobb ve
szedelem, mint az ilyen levegő·
ben lógó szentség. Mint az ilyen
leve.qőben lógó s embertől ide
gen szentsétmek a kultusza. M(l

már például világosan tudjuk,
hogy Páli Szent Vince sosem
oolt törökök foglya Afrikában,
komoly tudósok »askoe műoek

ben kétségtelenül bebizonyítot
ták, azokai a bizonyos leveleket,
meluekben. erről a fogságról ír,
azért szerkeszteite meg, hogy
igazoljon etns-két ködös eszten
dőt az életéből. Koholta az egész
kalandot. Mi következik ebből?

Elő,~zör természetesen sok jám
bor lélek bot.ránkozása és ha
ragja és méltatlankodása, ami
ért kedves szentjüket így gya
lázzák. De következik belőle az
is, hogy meggondoljuk: i n n e n
jutott el azokra a majdnem em
berfeletti magaslatokra, me
lueken későbbi tettei muiatiák,
Vajjon ezzel kisebb szeni lett?
ElJYálllllán nem. Sőt, ellenkező
leg. Nem annál nagyobb hős-e
valaId s nem annál méltobb-e a
tiszteletre, mennél na.qyobb aka
dályokon uerekszi át maaát?
N em annál közelebb van-e hoz
zánk, minél méiuebben áll ben
ne az emberibent - természete
sen nent azért, hogyelsülyedjell
hewne.rlumem. homl fJyőzelmesen
kiemclkcdiélc belőle s mcuiábau,
példáJával, mentisztult, miénk
kel eouonuao« emberségében
minket is fölemel,Jen. A «zeni
séimcle talán leaseebl) szimbolu
m;t a ,~árkán.1Jölő Seen! GyörgJ/,
Mert az fl. torlwndöfött 8árkánH,
az is maga GyörlJY, aki azért
lett ,<zent, mert ezt a sárkáH,IJ
Györ!lyöt lediiit« magá/Hin.



A szentség olyan hősiességét

-mutassátok meg, mond.ia Pér/uy,
melyen még ott van evilátii;
földi eredetének bélyege, egész
evilági gyökérzete. "Mely nincs
már eleve tövestül kitépve a
földből, hanem abból emelkedik
föl; nincs eleve megfüröszt've
desztillált »izben, sőt, mondhat
nák, egyáltalán nem gyökérte
lenedik el (1. földön: kitépi ma
gát belőle és mégsem válik gyö
kértelenné", Nem elméleti, ha
nem volosáaos; úgy lelki, hogy
testi is; emberi úgy hogy meg
muiatia, hom! nem az angyalok
hivatása a mi szentségünk, ha
nem elsőrendűen és csakis a mi
emberi hivatásunk, és ebben az
emberséaben oluan nagu dolog
nuugszik, hogy kiváltására, föl
szabadílására, meyváltására ma
ga az Isten is méltónak tartotta
emberré lenni. Ne iktassuk ki
fl szentséghől se az Inkarnáció!.

Mert éppen ez a lényege. Ez
az, ami nem manicheus, nem

buddhista, hanem sajátosan, fél
reismerhetetlenül és eguedüli
módon kereszténu. "Ez a bele
ölelése, beleartikulálása az
öröknek az időbelibe, a lelkinek
a testibe, a szentnek a hősibe" :
ez az, ami nélkül nincs igazi ke
reszténység, nincs igazi, keresz
tény szeniséo.

Ne száműzzük őket a megkö
zelitheietlenséabe: barátainkat,
a szenteket. Nézzünk a seeműk
be; ne szépítgessük őket mi,
emberek, ha egyszer Isten úgy
találta szétmek őket, amüue
nek. N e idegenkedjünk az in
karnációnak attól a formájától,
amelyet megvalósítottak. Ne
háritsuk el seaítő baráti kezü
ket hústalan-vértelen árnyék
kezekéri. Fogjuk meg ezt a va
lásáaos kezet, melegedve mele
gétől; érezzük meg ereiben a vé
re lüktetését. N em idegen vér:
a mi vérünk s a mi emberi szí
vünk ritmusára lüktet. De az is
teni élet bátorító erejével. (r).

A K Ú T

katürelmű ember vagyok. de
ezek (munkatársaim, családom
stb.) még' a mennvbéli angyalo
kat is kihoznák a sodrukból.
Szüntelenül csak azon törik a
fejüket, hogy mivel bosszantsa-

"lsten nem támaszthat bennem megvalósrthatatjan vá
gyakat; tehát ha kicsiny. ha törpe vagyok ls. vágy6dha
tom, vágy6dnom kell arra, hogy szent legyek... EI ketl
magamat viselnem számtalan tökéletlenségemmel együtt;
de mladenképpen a mennyországba kell jutnom; "iztos.
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni .....

Lisieuxl Szent Teréz.

K é r d é s: Nem okolom a körülmén;IJeket és az embereket.
belátom, hogy én vagyok az oka a hozzájuk való rossz »iszo
nsromnak. Én va.qyok az, aki mindig kellemetlen feleleteket ad a
legegyszerűbb kérdésekre, én 'vagyo/;,; örökké meobántott és meg
sértett, én gyanúsítok mindenkit azzal, hogy engem Y:I/anúsitanak.
Nekem kellene mesniáltoznom: De nem tudom hogyan. llIeggyón
tam mindezt százszor is, de sajnos nem iauuliam, Kezdek kételkedni
bánatom és erősfor/adásom őszinteségélwn s Ism g;IJónásom éT'lJli
nyességében.

Mi udeu okelőt.t: nem is képzeli,
ruennvire az igazi javulás út
[árr Júr - Isten előtt - az aki
'a f~lltiek leírására képes: A
legtöbb em her ezt így Iogahnaz
ná: "HM én aztán igazátl bir-
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nak, gyiitörjenek, fúrja nak, iij
.ienek . .." Aki őszintén rúver a
mallére és lsten és önmaga előtt

őszintén vallja: mea culpa" " ó,
az nagyon messz.ire eljutott már
és nagy kegyelmet kelJ megkö
szönnio az Úristennek. V égm:
zen háluadást ezért II belátásért.:
ez az örvendező elmélkedés már
maga is olyan llJ'ugtatólag hat
majd hábortró lelkére, m int az
az olaj, amelvet a k ik őtőben

használnak a hullámok leesen
rlesí tésúr«, Ér; ez az elcsit.ulú s
nagyon fontos, mert a legplső,

akivel békét kell kötnic és dp
rűs együttlétet teremtenie. az
önmaga, "Szelídség- őnmugu nk
kal szellluPIl" --- kívánja Sza-
lézi Szen L Ferenc.

Elógedet.luuek vag-yunk kiil
sőnkkel, bolsűukkel. képességI'
i ukkr-l, huj lamui uk k a l " l st.en az.
aki ilyen vagy olyan al a p ternrc
szetet adott. l degzet és véruIkat.
ösztönök cs gének épen úgy VI'
lünk születtek, nrin t hajunk Hzí
ne és csontjaink Jlagysúga. I;;~·;

Lsten az, aki ilyen vagy olvau
társadalmi helvzctbe, osztály lm,
családi mi liőbe, iskolúbu sth,
helyezett, kellemes vagy kelle
metlen kű lső t adott és íg'y meg
adta életutnukhoz az első elin
dítást. Ez az én Iel kom ezt a
testet kaptu, és ez az én tes
tem ezt a lelket. Ha II lelkem
tehette vo lnu, talán miu-l testet
választ magának: szebhet. erő

sebbet. munk abiróbbat, egészsé
gesebbet, Ha a testem vú lasz.t
hatott volna lelket mag-únak, bi
zonyára nyug'odt.abhat,- hűlcseh
bet, k itartóbbat, Isten-Iátóbbut,
emberszeretőbbetválasztott vol
na. De az Isten, eí\t a testet ez
zel a lélekkel hívta eg-gyé. - em
berré -, hogy egJ'músstü Öbelé,
az Istenbe tökéletesedjenek. Ez
nem végzet, nem vaksors. ha
nem feladat, küzdési lehetőség,

hivatás, Az adottság-ok csak egy

31'S

része 1611Y ii uk uek, a músi kat fl

mi ntn nlcáu]: HIJja hozzá (l ke
gyelem k őzreműkődósévef.

Elt'ogadni magamat az Isten
kezéból nlvunu ak, uru i iycuuck
alkotott: ez az első lépés a he!
ső békére, -- dolgozni magamon.
hogy olyanná f'ejlődiek, a ru i
Iyen nek lsten elgondolt, ez a
másod i k 161)t,,,. Ha Isten f'atus
kónuk terem tett, IWIn lesz helö
lern múr vány szon tel tv ízturtó II

legerősebb akarattal és Iezkemé
nyebh aszkézissel sem. De fa
mgtak már vilúzcsodá.i« szép
fesziiletet fúból, --- és van már
váuv durub, aru ibő í csuk k ar-su
itató lett a gazdasági udvaron.
Heleuv ug'od n i.. , és mégis vid
tozn i . .. I)Z a .n övek vó«, k i hou tu

kozús, fpji{íd{'s llagyszeríí tij;,
vónysz()!'ÍÍst'ge: egyetlen dióhan
heu lll' HZ úl'iúsi d i óf'n, a Illi ,-é öt
ven év m ulvu j'pjlődik! (A diMa
Ilpj'Si';~ ll"l,))} n k n r - ahoavu n m i
silend u ők II (,h :1 kü:dwn j'PJlV;

fúvú ielllli!) •

A Ip!"llag'~'()hb ill űvész is 1lIU1'.,

kuzeuót prndukú.i rosszul han
golt hangszeren. A lélek a testi-n
kcresz tiil közlekedik a vilúgg-i11.
H 11 a 11'S1. li i hús bcuvomáaoku t
közvetít <l IMekllck, a lélek ha
11Iis itó!etekd t'pít. Ak iuek eS<lk
egy szelJle '-CIII, az lút ugyan, ti,>
n i uox sZl;llIlIlértt'lIe; aki Sllk"t,
je Lurl ia ugvu n o lvnxn i II SZ1I\'1I

kaL hn rú tu i szúj;íl'ól, de I If'Ji I

tudja kurruáuvozu i 11 sajút
hallll:jilt: suttog' V<lg:y kiabál, é..,
nem tud rúlu.

1\ l'::;Íl'ŐS IIvelv ű, rnssz i udula
í.ú mérges, sértődös embert a
m~l~o'al' . nóui nyelv m i udig 1';

"epés"-nek, rosszmájúnak lIe\:(~z'

te, -- t~S a Illai orvos tudoma n v
igazolni l á tszik ezt a népi hiil
csességeL Ha tehát a)' az l sicn
akoratúban ril_e.qnJjugodva - b)
lelkes h~i-:zs('ggel forugranwuúf
- c) mégsem látszik haladui.



jJróbúlja IIIPg or rosíloa rondbe
h ozatn i ruuuát, ha lehet. - 1111
pedig uern lehet, legalú bh eg'y
PRY olyan tüneti kezelést ulkal
III11ZlI i, umely csökkenti n fizio
lógiai a lapú au tiszociú.l is ma
gatartást: egy púr fnlut étel,
Pg~ kis pihenés pgy-egy 1'011 to
sahh Illegbeszélé,., előtt stb. - dl
Lelkiisrueretvizsgá l ÚS nemc-sak
bűnök után való ku tatást je
lent, hanem önismeretre való
törekvést is. Nemr-suk az a fon
tos. hogy mi rosszat tettem, ha
ue m az is, init miért tettem, és
mi az a jó bennem, amit gya
koro luo m lehetne és kellene.
Szóval egy ki" karnktcrulóeiui
tanulrnú uyt is kell v{.geznem
m agamou. f;s ha rú.iövök, hogy
o lva n t i pushoz tartozom, amely
nr-k éJ/peu jellegzetességei-az {,ll
.aossz" tulajdousájrái m, akkor
niódot keI l kercxnem, hogvuu
ólhe tutuu ki ezeket az adotísúg'o
kat jól ÓS )JPllIPSplI. Ha gya
nakvó és hizu hnu tlau tel'luésze
tű vagyok, nagvszerű lahorutó
ri u m i I;u tu t ó lehetek ; 11<1 köny
uven S{'1'iií(liim, hixouvú ru érzl,
kr-n y h-lk íí vagyok és könnveu
képzelelll magam szenvedö r-ru
llPrtrn',mim hclvzetébc: ha pa
rnu('·:olgúiú ós kemény vagyok,
Ip11('t holűlem kitű nö szeJ'vezií ps
re udező, -st b.

Ez természeteseu uem ad jog
a la po t il bennem levő vadha.itú
sok SZlI bad el bur.iúuzúsáru. De
ha egy bennem kétsógtelenűl
meglévií hajlam helyeseu (~s

hasznosun kibontakozhat, akkor
nagyon sok zavar llIag;útúl IlIpg-

szűnik. És ami mégsem szünik
llIeg~

e) Az ellen meg kell indítani
a sz iv ó», fogut-összeharapós hor
col. Bizalommal folytatom a
harcot, ha százszor ujra kell is
kezdeneiu. Tudom, hogy Annak,
aki elém állította az akadályo
kat, célja volt vele, - akkor is,
ha végül győzök, de akkor is,
ha végeredményben - látszólag
- alul maradok. A spor-ttréner
sem azért állít akadályokat fu
tói elé, hogy elgáncsolja, elbuk
tassa, hanem, hogy magasabbra
ugrani tanítsa őket -, vagy tán
uem is annak az akadálynak a
legyőzóse volt fontos, hanem lJÍ
zonvos tüdőgvakorlat, értékes
beirlegzödés, stb.

Százszor ujra elbukva, szúz
szor ujra kűzdüuk ugyanazon
hiba el leu, és talán végűl is az
volt az (;1' Isten célja, hogy az
e téren való eredménytelenségn
in k aláeaiowsá, szerénuyé, má
sokkal szemben cluézővé tegye
nek. Csak tegyük meg- hűsége

sen és türchnescn, amit lelki ve
zetőink uiúnlanuk - Lsten vé
gül is majd úgy i rú nyi tja lel
ki vérkeriug ésllnkct, hogy leg
bptege!!.!l rósz ilnk jut a legértú
kesobb lelki táplálókhoz.

"
~ \(',g'iil egy kis tüupti keze

lést. Nem prúbú lt ilyen dep
\'cs;;ziós állapotban egyet já.rni,
vag'y egyet ú,'zni, vagy egy szép
verset elo lvnsni. vagy egy Szóp
kúpel uczn i , YHgy régi szep "i
lúgi, de k iil őuöscu egyhúzi éne
keinkbő l énekelni egyet'?" P.

ill I RE N/It szilksf'l!ilnld Jézus Vérére. Krisztus -oérébcn isuu
juk nw[! azt az erős reménut, meiu megsza!Jadit minden gyáva
sá.qtól. Élű II ilet találunk ott s örvendezzünk a gondolatban, hOY.1J
l si en csak a jm'unlwt akarja. Ezért adla nckűnlcoe l qé], egyet
len Fiát: és Fia azért adta nekünk életét, ho!f./J élele I ad.ion ne
kű nl«, s azért adt a lünlűül rt vérét, hO[IY benne tisztárc: nuisakod
iu nl: liűnci n]; le nrákií ál. Ezért hiheti o llllek erős hittel, hogy
lsten .\'O.\'CIII, állit rni nlce! c1'6inket meghaladó p'i'ólnilc elé.

8.ziénai Szent Kaiul in



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Hálás és megindult lélekkel
olvastuk a minap, hogy f{yé
mántmiséjét mutatta be P. ·Wil"
helm Schmidt. Kiemelkedő tu
dósokat mindig nehéz rangso
Tolni. de úgy érezzük, nem vé
tünk az igazság ellen, ha őt

tekintjük a legnagyobb alkotó
szellemnek. akivel a céhbeli ka
tolikus tudományosság az egye
temes kultúrát korunkban meg
ajándékozta. Zseniális meglátá
sok forrtak a nevéhez. olyan
meglátások. amelyeket évtizedes
fáradhatatlan vizsgálódásaival
tényekké is igazolt. Hatására
merőben új irányt vettek a nép
rajzi és vallástörténeti kutatá
sok. Legalább akkora érdemeket
szerzett azonban Schmidt az ő
:páratlan tudománvszervezö te
vókenységével is. Ma tudós
:Jsoportok és tudományos inté-

, zetek hosszú sora szélesiti vi
lágszerte az általa tört csapáso
kat.

. P. Wilhelm Schmidt a westfa
Ieui Hördébon, Dortmund mel
lett született 1868-ban. Középis
'koláí befejezése után Hollandiá
ban végezte hittudományi ta
nulmányait s itt szetitelték pap
pá 1892-ben. Utána Rerlinbe ke
rült, ahol az egyetem keleti
szemináriumában nyelvészeti
studiumokat folytatott. Állo-
máshelye 1895-beo a Bécs kö
zelében fekvő St. Gabriel lett s
maradt is 1926-ig, amikor Ró
mába kellett költöznie. Az
előbbi időszakban a bécsi egye
tem meghívás alapján kineve
zett tanáraként is működőtt,

Rómában pedig a lateráni et
nológiai múzeum első tudomá
nyos igazgatója lett. Ez tehát
a kűlső keret. Ami betöltötte.
azt már nem ilyen könnyű ősz

szegezn ünk.

Lr j a Mihelic~ Vid

1899 után Schmidt előbb az
óceáni szigetvilág, majd délke
leti Ázsia nyelvcsaládjainak ta
nulmányozásába fogott. Megál
lapította a nvelvrokonságot 8

annak fokai t egy olyan terüle
ten. amely a Hirnalava lejtőitől

a Husvét-ssigetig terjed s boly
gónk felszínének több mint fe
lét teszi. Az itteni nyelvek kö
zös származásának bebizonvítá
sát a szakemberek épp olyan
nagy felfedezésként fogadták.
mint annakidején az indo-euró
pai nyelvek összetartozásának
megállapítását. Schmidt külön
böztetett meg ausztráliai és
ausztrál-ázsiai nyelveket is. ami
azóta közhasználatba ment. A
Francia Akadémia akkor a leg
nagyobb nyelvészeti jutalom
mal, a Volnev-díjjal tűntetteki.
További sikert hozott Schmidt
nek az ausztráliai primitiv tör~
zsek nyelveinek osztályozása. Ö
vágott először rendet e nyelvek
kibogozhatatlannak látszó töm
kelegébe. Ezért kapta meg má
sodszor is a Volney-di.iat, hozzá
mindjárt az első világháború
után, amikor a Francia Akadé
mia a végső lehetőség határáig
mellőzte a volt ellenséges álla
mok polgárait. Legnagyobb
nvelvészeti pu hlikűció.iu "A
fÖld nyelvcsaládjai és nyelvkö
rei". Ébben elsőnek vette ösz
szehasonlító vizsgálat alá hang
tani, szótani és monda~ta~ll
szempontból a világ nyelveit es
osztotta be azokat a kapott Jel
legzetességek alapján nyelvkö
rökre, amelyek általában ~eg
lepő módon egyeznek a nepek
kultúrköreivel.

Nyelvészeti' kutatásai közben
Schmidt már korán rátért az
összehasonlítá néptanra, az et
nológiára is. amelyben a legszi-



gorúbb szociológiai módszer al
kalmazásának valósággal isko
láját teremtette meg. Egyidejű

leg francia -és német nyelven
jelent meg 1905-ben Schmidt
tollából a "Modern etnológia",
amelyben új megfigyelések tö
megével szólt hozzá az egyén
és a társadalom viszonyának
problematikájához, Még na
gyobb viaszhangot keltettek
azok a tanulmányai, amelyeket
főleg a mouogám házasság idő

beli elsőségére vonatkozóan az
igen elmaradottnak tekintett
p igrneusok között végzett. Ezt
a könyvét - "A pigmeus-népek
helye az ember fejlődéstörténe

tében" -- 1910-ben adta ki. Kü
lönösen gyümölcsözőnek bizo
nyult Schmidtnek az a felisme
rése, hogy miután az etnológia
nem támaszkodhatik írott em
lékekre és évszámos kronológi
ákra, a világ civilizációit csak
úgy jellegezhetjük és osztálvoz
hatjuk, ha előbb genetikusan
körökre és rétegekre bontottuk
azokat. Ennek tett eleget, bizo
nyítva m indjár t a tételt is,
Schmidt két alapvető mííve: a
Kultúrkör ök és kultúrrétegek

Délamerikáhan" és a ,:rotemir.
rnus, állattenyésztőnomádság' és
auy ajog", Schmidt, vularnint k~t
tanítványa, 'V. Koppers es
Krciehguuer egyiittműködósó
ből jött létre később a "Népek
és kul túrúk", "A népek társa
dalma és gazdasága", "A tulaj
don az emberiség legrégibb
korszakaiban", "A legősihb
kul túrk örök Ázsiában", majd ar.
eddigiek betetőzés{~ül "A lml
túrtörténeti etnológia kézikönv-
ve". .

Vall á.-,;Wl't{'neti kérdésekke I
már a p igmousokkal kapcsolat
ban sűrűn foglalkozott Schmidt.
Ekkor bukkant olyan nyomok
ra, amelyekből tudományosan i"
bizonyíthatónak ítélte, hogy

ezeknek az etnológiai szempont
ból legkezdetlegesebb népeknek
vallása is legmélyebb gyökere
iben monotheisstikus volt. Az
összes népfajokat felölelő to
vábbi vizsgálódásokból nőtt ki
Schmidt monumentális életmű

ve: "Az isteneszme eredete",
amelynek 14 kötetre tervezett
egészéből 10 kötet látott eddig
napvilágot. Az első kötet, amely
franciául 1910-ben, majd bőví

tésekkel 1912-ben németül je
lent meg először, történetkriti
kai jellegű. A szerző sorra ve
szi benne mindazokat a gondol
kodókat, akik a vallás keletke
zésévél .foglalkoztak, a történé
szeket, akik ebben az irányban'
kutatásokat is végeztek, majd a
különböző elméletek: a termé
szetmitológia, fetisizmus, ma
nizmus, animizmus, csíllagrnito
lógia, panbabilonizmus, tote
mizmus, mágia és dinamizmus
valószerűségét vizsgálja meg.
A többi kötet már a mű pozi
tiv részét tartalmazza. Közvet
len helyszíni búvárlások alap
ján rendszerbe foglalja Schmidt
a föld primitiv népeinek vallá
si hiedelmei t. Az archaikus né
pekkel kezdi, kontinensek sze
rint, s innen halad az etnoló
giai szempontból fejlettebb né
pek iránvában. A második kötet
a tűzföldiekkel indul, a negye
dik a pigrnoidokkal és busma
nokkal zárul. Az ötödik kötet
az előzőkre vonatkozó kiegész í

tésekből tevődött össze, a hato
dik kötetben pedig az addig
tárgyalt vallúsok szintézisét
adja a szerző, Ennek sorúu
részletesen kifejti azt a tételét,
hogya legkozdetibb vallás m in
deuütt a monotheizmus volt,
amire csak öskinvílatkoz-
tatás szolgálhat magyará-
zatul. Közbevetőleg meg kell
jegyeznünk, hogy így általános
ságban a tételt nem tekinthet-



jük még végérvéuveseu bizo
nyítottnak. Mindenesetre azon
ban komoly tudományos érvek
szólnak mellette, amelyeket
Birket-Smith ismert etnológus
sal támadt vitájában Schmidt
meg is védelmezett. A hetedik
és a nyolcadik kötet az afri
kai, a kilencedik és a tizedik az
ázaiai pásztornépek vallásairól
szól és e két csoport szer-i II t
azok szintézisét is nyujtja,
Szeretnők hinni, hogy Sr-hm id t
nek lesz még ideje és ereje a
hátrulevő négy kötet meg írá
sára is. Feltehetjük azonhau,
hogy az idetartozó legfontosabb
s nyilván csak tüzetesebb meg
világításra váró mondunivuló
kat is magában foglalja már
"A vallások összehasonl ító tör
ténetének kézikönyve", Schmidt
nek ez az ú iabb keletű munkú
ja, amelyet talán a legtiibh
nyelvre fordítottak le.

Nem tűzhettük ki célul, hogy
Schmidtről hiánytalan tudontá
nyos portrút fessünk rovatunk
ban. Annál kevesbb{' tehettük
volna, mert már az az emlék
könyv, amelyet 1928-ban Schruid t
hatvanadik születésnapjára ad
tak közre a tanítványok és
tisztelők, kereken 1;)0 muukújút
nevezte meg, köztük olyan ki
emelkedő m űvoket, m i ut .,:\z
őslcinvilatkoztutás, mint Tsü~1I

ki nyilatkoztutásn.inak kezd Ptc"
vagy a "Faj és nép". Aruirő l

,azonban semmikép sem ['eled
kezhetünk meg, az "Alltl1l'opos"
etnológiai és nyefvészeti l'olyó
irat, amelyet nemzetköz i jpllng,
gel l\JOG-lJan alapított Schmidt.
Ma is, amikor Fr. Rn1'lIClIW1I1l

szcrkeszti, eJl a leg·tekilltóJytL

sebb kiad vánv a mavn tÚl'g'ykii
rében: 1()1JO-1l00 oldal {~Yl'lIkÚnt.

S hogy nomosak a legt!'kiJlt{>~

lvesebb, de a lczértókesebb is,
azt Leo Frobenius és Hevdcr'i eh
jelentette ki nemrégiben. AI':

"AnthrollO;';" köré később tudo
mányos kutató intézetek is ala
kultak. Számukat nem tudnők

hirtelenében megmondani, de
ha emlékezetünk nem csal.
ilyen i ntézet működik Svájc
ban, Ausztriában, Indiában és
Déluf'r ikúhun is.

Csodálatos elmeélről és m u u
kabirásról tanúskodó tudomú
uyos tevékenysége mellett pap
nak - is végig meg tudott ma
radni Schmidt. Bécsi éYei alatt
minden ünnepnap szentbeszédet
mondott St. Gabriel templomá
ban. Sokszor tartott lelkigyakor
latokat s igazi apostola vol t a
liturgikus mozgalomnak. Érde
kes, hogy énekkar vezetését is
vállalta és m int műkedvelő

muzsikus 20 egyházi zenedara
bot írt, amelyekből néhányat
ma is játszanak. Méltáu utal ar
ra tanítványa, egyben barát.ia
és müveinek olasz, fordítója,
Luigi Vunuicalli, hogya jó Is
ten nem ru inden napi képessé
gekkel és kegyelmekkel hintette
ki uz Ő sok at vándorló, igehir
dető papját. Olyan adományok
kal, amelyekért most, a gye
mántmise alkalmából, nemcsak
a jubiláns, de a gondolkodó ka
toiikusok is mindannyian hálás
sz ívvel ' f'ord ulhutnuk a "datol'
mu u i l'ivus" f('I{~, kérve üt, hog:,'
a halhatatlan érdemü llH'f;t('j

rn iuól több nvugodt éR tpl'I II é
keny éveL élhessen még e föl
dön.

"
A római Szent Péter-bazilika

alatt végJlett úsások reudk ivü i
nagy horderejű technikai rész
lej/'j'iil értesülünk Francis p,
Lebuffe Íl~á~ából. Állítása sze
r i nt e'wHal történt elősziíl'.

hogy régészeti muukálatok szol
gálatúLú állították a mestersé
!l'ns földrengést, amelvet az
ol ajkn tn túsoknúl már eddig is
ercdmóuvesen alkalmaztak. Az



ösztönzést rá maga a cikkíró
adta meg. Neki támadt római
tartózkodása alatt az H. g'OlH]O
la tu, hogy a f'eltárúsok oksze
rii és takarékos i ránv ítása cél-:
júból mcsterséges Iö ld rerures se
gítségével kellene már előre

meghatúrozui a talaj összetéte
lét s a régi hordalékrétegek és
épületek fekvését. Ötletét szóvá
is tette két ismert Iöldreuzés
,,,,akértíí, Lynch és Linehalt
egyetemi tanárok előtt, akiknek
az annyira megtetszett, hogy ki
jelentették: hajlandók rnegpró
bálkozni a dologgal. Amikor
azután a Vatikán építészbizott
sága is kedvezően nyilatkozott
és támogutáeáról hiztosf totta a
vál lalkozást, a két tudós Ró
llliJllH Utazott és hozzálú.tott a
urunkúhoz. Azzal természeteseu
II agyon is tisztábau voltak,
hogy lényeges változtatásokat
kell eszkiizij!niiik az olajkutatás
nál bevúlt eljáráson, mert a
llIérőeszköziik sokkal könnyeb
beu tájékoztatnak a 10-17 ezer
lJl~tercs, lllJllt P esu,Pú;!J nóhánv
mcteres J1Jelyseg-ck felol.

Xem a ku.rj uk az olvusót olyan
szúm í tásokk al kúhítau i. amelye
ket m.agu.uk sem értettiiuk mev.
Erdernh-n arinyi is elég, hogy
mi ntán a Illestcrségcs J'iildrm;
gest diuum ltrobbantússa! allít
júk elő. ltleg kellett állapítani
H dinamitnak itt sziikségcs op
t:rnúlis, igen kicsiny mcuuyisé
gét s a belőle elöállított rob
ha:lótiiltósek helyes térbeli el
o,cúfu-:út. .M cg kellett továbbá
szerkeszteni azokat a szeizmo
gráf-kéi'izii/ókekot, amelyek az
igen r öv id távú ,'engések S8

I'l'"",égét is pontosan mórik.
:\i illdell szeizrnográf'ot l, is gal
vanométer rel kötöttek össze,
u.nelven út HZ elektromos áralll
JI! parúnyi tiikriit "aktivúl". T'~
t úk rők i'iegítségév(;1 a f'öhl rcn
i~-('s h 1111 úmai t fénykép-pH p irru

lehet rögzíteni. Igy azután, ha
a készülékeket egymástól meg
határozott távolságban szerelik
fel, meg lehet állapítani az idő
kű lönbségct, amellyel a földren
g'PH hullámui az egyes szeizmo
gráfokhoz érnek, s ebből ki
számítható az a sebesség is,
amellyel a hullám a talaj vizs
gálat alá vett szelvényein átfu
tott, Miuthogy pedig tudjuk,
hogy a földrengés hullámai mi
Iyeu rétegben milyen gyorsan
terjednek, a kapott adatokból
már könnyű visszakövetkeztetni
a talajközegek minéműségére.

A mesterséges földrengés szin
helye is ugyancsak különos volt.
Már vagy tíz éve dolgoznak a
régészeti ásatások szakmunká
sai, az u. n. "sampietrini", a
Szent Péter-dóm hatalmas csar
nokai alatt. Óvatosan, szinte
észnwétlen lépésekkel haladnak
előre egy halott város kúszált
sikátoraln. A halott városra még
19m1-ben akadtak rá, amikor a
bazilika alatt elektromos veze
tékct fektettek Ie, hogy megvi
lúp;ítsúk XI. Pius sírját. A fel
túrús nvornúu temetőre bukkan
tak, pogány és keresztény sí
rokkal. A térséget a Bírok közt
és fölöttük föld töltötte ki. Az
egész ugya.nis alapul szolgált az
első Szent Péter-templomhoz,
amelynek építését Konstantin
csúszúr urulk odása alatt 323-ban
rendelték el. Sok SLI', szobrocska,
emléktárgy és felirat került már
i eldoig-ozús]'a ebbill a temetőből.
A sírok is, a tárgyak is mind az
r. századból valók. A legértéke
sebb lelet, mi nt ismeretes, ma
gúnak Szent Péternek sírja.

'Az előtanulmányok befejezése
után az első geológiai felvételt
a Szerit Péter-dóm északi olda
lán végezte Lynch és Linehan
professzor. Egymástól 3--3 mé
ter távolságban tiz szeizmográ
rot állítottak fel. Az így adódó
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30 méteres távolságot a Földran
gés hulláma 1/60 másodperc
alatt tette meg, ami másodper
cenként 1800 méteres sebesség
nek felel meg. Ez az agyag
h ul lámsebessége. Minthogy pe
dig a hullám mindegyik készü
lékhez ugyanabban az időköz

ben futott be, nyilvánvaló lett,
Hogy ezen a 30 métcres szaka
szon megszakítás núlk iil ugyan
az az összetétélű agyagréteg
húzódile Egy további felvétellel
ruegúllaprto tták, hogy a dóm
mellett az útburkolat alatt vas
tag falazat van. Rövidesen elő

is ásták eg;\, mauzóleum mara ú
ványát. Másik hely-en a felvétel
úiabb sírok jelenlétére utalt.

A mesterséges földrengés al
kalrnazása már az eddigi ered
mények tanúságu szerint is
unny' ira bevált, hogy valósúggal
forradalmat jelent a régészeti
ásatások történetében. XII. Pius
pápa máris felkérte a két tu
dóst az egész vatikáni terület
régészeti szernpontú talaiterké
vének kidolgozására. Addig is
azonban lankadatlanul folynak
a jelenlegi ásásokba közvette
nül bekapcsolódó, gyakorlati
eélzatú Ielvételezések. Amiuek
f'elf'edezúsóre "legelsőbben számí
tanak, Szent Péter vórtauúsá
g áuak színtcre, a Ncro-Iúlc anl
l iteú.truru. ..

Kereken két évvel ezelőtt,

1~5(J április 9-én történt. Néhánv
perccel II óra 11tán, a m ikor Pld
t in púTi di érsek befejezte az un
llepi misét s a Notre Dame kö
::iilis(g:e Hiquet atyúnak }wsz(>
dé t várta, egy fiata Icmher Fel
rohant a ~,zú~z(.kl'e s a magasbúl
kiáltani kezdte: "Vádolom il ka
tolikus egyházat. hogy hu llaer
kmes{>n'Í lllegfertijzi a viliiR"t",
Vúdolcnu a k a to l ik ux egyhúzai,
hogy eleven erő inket az ii res
mennyek ked véért t{'ves u ta k-

ra viszi", Vádolom a katolikus
egyházat, hogy burjánzó rák a
Nyugat testén .... Tovább nem
folytathatta, mert felzúgott a
hatalmas orgona s a hívatlan
szónokot eltávolították. Miért
kerülhetett sor erre a páratlan
botrányra ? A bírósági tárgya
láson sem tudták megállapíta
ni. -A természetesnek látszó fel
tevéseket nrind ej kellett ejte
ni. A szakértők végül is elme
betegnek nyilvúnitották liIichel
111()urrc-t, a tettest, a zárt inté
zetből azonban, ahová a b-ró
súg kezelésre beutalta, néhány
nap múlva múr el is engedték.
Három hónappal később pedig
Mourre tollat vett kezébe, hogy
megírja ruindössze 22 éves éle
tét. Müve nwst meg is jelent
ezzel a címmel: "Malgré le
blusphcrne" - "AJ\ istenk árom
lás ellenére". .

Nem, Mourre nem őrült és a
botrány nem volt istenkárom
lús - úll ít.i« Elisabeth Rút a
könyvről írt tanulmányában. S
mindiárt hozzáfűzi, hogy Ö ál
lítja ezt s nem a szerző, aki
azt csupán közvetve bizonyít
ja. "Moul're célja ugyanis IWJl]

önmagának igazolása s még ke
vésbbé az, hogy az ősz.inteség

ürügyével kedvező színbeu tün
tesse fel őmuagát, hanem egy
szerűen szolg álat az igazsúg
nak, amint ez, mindenesetre sze
mélyhez kötötten és megismétel
hetetlen ül, egyetlen sors tük ré
ben me~jelellik. Az út, amelyet
ehhez választott, aruryiru e"ye
IWS, Mourre annviru nyil ta u,
nyugodtan, szeronven és ber-sü
lelesml halad rajta, l'llloersóg'l'
nek feltúrulásához oly öszWnii
~,en kapcsolódik kifejező kép,~:~

ség'e, hogy a beszámoló az ön
{'leirajzoH és irodalmi keretell
tu lmeuőcn últu lú uos úrvúnv ű (",

jelentősogű lesz: egy f'iutul kor
társ megny i latkozásu a léuveg-



ről, riasztó, mezkanó il egyben
vigasztaló jelleggel. Egy keresz
tényé, aki annak ismerte fel
magát, hogy - s m oxt a szer
zőt idézi Rüf - .mórtéktelen vá
gyaiban, de valójában csak egy
szegényember, egy közőuseges

ember, cgy ember, m int a töb
biek valamenuvien. o o 'Ez a
könyv alázatos zúrórnoudatu H
az a kegyelemteljes felismerés
is, amelyhez Mourre átküzdöt
te és átszenvedte magát, m i nt
ahogy egyáltalán a könyv m i u
den Iejezéteben istcui és emberi
működés, vezetettség és szabud
ság, végzet és i)nfclplőHség f'el
bonthatatlan titokzatossággú
bonyolódik. ÉH éppen ez az
összefonódottság, ani i a III űnek

vallási értékét és élethüdógi vo
uúsút adja."

Mindez elég'gé iueglepócn
hangzik, ha magunk elé képzel
.iiik a Notr« Dame székesegyház
ban lejátszódott dolgokat. Ah
hoz, hogy határozott véleményt
nv ilvánithussunk, olvasn u nk
kellene természetesen a könyvet
is. Pusztán a tanulmány uem
tudja eloszlatni m iudcn kéiHé
günket Mourre elmebeli egédzsú
gét és az egész ],eúllítitfo; he
Iyesség ét illetően. Az a kiiriil
mény azonban, hogy a tanul
mányt egy nagy tek in tól y ű ka
tolikus í'olvóírat, Der grosse
Ent.schlue« adta köz re, amellett
szól, hogy lllt~g ilyen fenntartú
sok mel lc tt is ko mo ly és hnsz.
nos mpg'lútúsokhoz .iuthutuuk a
kí 11013 eset nyomán.

Michel Mourro, aki I928-1mn
születctt egy vidéki k isvá rus
han, bár egyetlen g'yerlllek ma
radt, nem kapott a r-salád.iábn 11

sem szeretetpt, sem bókessógot,
sem hitet --- meg sem keresz
telték~, de még j1t'ldamutatúlSt
ISCIll arrn, hogy miként lehet élS
kell az {dettel szembenézni. AIlli
sz ű lei t egymáshoz fíízte, csak II

megszokás és a vagyonra Js
külsőségekre tekintő polgári er
kölcs volt. Amikor Michel . 12
éves lett. rákban meghalt édes
anyja, It meg nem értett nő,

aki hisztériáját hol spiritiszta
szeánszokban, hol öngyilkossági
kisérletekbon vezette le. Az apa,
aki egyébként épitész volt, siet
ve ujbúl : megnősült, de hogy
ezúttal 18 csak a saját kényel
mét kereste, mutatja, hogy a
németek közeledésére asszony és
gyermek nélkül m iudjárt kere
ket oldott, "Nem tudott bennün
ket magával vinni - írja Mo
urre 0_, mert, mint mondotta,
nines számunkra hely a vona
tokon. Pénzt sem hagyott egy
fillért Hem, mert attól félt, hogy
neki sem lesz elég, csupán meg
igérte, hogy küld majd valamit,
ha a körűlmények megengedik."
A menekülők áradata azonban
Micholt is csakhamar magával
sodorta. Igy került Pár-isbn, ahol
a német megszállús alatt isko
lai tanulmányait folytatva El
nagyanyjánál éldegélt. _ Mire
Frarwinország felszabadult,
Michel megcsömörlött a politi
kától és kiúbrúudult ru i nden
földi teki ntélybö l. Erről vitáz
gatott órákon és éjszakúkou út
a 'nála hét évvel idősebb .Jal'
nues barátjával is, aki a tör
téntek ellenére Charles Mnurru«
és az ",\dion F'runca.ise" hívé
nek vallotta magá t. Michcl
rendre és egységre vúgyo tt IS II

történelem felől kezdett közeled
ni a kuto lik us egyhúzhoz, Wivi
deseu - 18 éves volt ekkor -
meg is keresztelkedett. "I,elll
tudtam tovább vise ln i a félseget,
amely abban á llt, hogy eg.~ 11111

g am vúlasatotta száműzetéabeu

távolról csodáltam az egyhú
'lat." Egy kedélytelen öreg pap
tól kapta hozzá 11 hitbeli okta
túst, amely természctt·..,en 'csak
El lényegre szorítkozoí t. rtún'l



annál nagyobb hévvel vetette rá
magát Gilson és Maritain mun
káíra, amelyek Aquinói Szent
Tamás szilárd bordázatú, hatal
mas világát nyitották meg előt

te. Észszeríí következésnek te
kintette _ azt az elhatározását,
hogy belép a domonkos rendbe
és, teljesen Isten feJé fordul.
Háromszor tett kísérletet a
klastromi 'élettel, de a kísérlet
mindannyiszor balul ütött ki.
Rüf feltételezi, hogy kezdettől
fogva hiányzott a hívatása. El
ső alkalommal, Párisban, azért
futamodott meg, mert a temp
lomban egy imádkozó szőke kis
lányon felejtette a szemét. Má
sodszor, Toulouseban, azért,
mert egyszerre csak különös és
leküzdhetetlen ellenérzés fovta
el a zsolozsmázással szemben.
Inkább le szolgálta katonaévét.
Utána azonban harmadszor is
megpróbálkozott s most a pro
vencei Saint-Maximin lett be
öltözésének tanúja.

Ám hallgassuk, mit ír erről
Rüf: "Nem volt lany~a,aőt el~
lenkezően, nagyon IS buzg ó

újoue volt. De korának és kö!
nyezetének gye!m~ke. volt e~
maradt, azok kerdesel, l~en'y81
és lelki inségei sokkal i nkább
égtek a szivében, semhogy a
kolostornak lezárt, jól rendezett
és időtlen világában megtalál
hatta volna a helyét. Addig a
thomizmus volt az, ami a gon
dolkodásában rendet teremtett,
mint koordináta-rendszer, amely
a végtelenségbe irányul, ,most
azonban szirite ketrecnek kezd
te érezni, amelynek. huzalai ll;,
valóságos élettől zárják el.. S
úgy látszik, Saint-~1:axlml?I,
legalább is az őszemeben, lm
lőn függönyt is vetett a ketrec
re: itt még a párisi rendtagokat
is akik marészen birkóznak a
kbr. lelkéért, veszedel.rr:es g01~
dolkodóknak kiáltottak k i.
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:Michel rtg')' érezte, hogy semmi
kép sem tudta túlhaladni a vi
lágot, amelyet magával vitt be
a saját bensejében, s ez a ku
dare a többi kételyekkel együtt
annyira a kedvét szegte, hogy
egy év multán ismét kilépett."
A régi pénztelenség, egyedüllét
és tervnélküliség vette körül is
mét, amikor Párisba visszatért.
Egy ideig segéd volt egy köny
vesboltbau. majd egyházi aján
lásra tanári állást kapott egy
normandiai kollégiumban, dc
napokon belül lemondott róla.
mert nem esett ínyére a szerrnte
"elavult" fegyelem. Boldogtala
nul és kétségbeesetten rótta
megint Párisban az utcákat,
mint maga mondja, "vontatott

-és fáradt lépésekkel". Az egy
házból csak "emberi arcának
elegtelenség'ei" rajzolódtak elé
be. Amikor egy ismeretlen PaP
nál gyónni akart, ez csak sohaj
tozott: ,,'regyen valamit ellene,
gyermekem, tegyen valamit!
Mindez nagyon, de nagyon szo
morú ... " A templom mellett egy
falragaszt látott az utcán, amely
a Szentév alkalmából római za
rándokokat toborzott: .,14.000
frank. Pápai kihallgatás és ál
dás biztosítva." Bement a Not
re Dame-ba, hogy "döntő, meg
váltó szavakat" halljon Istenről,
de a szónok éppen Gabriel Mar
cel és Sartre között vont pár
huzamot. "Nem kétséges, - ír
ja most visazapillantva Mourre
-, ezek csak egyes jelenségek
voltak, dc ezek szöktek a sze
membe és végül is háttérbe
szorították ll. lényegest- Bizo
nyos, nem ez volt az egész egv
ház, de ez volt a látható egy
ház. A látható Isten is, a Notre
Dame-ban hirdetett Isten már
Rlquet -Istene volt, egy Isten,
aki nem útallotta átvenni a
,Figaro' számára az irodalmi
kritíkát ... Nos, ez az Isten. az



idegenforgalmi és irodalmi e?:y
háznak ez az Istene minden
esetre halott volt. És én nem hi
szem, hogy ez lett volna az én
szerencsétlen botrányomban a
legostobább állítás."

Elisabeth Rüf szerint a könyv
ben rendkívül sokat igúrő, Igen
nagy írói tehetség bontotta ki
szárnyát. Fiatal korához képest
egyenesen csodálatos, szinte
megfejthetetlen az a mértéktar
tás és távolságérzés, amellyel
Mourre önmagát és. cselekede
teit szemlélteti. "Minduütalan
előütközik- kétségkívül a Iez
kisebb szándékosság nélkül,
mert minden jel szei-int ő ma
ga sem tud róla - a maga
sabbra rendeltetés titokzatos va
rázsa, annak a pecsétnek lágy
ragyogása, amelyet Isten az
övéire nyom, a .gráce', amely
kegyelmet és bájt jelent." Na
gyon sajnáljuk, hogy Riif el
felejtette közvetlen bizonysá
gát adni, idézet vagy általa is
mert tények formájában, a ta
nulmánya vég,~ő kicsengésének:
"A botrány ime, .boldog vétek'
lett Mourre számára, mert egy
káromlás paradoxonjában feltá
masztotta a halott Istent." Dc
így is hosszan elmélkedtünk fi;
lötte. •

Sokan gondolkodnak s még
többen viselkednek úgy, nuntha
a közlekedési szabályok "tisztán
büntető törvények", szakkifeje
zéssel: "leges mere poenales"
volnának, azaz olyan törvé
nyek, amelyek csak külsoiege
sen kívánják rendezni az em
beri magatartást, de nem léte
sítenek semmiféle közvetlen er
kölcsi kötelezettséget. Az Ilyen
törvényekről a katolikus er
kölcstan tudvalevően azt tanit
ja, hogy megszegőik vétenek a
jogrend ellen, miért is kötele
sek a' kirótt bün tetesnek eleget

tenni, de egyébként bűnt,

amely lelkiismeretüket is ter
helné, nem követnek el. Igen
ám, de valóban ebbe a csoport
ba tartoznak-e a közlekedési
szuhályok! Mert ha nem, akkor
éppen a katolikus tanításból
következik. hogy betartásukat.
illetve áthágásukat erkölcsi
szempontból sem tekinthetjük
közömbösnek, Ezt az érdekes és
időszerű kérdést tárgyalja J 0
set Jl1 illcr meglehetősen úttörő

jellegű értekezésében.
Semmi kétség -. mond.ia Mil

ler -, azokban a régi időkben,

amikor még a postakoesi volt
a legsebesebb jármű. tiszta. bün
tető törvénynek foghatták fel a
kevéske köztekedési szabályt. Az
előírásoknak akkor csak az volt
a céljuk, hogy bizonyos köny
nyebbaéget teremtsenek a for
galom lebollyolításában. Ma
azonban, a közlekedés általanos
gépesítésének korában, egészen
más a rendeltetésük. Az, hogy
általuk elkerüljük a baleseteket
és megvédjük az emberek életét.
Ezek pedig olyan szempontok.
amelyek erkölcsileg sem kő
zömbösők. Aki nem tartja ma
gát az általános érvényű köz
lekedési sznbályokhoz, veszélyez
teti a saját és mások életét.
Még a kevésbé forgalmas
utakon és utcákon is, mert
manapság ott is adódhatnak
meglepetések. Utal . Miller, ~z
Egyesült Allamok kirnutatásá
ra, amely szerint 1950 közep~.től
számított tíz hónap alatt tobb
mint 20.000 halálozást és több
mint 3 millió sebesülést okoztak
a közlekedési szerencsétlen
ségek. Ausztriában 1951 első tí~
hónapjában 28.698 közlekedési
baleset történt, amelyek soran
801 ember meghalt, 4.983 súlyos,
12.538 könnyebb sérüléseket
szenvedett. Nyugatnémetország
ban a mult év második negyedé-
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1)(>11. m i ndőssze három hónap
alatt 80.509 közlekedési baleset
volt; 1878 ember életét vesz tette,
53.874 megsebesült. A szerencsét
leuségek oka túlnyomórészt .,ll

közlekedésben résztvevők fe
gyelmezetlensége".

Világos, hogy a ..közlekedési
bűnös" nem szándékosan idézi
ülő a balesetet, azzal azouhau,
hogy könnyelműen túltesz.i ma
gát az előírásokon, teológiai ér
telemben is bűnt követ el, mert
kockára dobja a saját és mások
életét, azt a magas értéket,
amelynek ó vásn és megvédésa
Isten éR a lelkiismeret előtt is
szigorú kötelesség. A .iármű ve
zetője vagy a járókelő tehát
állapítja meg Mil ler ~-, amikor
a hatósági rendelkezések ellen
vét, ugyanakkor az ietem pa
rancs ellen is vét. A k özleke
dési szabál vok egyébkéu t seru
önkényes intézkedések, ame
lyekkel az állam a hatalmát fi
togtatuá, hanem a közjónak. a
közbiztonságnak követelményei.
Természetűket és terjedelm ii
ket a tapasztalás diktálja, az
a felismerés, hogy hol vannak
a veszélvf'orrások d iniként le
het velük megküzdeni. E szabá
lyok betartásának lelkiismeret
ben is kötelező volta tehát egy\)
nest Isten ütödik parancsola
tából folyik, amely tiltja a ma
gunk és mások életének veszé
lveztetését. Éppen ezért, aki át
lépi a közlekedési szabályokat,
erkölcsileg is vétkezik. Szándé
kossúg vagy súlyos könnyelmű

ség esetóu bűne is súlyosan
mínösül. S erkölcsileg fennfo
rog ez a vétkessége akkor is,
ha nem okozott balesetet, s ter
mészetesen akkor is, ha sikerült
kijátszania az ellenőrzést s el
kerülte a büntetést. Egy motor
kerékpáros például, aki a meg
engedettnél nagyobb sebességgel
száguld a forgalmas utcában, de
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szerenceére nem gázol el senkit,
vagy mert bravúrosan vezet,
vagy mert az úttest használói
idejében kitérnek előle, mindeu
képen beleütközik nemcsak a
rendőri előírásokba. de az ötö
dik parancsolatba is. Nem hi
vatkozhatik arrn, hogy "sem
mi sem történt", mert egy em
beri cselekedet erkölcsisósrét
nem elsősorban a cselekedet
következmóuvei határozzák
meg, hanelll magának a csele
kedetnek természete, az érzület,
amely al/ball kifejezésre jutott, .-;
az iiSHzes közelebbi körülménvek.
AmOlldott csethen tehát az a
döntő, hogy rt meg nem enge
dett sebesség; kétoldalúan elet
veszélye» és hogy benno erköl
csileg elítéJendő érzület nyilat
kozott meg, az nevezetesen,
hogy az illető motoros nem be
csüli kellőképen az életet, sőt
talán megvctéssel néz reá. Ami
áll a gyorshajtás tilalmára, ú ll
a többi közlekedési előírásra is:
függetlenül a következménvek
től, lelkiismeretben is kötelez
valamennyi.

Nagyou holyesen emeli ki
azonban Mi ller, hogy tekintettel
az utcai forgalom megnöveke
dett veszélyére, a katolikus 01'
kőlcsi elvek a kérdés pusztán
elméleti tisxtázúsáuú l többet iH
kívánnak tőlünk. Azt, nogy
ahol é" amennyiben módunk
nyílik rá, magunk is odahas
suuk, hogy ernbertáraaiukban
felébresszü.k és elevenen turtsuk
a közlekedóssel kapcsolatos er
kölcsi Ielelősség tudatát. Pallok
nak külöuösképeu feladatuk,
hogy a k atekizmus-oktatásbuu
az ötödik paruucsról szolva
résí\letesen is foglalkozzunak uz
zal. ~őt u templomhoz sem len
ne iuéltutiau, ha aszószókről

időnként elhungzunának ilyen
irányú figyelmeztetések.



SZOLANÓI SZENT FERENC (fúüus)

.szolánói Szcnt Ferenc (1549-1613) külön szinioliot képvisel a
XV f. és XVII. I';zázadi spanyol szenielc ,qazdar/ és változatos l/n
t(;l'iájáúan. AszigorIÍ aözkéták, nal/Y til isetikusok, tárwlhntntlan
i.'/f'liin/eiők, mélyenszántó tudósok és irgalmnsszivíi sznJnadtrí
nusole melleti ő képviseli a műoészet cket. Jifint Szent Ferenc 7.g0Z;
fia és szellemének mélrá örököse élt-halt oz énekért és a zenéért.
Brcuiáriuma mellct t lie.qcdűje volt legliilségesebb útitársa; Még
Dúlamerika irdatlan »ándoriuibu is il;
Délamerika irdatlan vadonjaiba is ml/á cal riüe, es "ha csak két
iiúr feszült is rajta, akkor 7S bele tud/a hegedülni a IJUllJfI és má
sok szivébe az isteni «zcret etet:" Mert nála a rnűvészet ís s"iyorúan
az istendicsőítés célját szolgálta. l [lY az Oltáriszentsél/ iránti sze
releténele határtalan lángohísáball akárhányszor meatette. hOllJ/
éjszakának évadján beosont a tem.plomlra, az oltár cic térdeli és
szemét mereven a iabernákulumra szegezte; utána hirtelen fel
ngrott, vissza/utott a szobájába, [onta a hegeclü,iét (is a pillanat
ihletében soha nem hallott lIyönyörü dallamokat rögtönzött az ol
társzekrény csendes lakójának tiszteletére. Máskor meg «z egek
királyné asszonya tiszteletére rendezett i.lyen eredeti szerenadot.

De Ferenc nemcsak a zenének, hanem a szánol« is nag,1J mes
tere volt. Még jóformán kezdő s.zl'rzete.~volt, mikor előljárói a
népmisszionárius nehéz és kényes tisztét ruh ázt álc rája. Ugyan
olyan odaadással vállalta új munkakörét, mini előbb az ének
és noviciusmesterséoet. Ferences eredetisége és leleményessége
na,qyban fokozta sikereit. .jlHkor például látta, hogyan [ui.kosnak:
az emberek kereset és élvezet után ,~ köz/wn eaéseen meaielcdkee
nrk Istnről és üd1,össé.qükről, II i rtle II eléji/k dobbant, elűrárüottn

fl mindia nuutáoa! hordott feszületet és ol.lJan ellenállha/atlan /Jen
sűséggel kezdett nek ile Krisztusrö! és a bűnbánatról szólni, hog,lI
hollatára százak és százak fordították [obbra életiiket. De ugyanezt
«zinházakban és tánctermekbe-n is meuteile. Igazi lélekhalász volt
(;s teljes mértékben rúszoloál.: az "Andaluú'l apostola" szép címre.

Még beszédeseb/J bizonysál/c égő IJIlzl/almának a "Peru napja"
elnevezés, meiuet a perui Tukunuuiia tartomány vad és vél'en,qZő
indiánjai között kifejtett nal/yarún;tJú térítő t.ecékenuséaéoe; ér
demelt ld. Nem térünk el nagyon az i.qazsúgtól, ha Délamerika
Xavéri Szent Pereneének ueoezeitk űt: uflyanaz a heroikus ertiic
szités, Ul/yanaz ct lángoló buzfjóliál/ a lelkek űdvéer! és ugyanaz
ff, csodatevő hatalom. ("Az u:ivilág csodateoiiie.") hm például ő
is rendelkezett a nyelvek adományával. A tukunuini nyelvet, ta
nítója, elJ.II spam/ol kapitány eskii alatt tett vallomása szerint,
két hét alatt sajátította el olyan tökéletesen, uoas szebben és tisz
tábban beszélte, mint mauuk qz induinok. 1l1i.ndenek!ölött pedi,q
megvolt benne o mellflyőzés ellenállhatatlan ereje. Mikor lUoja
közelében a ianoiikus pOf/ány indiánok: vánJflanul óriási túlerő'vel

törtek rá és híveire, ő félelem nélkül odalépett eléjük és olyan el
ragadóan beszélt nekik a béke szépségéről és áldásairól, hogy azok
egyszerre meaiuhászodtak. odaborultak lába elé és valamennyien
- a krónikás szerini kilencezren - ott llelyf}(m megkeresztelked
tek. -bg.-
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AZ ÉG ÉS A FOLD REGÉNYE
" ... Mit jelent számunkra a

szent.I Mi szükségfink van a
szentekref Mi a jelentősége a
szent jelenlétének a földön ~

Hányszor tették fel nekem
ezeket a kérdéseket! Én ismer
tem egyet, akinek szentségében
erő"ebben hiszek mint a magam
létének valóságában. Don Ardi
to Piccardi ő. De ld volt ő~

Eleinte szíverr ütött a rettene
tes egyedülIéte. Úgy mozgott a
földön, mint egy gigász egy
jégkorszakbeli síkságon. Ö egye
dül, mcssze kimagaslóan, tűz

gömböt tartva kinyujtott kezé
ben. Messze fölémagasodva
mindannak, ami á jégtől der
medt síkságon történik, végte
len csendben, sötétségben, ő

egyedül, tűzben égő szivével ki
nyujtott kezében.

De ha a síkság apró redői
közé nézel. Ha kutatni kezdesz
a talaj egyenetlenségei között, a
kövek alatt, a földet megrnere
vítö jégcsapok között. Ha fel
ásod a földet és nyugtalan uj
jaiddal kotorászni kezdesz
akkor ime megtalálsz bennün
ket, "mindny ájunka.t, BZ egész
emberiséget, abban a várako
zásban, amely egyedül teszi le
hetővé számunkra, hogy meg
maradjunk a fagyban és a
csendben. öt váriuk. Várjuk,
hogy szétszórja a földön a tü
zet, amelyet egyedül ő tudott
megőrizni; hogy szétszórja mint
ősszel a friss szántásba a vető

magvakat. És hogya tűz ujjá
szülessék, hogy megtörje a je
get, hogy mi magunk is ujjá
szülessünk az ő erényei által:
ime, ez a szent hivatása, ezért
van rá szükségünk."

Don Ardito ég és föld közott
lebegő életének egyik krónikása
írja le ezeket a sorokat Carlo

Cöcciolí "Az ég és II föld" cí
mű regénvében, megadva ezzel
ennek a különös és nyugtalaní
tó könyvnek alaphangját, Külö
nős és nyugtalanító könyv, tele
.fiatnlos túlzással, óriási lélek
zetvételekkel és váratlan kiful
ladásokkal. bámulatos tömörség
gel megirt művészí epizódokkal.
és mondatokkal, amelyek úgy
beleevődnek az emberbe, hogy
napokig nem tud tőlük szaba
dulni.

Az író Carlo Cőccioli, fiatal
ember, mindössze harminckét
éves. Ez a regénye - amelynek
kapcsán nevét a hír szárnyaira
kapta - számszerint a hetedik.
Igy első hallásra, bizalmatlan
ságot keltő két adat. De már az
első lapok után érezzük: íróval,
vérbeli művésszel állunk szem
ben. S a két számadat nyilván
összefügg. Annyira túlhabzik
henne a mondanivaló, és annyi
benne a fiatalos türelmetlenség,

. hogy a kettőt évenkint egy-egy
regénnyel tudja még csak le
vezetni. Ez a legutolsó regénye
a borítólap szokványos beharan
gozója ezer-int, az a bizonyos,
az előzmények után várt "iga
zi regény". Ez persze csak af
féle kiadói közhely. Cőccioli, ha
csak a xikor el nem rontja, sok
még "igazibb" regényt fog írni.

Másrészt, az "Ég és a föld"
("Il cielo e la terra," Va)le~bi,
Firenze 19jO.) minden túlzása,
kétségtelen hibái ellenére, rend
kívüli könyv.

Ha a fenti idézetről azt mon
dottuk, hogy az egész regény
alaphangjút adja meg, ez még
nem jelenti, hogy Cöocioli köny
ve főhősének don Ardito Pic
cardó-nak alakjában "a" szen
tet, vagy akár csak egy szentet
is akart volna ábrázolni. Don



Árdítót a körnvezete tartja
szentnek, mindazok, akik köze
lebbi kapcsolatba kerültek vele.
Szent volt-e valóban 7 - erre a
kérdésre a regény nem ad fele
letet. De az olvasó is úgy van
vele, minf a könyv többi hő
sei: az első meghökkenés után
nem tud többé szabadulni rend
kívüli eg'yéniségétől.

A történetet nem az iró, és
nem is egy személy beszéli el.
Egy fiatalonos, aki a hábo
rús összeomlás zűrzavarában,

egy kis olasz hegyi faluba,
Chiarotorréba vetődik, az idők

nek megfelelő rendkívüli kö
rülménvek között ismerkedik
meg az akkor itt már másodíz
ben működő szeritként emlege
tett plébánossal, Ardito Pieear
dóval. Néhány napos ismeret
ség után végig kell élnie, hogy
a plébánost a német parancsnok
agyo:nlöveti, olyan bűnért (egv
német osztag alatt aknát rob
bantottak fel és öt ember meg
halt) amelyet nem ő követett
el, csak magára vállalta, hogy a
merénylet gyanújába keveredett
négy parasztlegényt megment
se. Az orvos ezek után elhatá
rozza, hogy összegyü.iti a don
Ardito életére vonatkozó adato
kat. Felkéri mindazokat, akik
valaha személyes kapcsolatba
kerültek vele, írják meg a ma
guk történetét. Ebből áll a re
gény. Visszaemlékezésekböl. le
velekből. naplókból.

Az első krónikás mons, Anto
nio Zei, San Sebastiano in
C~mpo apátplébánosa, Ardito
Piccardo első principálisa, aki
mellett felszentelése után két
évig káplánkodott, öt azzal le
pi meg, hogy egy nvári délután
közli vele: el akar innen men
ni, mert ez a látszólag buzgó és
virágzó egyházközség, amelyre
lelkipásztora - ú~'Y érzi - jog'-

gaí bíiszke, nem egy~b niiut
megcsúfolása II kereszténység
nek, csupa langymeleg konfor
mizmus, közömbösség. Mintha
Krisztus nem lenne valóságo
san, állandóan jelen az oltáron.
Mons, Zei, talán azért, mert ma
ga is érzi a lángban égő fiata}
káplán szavainak sok igazságát,
részben pedig mert már elég
bölcs is, nem veszi rossz néven
a heves és bőbeszédű kitörést,
és áldásával bocsátja útnak. Igy
kerül Ardito a chiarotorrei plé
bániára és innentől a hitetlen
Antonino Belli veszi át a tollat,
aki szabadgondolkodó és a fa
sizmus elől rejtőzve tanítóként
él itt. Ö sem tud sokáig ellen
állni don Ardito sugárzó hité
nek ; és ő írja le róla ezeket a
jellemző sorokat is: "Don Ar
dito Piccardo a misét mondva..
úgy viselkedett, mintha tényle
gesen valami igaz dolgot hajta
na végre, amitől nem csak az Ő.
hanem mindnyájunk, az egész
világ jó sorsa függ".

Ardito számára azonban II
ehiarotorrei plébánoskodás tele
van keserű csalódással. Csak a
szegények szeretik, a polgárság
ellene fordul, meghurcolják. A
csalódásokra a koronát Alberto
Or tognati tragédiája teszi fel.
Ez fl dekadens, nagyvilági ifjú,
a helybeli földbirtokos unoka
öccse, szintén Ardito vonzásába
kerül, de nem tudja elviselni.
hogya· pap - talán kicsit túl
gorombilu is - szemébe mond
ja lelkének bevallani önmaga
előtt sem inert titkát és öngyil
kos lesz. Ez az eset Ardito éle
tében is fordulópontot jelent.
~lhat~irozza, hogy jobban meg
ismerr az embereket, elhagyja
Chiarotorré-t és a városba megy.
Híres prédikátor, lelkipásztor.
író lesz, de újabb csalódás éri
egy kedves lelkigyermekében, és
egykori szem ináriumi előljáró-

ItI



j~nak rnons, Zainardinak halá
los ágyáná.l, II haldokló kérésére
elhatározza, hogy visszatér Chi
arotorré-ba, Itt éri a vég.

Ez az eseményekben gazdag
történet alig több mint ötszáz
tágasan szedett lapra van össze
zsufolva. S talán ez a hibája.
Az eseményekből kevesebb több
volna. Ezért érezzük Ardito ma
gatartását sokszor következet
lennek, lelki fejlődésének leírá
sát hiányosnak. Talán éppen
ezért választotta az iró az elő
adásnak ezt a módját, mert az
elbeszélő orvos így nyugodtan
hivatkozhat jegyzetben arra,
hogy ez vagy az a fontos levél,
naplórészlet elveszett, erről
vagy arról a fontos esemény
ről nem sikerült közelebbit meg
tudul.-De kétségtelen, hogy ma
gának az írónak megvolt a pon
tos elképzelése Don Ardito Pic
cardo felejthetetlen alakjáról.
Mert lit résslstjelenatekben iilZQ-

inélves jó ismeröstinkké válik,
megszeret j ük, tanítványaivá le
szünk.

}~s ami a legfontosabb, hiány
talanul nyujtja azt, amit ő ma
ga fogalmaz meg, amikor meg
kérdezik tőle: mit akar mondani
azzal, hogy lmtolikus.

"Azt akarom mondani: meg
érteu i. Azt akarom mondani ...
nom v isszuutnsftaui azt a sok
dolgot, ami beunüuk van és ami
nem az agy és nem is a lélek.
Hogy is inondjam i Atadni vala
mit múxok nuk és bizonyos rej
télyes dolgoknak magunkban.
'I'alún a bűnbocsánat értelmét ...
A keresztény szeret... De aki
katolikus, taláu még jobban
szcret, Nem csak II jút, II jó dol
gokat szereti. A rosszat is sze
re ti, A nélkül, hogy tudná, azt
hiszem szeret.i. A katolikus ...
ember. }~s oz a katolicizmus
ell'ész tudománya ... "

Doromby Károly

Sziénai Szent Ka ta Len

MI VOLTUNK a föld, melybe Kriszius keresztjét állították,
mi tartottuk egyenesen ezt a keresztet, s mi va.r;yunk az a kehely,
mely fölfogja vérét. Aki meaismeri és elfogadja ezt az igazságot,
az a szent Vérben megtalálja a Kegyelmet, a Kegyelem gazdagsá
gát és életét. Ruházatot lel meeitlenséaére s fölöUözködik az isteni
szeretei lángjának nászi könfüs(;bc; átjárja s átitatja a szcni
V ér, és megújhódík e vérben s :i6llakik benne az irgalmassáfJ
táplálékával, és ~zétszakitja benne· a homályt és megízleli a vI
lágosságot.

lI'elelős kiadó: Sík Sándor

tllel-nYDmda alldllPest, XI., lilart6k Béla-lát 15. - 1105 ii2 F. v .: Oaál Ferenc



'SZEUKESZTŐI ÜZENETEK

. Érdeklődőnek. Igaza van: Kri..ztus szentséges vérének tiszte
lete a legrégibb kultuszok közé tartozik. Már Szent-Péter apostol
"a szeplőtelen és érintetlen báránynak, Krisztusnak drága véré
ről" beszél. (I. 1, 19.) Nyomában a szent atyák, különösen Szent
Agoaton, gyönyörű gondolatmenetekben fejtik ki a szentvér je
lcntösésrét, Külön áhítat tárg-yává azonbau e,-ak a közérikor de
rekán fejlődött a szeritvér tisztelete. Ennek oka kétkörülményben
keresendő; egyrészt a keresztes hadjáratok nyomán számos szent
vérereklye jutott Nyugatra -- nálunk a garamszentbenedeki plébá
niatemplomban őriznek .egyet -, másrészt a szentségi színek (ke
nyér és bor) fokozott tisztelete nyomán egyre több cuchari-sz.ti
kus csoda (vérző ostya, vérré forrott bor, hússá változott ostya)
bukkant fel, melyek idővel meg-annyi búcsújáróhely középpontja-

-vá lettek. A középkor végén csak a német nyelvterületen több mint
száz ilyen csodás ereklyét tartottak számon. A magyarországi
szentvérereklyékről, helyesebben csodás szentostyákról egyik kö
zeli számunkban mi is ismertetést szándékozunk hozni, Balanyi
György tollából. Üjabb időben Del Buf'alo Boldog Gáspár, a
sangvinisták vagy bufalinik kongregációjának alapítója (+1637 .

.december 28.) tett legtöbbet a szentvér tiszteletének terjesztésére.
Ugyancsak ő alapitotta De Mattias Mária közreműködésével a
Szentvérimádó apácák (Adoratrici del divin sangue) eg'yszer-ű Eo
g adalmas rendjét is. Ez utóbbinak mirrtájára a század második
felében több hasonló célú kongregáció és t~stvérület is alakult.
IX. Pius pápa 1849. október 8-án az egész kereszténységre kiter
jesztette Krisztus drágalátos vérének ünnepét. melyet sokhelyütt
már korábban is meg ültek, (Július L) Végül XI. Pius vápa 19:33
ban, a megváltás 1900. évfordulójának emlékére elsőrangú (duplex
I. classis) ünneppé emelte az ünnepet.

Magúnyos ház. Két hosszú levelében a háztartási alkalmazott
helyzetére, jogaira és a vele valóbánásmódra vonatkozóan annyi
kérdést vetett fel, hogy ugyancsak szűkre kell mérni mondani
valóinkat, ha valamennyire válaszolni akarunk. Az általános té
tel, amelyből kiindulhatunk, az, hogy a háztartási alkalmazott
azokban az esetekben, amikor foglalkoztatását a fennálló jogsza
bályok is megengedik, teljes értékű dolgozónak számit. Annak te
hát, aki nyomós - és hangsúlvozzuk: hatóságilag is elismert --
okokból háztartási alkalmazottat foglalkoztat, a legnagyobb pon
tosság.qal kell ezekhez az előírásokhoz igazoduia mind a munka
bért, munkaidőt, mind a lakást és ellátást illetőleg. Ez felel meg
a keresztény erkölcs követelményeinek is, amely nagyon világosan
és határozottan mutat rá arra, hog-y embertársainkkal szemben
a legelső teendőnk azok jogaina.k tiszteletbentartása. Amit ugyan
ez az erkölcs szintén megparancsol, a cselekvő szeretet, de ennek
megnyilatkozásai már csak merő többletként rakódhatnak rá a
jogigények teljesítésére. Sajnos, meg kell mondanunk, hogy a ke
resztény erkölcsnek ezt a tételét sokszor nem értették és nem értik
meg" a háztartási munkaadók.

Ez a meg nem értés legszívesebben abban az álláspontban ke
res fedezéket, hogy a háztartási alkalmazottat családtagnak kell
tekinteni, ami így önmag-ában természetesen helyes is, néhol azon-
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ban csak arra jó, hogy a családtagság ürügyével a háztartási
alkalmazottat mértéken felü] és jogilag meg nem engedett módon
kihasználják. Ennek fejében szekták például elvát-ni tőle, hogy a
napnak, sőt éjszakának bármely órájában rendelkezésre álljon, ;;
áldozza fel sokszor a maga törvényben biztosított szabad délután
jait. Nagyon jellemző erre, amit Ön is megír, nevezetesen, hogy
a szóbanforgó férj "elszörnyülködnék", ha a felesége olykor oda
áI1na mosogatni, mert hiszen, úgymond, akkor m iért tartanak
háztartási alkalmazottat.I Pedig ha a háztartási alkalmazott való
ban családtag, akkor mi a szörnyűség abban, ba a bét egyik
vagy másik napján, amikor az alkalmazottnak kimenője vall, eg~

másik családtag, történetesen a feleség, esetleg maga a férj végzi
el a munkátf

Ismételjük, a probléma kulcsa: megadni lelkiismeret/Jen is kö
telező pontossággal mindazt, amit a jogszabályok parancsolnak, s
csak ha ezt megtettük, kívánhatjuk meg magunk id az alkalmazott
részéről a teljes értékű, beesületes kötelességteljesítést. Mi ezzel
egyáltalán nem tagadjuk az egy fedél alatt élösnek azokat a
személyes vonatkozásait, amelyekben m iud a muukaadó, mind az
alkalmazott oldaláról (ez utóbbival persze most nem foglalkozunk)
szóhoz kell jutnia az emberségességnek. II józanságnak, a inéltánvos
ságnak, sőt a ezeretetnek ix. Tudjuk j.il, hogy az alkalmazottak
részéről is marülnek fel bőven nehézségek, de mi, ak ik már a
letűnt világban is sokat töprengtünk ezeken a dolgokon, az igaz
ságtalanság'ok nagyobb részét rendszerint a iuunkaadói oldalon ta
láltuk meg, s ma is nagyon hajlunk arra az állaspontru, hogy
háztartási alkalmazottat - nagyon ritka kivételektől eltekintve .
csak bejáróként volna helyes foglalkoztatni.

Ami végül az ön legkonkrétabb kérdését, az ellátást illeti,
szerintünk itt is a most kifejtett alaptényeket kell figyelembe
venni. A jogi előírás nem az, hogy a húztartási alkahnazottuak
pontosan azt az élelmezést kell kapnia, amit Ll család fogyaszt.
csupán annyi, hogy táplálékának a szokváuvos értelemben jónak,
ízletesnek é" kellő kalórra-, valam in t viIumiuórtékűuek kell len
nie. Nyilvánvaló azonban, hogy napi nehéz, részben kerti munka
után az Ön által említett alkalmazott nem érheti be vacsorára egy
csésze kávéval, mint ahogy beéri az egyébként is beteges feleség.
De tovább megyünk: ha van ennek a szeros egvüttélési viszonynak
területe, aho! nem is annyira a szeretet, Je már az elemi korrekt
ség is követelményeket támaszt, akkor éppen az élelmezés az.

UJ ORGO '" ftrl( epttéeét é, rniuden- RI-eger 0"&'0'
J• .H nernü iavttást váll,,: •
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