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,
SZENT ISTVAN

Jól megjelölte ezt az ezredéoct:
kereszttel írta rá kemény nevét,

hogy megpihenjen műuein a lélek,
mint halhatatlan g;!}őzedelmi ék

Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épűl'ő falakban

torony-szökkentő, férfias· hitét.

Amínt alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,

a bérere hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még u fén;!}.

Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s ·virrasztva nézi népe ébredéséi

a századok szélfútta 1'eggelén.

N em tétován, de biztos mozdulattal
lendűl előre tervező keze,

míg port kauar és szilaj kedvvel nyargal
a iorrá puszták zendillő szele.

Bölcs szemmel tl-éz a fényes itirlaiokh«
s pillantásával féltőn átkarolja

il frissen szántott, szűz! földeket.

Kegyes jobbjával tör'vényt ír, kernényet,
hogy megkösse a rónák vad porát,

szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenhi meglelje otthonát.

Áldott seiaor. rendet hozó seelidséo!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,

hogy új szivekben raQyogjon tovább!

Róla zengjen hát ez a lelkes ének!
Uram. téged dícsérűnk általa,

mert ő volt a te választott edényed,
apostolod, hioed s a föld saco:

És ő volt ama bibliai sáfár,
kire, be jó, hogy éppen rátaláltál,

midőn meqoirrodt napunk hajnala!

Tíiz Tamás
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Timkó Imre,
MARIA MENNYBEVITELE A KELETI
KEReSZTÉNYSÉGBEN
Az ünneplés első nyomai Keleten

Szűz Mária elhunytának és meunvbevitelének megünnelpése V.
századi eredetre vezethető vissza. Eg-y Ikelia nevű római patri
eius-hölgy templomot alapított Jeruzsálem és Betlehem közt
azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Mária, szent Fiat hor
dozva szíve alatt, fáradságos útján megpihent. Műriu pihenési
helyét az ősi kegyes hagyomány kathismának (leülés, megpihe
nés, fölüdülés) nevezte. A templom építéséről és arról, hogy itt
volt az első Mária elszenderedéséről megemlékező liturgia, az
Örmény Lectionarium tesz tauúságot,

Az első, Mária mennybevitelének tiszteletére emelt templom
Maurikos császár idejében (588-602) épült föl, valószínííleg a csá
szár személyes utasítására, a Getsemani kertben azon a heh-en,
ahol a kegyes keresztény hagyomány az elszenderedett Szent
Szűz sírbatételét jelölte meg. Ez a lwimésisnek (elszenderedós,
elhunyás) nevezett templom átvette az imént említett kathisma
templom liturgiáját és mint saját dedikációs ünnepét őrizte meg.
Ettől az időtől kezdődik - egyes híradások szerrnt újra a császár
kivánságára - Mária elhunytának liturgikus ünneplése az egész
keresztény Keleten. Rómába azután ezt a keleti hugyomauyt 1.
Theodor pápa (642-649) vitte át, aki a jeruzsálemi klerus köré
ből került Péter székébe.

E liturgia hagyományi alapjait Joannos Darnaekénos elbeszé
lése őrizte meg a Szűzanya elhunytának tiszteletere írott homilia
iban. Eszerint Mária elhunyta már az apostolok szétszóledésének
idejére esett. A Szent Szűz ebben az időben Jeruzsálemban élt
J ános apostol házában. F'öltámadt Fia iránti szeretetében már
elkívánkozott a földről. F~gy uapun örömteljes kinvilutkoztatást
kapott arról, hogy rövidesen viszontlátja megdicsőült Gyermekét.
Csupán egyet óhajtott: még' egyszer viszontlátni a Tizenkettőt.

Ugyanekkor felhő ragadta föl az apostolokat és vitte őket la
Szűz tartózkodási helyére, Sionba. Mindaunyian együtt voltak.
csak Tamás hiányzott. Mária csendesen elszentieredett a körükben.
A körülállók pedig ámulva látták. hogy meguvi lik az ég, an
gyaloktól övezve Krisztus jelenik meg, karjára veszi és a meny
nyei kíséret dicsőftö és diadalmi éneke közepetr a magasba
emeli Mária lelkét s eltűnik vele a- felhők között. A gyászoló
apostolok lepelbe göngyölték az elhunyt Szu» testét ti a Kedron
völgyénél. a Getsemáni kert oldalában előre elkesz.ített sírba he
lyezték. Már apostoli- útjuk folytatásara készűltek,- inikor a har-
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madik napon megérkezett Tamás apostol. Ö is szerette volna
még egyszer látni a Boldogságos Szűzet, a többiek tehát elvitték
a sírhoz, kinyitották azt s megdöbbenve látták, hogy üres. Hir
telen angyalok kórusa zendült meg. Fölnéztek: Mária jelent meg
előttük élve, mennyei kíséretétől övezve es tanúságot tett menny
beviteléről. dicsőségéről s a földön maradottak iránti változatlan
szeretetéről. Vigasztalta az apostolokat s kijelentette, hogy mind
az, ami történt, szent Fia akaratából lett.

Ennek a kegyes hagyománynak az emlékei élednek újra, a
Mária elhunytát dicsérő egyházatyák írásaiban, a görög szertertá
sú liturgia híveinek magasztaló énekeiben. A liturgia augusztus
J5-i, Mária elhunytát ünneplő szövegeiben az ódák és himnuszek
során előtárulnak a Szent Szűz földröl való fölemelkedésének
misztériumai.

A történelmi hagyomány a liturgiában

"Isteni parancsra a dicső apostotok a Iöld rninden határairól felhök sz árnyán
vitetvén, a Te tísztaságos testedhez hozattak és mínt szent ereklyét kegyelettel csó
'kották azt; a magasságbeli erők pedig az ő FejcdeJmfikkel együtt Ieíövén, legtisztább
testedet hódolattal felemelték és tísz telettel környezve a mennyekbe vitték".

Igy foglalja össze a görög szer-tartású l i turgia ünnep -előesti

.szertartásábuu, a nag-yvecsernyében a mcgemlókezés történelmi
lu:gyományát. .

A keleti liturgia hagyományaival imádkozó hívők gyermeki
áhítatából érthető meg az, hogy a ezertartást kísérő szővegek

mondásakor maga is belehelyezkedik a történtekbe, maga is ott áll
. az apostolokkal· együtt, csodálkozik, retteg, szomorkodík, remél
és hisz, tanuságot tesz és megvall. Az apostolok megdöbbeuését
Is visszatükrözi a szent szöveg, érthetetlen jelenséggel állnak
szemben: az I'.Jlet Anyja halott. De ott él lelkükben a remény,
hogy az Élet Ura nem adhatja át az enyészetnek azt, aki U:.I

Atyák akaratából a bűnön és következménveiu kívül állott s aki
a bűn megváltásának Véghezvivőjétadta a világnak. Érzi és tudja,
.az apostolok kegyelmi biztonságával vallja. hogy Mária csak
az Élet részese lehet, hogy ami ürük életünk hiztos itasában is
.segédkezheasen :

"Midőn legtisztább testedet, Ó Istenszülő, elökész ite tték, az apostolok körül
állták halottas ágyadat és megilletődéssel szemléttek téged, s némelyek látván élet
telen testedet, félelemmel teltek el. Péter pedJg könnyhullatások lröz t rebcgé : Ó

Szűz, klteritve látlak téged, mint a Mindenek Anyját és csodálkozom, mert teben
.ned helyezkedett el a jövö Elet gyönyörfisége" .

A liturgiában résztvevő nép biztos abban, hogy Mária nem
halhat me.g az enyészet halálával. A "csodálkuzás" az ésszel föl
il'oghJatatlanra vonatkozik, a csoda a hit biztonságában valóság.
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A hit jutalma az isteni bizonyítás. Krisztus csodát tett szcu t
anyjának elszenderedésében; megmutatta e csodát az npostolokuak,
hogy minden hívő bizonyítva láthassa, amit lelke biztosan érzett.
Az ének a történelmi hag-yomány. keretéből indul ki, dc II do xo
lóglát a hit bizonyossága csendíti föl.

'"A föld rnlnden határairól isteni sugallat ra üsszeg yültek a jeles apostolok, !Jógj
eltemessenek téged, és amint a fö'1dröl a magasba fölvltetnl láttak téged, Gábor
arkangyal szavával örvendezve kiáltottak föl, Qdvözlégy, malaszttal teljes! ki szu
lése d áltaí a földieket amennyeikkel összckötötted",

Az Emmanuel anyja, az Igazság Hordozója, a földet az éggel
összekötő, az Istenembert testébe fogadó nem juthat ron.lásru,
mint ahogy a mózesi csipkebokor is érintetlen maradt az Lsten

. tüzében. Rajta keresztül jött Isten a földre, és áthaladván rajta,
megazentelte testét. Mária nem láthat enyészetet é8 pusztulást
jelentő halált. A hívő is leborulva szemlóli az érthetetlen csodát, .

. hiszen: "Csodálkoztak az angyalok is, látván a 'I'isztasázo« elhu-
nyását, s hogy miképpen száll a Szűz a földről az óg'be".

Igy emlékezik meg a kegyes hagyomány ról a göriig' szer
tartású liturgia. Feleleveníti az emlékeket, dc az egyhúz taní
tásából. szentatvái hagvományából, Mária-tiszf eletéuek tárhúzá
ból jelzi a szükségszerűséget: Mária a Sátán hatalma alól kivéte
tett, s nem sértheti meg őt a halál .fullánkja Bern. Romlástól
mentes szendergésc fölött maga a büntelcnséget ajándékozó lsten
őrködik, Maga Isten küldte őt üdvősségünk sérthetetlen kapujá
nak; róla, az ő tisztaságos küldetéséröl szóltak már az őszövet

Bég jelképei is.

Az ószövetségi előképekre támosekodá liturgi/w li szövege/,;
"Isten anyjának átköltözéSét ünnepeljük ma, mer! kezdetben valóban a test··

nélkilIl Atyától kisugárzott, végül örvendezéssel az Ö l1léhéb.öt szülerctt jézus kezébe

adta át ttsztaságos lelkét".

Az Atyától ,;kisugárzott fény" Mária. A Bolcsesegi kbn y vck
ben megjelenő csodálatos isteni terv megvalósult a földön az
Istenszülőben. Róla énekelt a zsoltúros Dávid, őt, a Menvasszoux l,
a paradicsomkert Galambját várta az ószövetség népe. A Máriu
elhunytát dicsőítő Studita Theodoros szinte kimeríthetetlenül so
rolja föl a monnvbevitt Mária ószövetségi előképeit. Az ő huzrl i
tására fordul· az éneklő hívő a zsoltárok dalnokúhoz. hozv az
előképre hizonyosság ával feleljen:

"Mondd, Dávidl micsoda ünnep ez, amelyről a zsoltárokb an énckeltél? Mert
az lsten-gyermeket, a Leányzót, 'a Szűzet a töle mag nélki)'l szüleltett Kr ísz tus

attette magasságbell lakóhelyére".

A Máriát szerető lélek ráismer az elűképre a földről távozó
Szűzben. Az Atyától "kisugárzott fény" éltető' ereje: a szuzessúg';
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a "leányzó" dicsősége a mag nélkül sziiletett F'iú. A liturgia
IIlC~t a .Szűz Fiához kiált, a felismerés biztonságáva! használva
él zsoltáros szövegét: "Kelj fel és menj ' nyugvóhelyedre, 're és
hatalmad szekrénye".

Az. Isten egyszülött F'iának "llyughelye" most fölmag'asztal
tatik. Annak kezén, aki formálta ő.t, fölemelkedik az örökké
valóságba. Igy lesz a megdicsőült Istenanya az embert Istennel
megbékéltető Megváltó mennyei nyughelye, ahogy az ószövetség
"Szekrénye" a kiválasztó és ..zővetséget kötő Isten hajléka volt
a földön. Az újszövetség véráldozat-szővetségének Istene most
tisztaságos "nyugvóhelyén" tartózkodik örökre. A ,,'J'abernaculum
.\ltissimi" szerit titkának csodálata ez él keleti liturgiában.

"örök tisztaságú menyasszony és az Atya tetszésének Anyja, hit ~Z lsten előre

kiválasztott. magának a maga vegyítés nélkUlI egyesülésének lakóhelyéli!... Ki maga
az Életnek Anyja és Szövétneke a megközelíthetetlen Világosságnak, üdvössége a
hiveknek és reménysége a mi lelkünknek".

Az isteni elgondolásnak az Énekek l~nekében jelzett "MCllJ-
asxzonyu" Isten és ember egybef'onódáaá.nak m isztériumában
lesz valósággá. "Lakóhely" Ő, a mi üdvőz.ítéeűnknek. Isten vég
telen szeretetből folyó tényének temploma. "Szintt' Szövótnek",
melvre az örök Világosság helyezte magul miuden időkre. A
..Fénv Hordozó.ia" nem hullhat a Sötétség karjába.

"Ó bámu1atoscso,dal Az t.let Forrása a sírba tétetík és a sir az égbe vezető
lépcsövé válik. Vigadozz Getsemaní, az Istenszülőne k sz ent hajléka":

A Getsemani kert sírja' a kegye, hagvománv történeti anya
ga. A liturgiával élő hívő szemléletében nem az enyészet helye,
csak Mária ideigtartó szendergésének hajléka, honnan .aneuuvei
lajtorja" nyúlik az ég felé, melyen a leszálló angyalok dicsőítése

közepetr fölszálló angyalok kísérik menuyei lakóhelyére a Szep
lőtelent. Enyészet nélküli elhunyta után Mária az örök ragyogás
ba költözik, maga mögött hagyva a sőtétseg hatalmát, De vet
hetett-e a halál árnyékot arra, aki az örök fényességet, az EHető

Napot mutatta elő az emberiségnek! .

"Atvitettél felhőn a m.agasságba,ó' Szüz. és az apostolok siettek Sion hc.gyéhez,
hogya világ mln~n részéből össz egyű'lve láthassák II köllllyü felhőt, melyböl a
legfenségesebb lsten, az Igazság Napja sugároz elő a sötétség árnyékában ütökre".

. Máriát, az "örök Napot" előmutató ..könnyű felhőt" nem zár
hatta be körébe az alvilág hatalmassága, hiszen ő volt az ;,ajtó",
melyen át a magváltás a világba lépett. Az angyalok Isten rende
léséből kitárják a mennyei kapukat, hogy az ég befogadhassa
a földről dicsőségesen érkező Máriát: "Emelkedjetek fül' kapuk.
hogy bemenjen az öröm be az Isten Ajtaja".
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Szent Fia, az Ajtón belépő, az idők teljességében megjelent
Üdvözítő veszi karjára, most, hogy küldetése teljesedésbe' ment,
Mária tísztaságos lelkét, s viszi a legszentebb Hajlékot az Öriík
Városba. Mária elhunyta megnyugvás: a Szenthárornságos Isten
öleli föl a földről az Atya tetszésében tündöklő Leányt, a szerit
hivatást betöltött Anyát és 'lt. bűntelenség köntösében ragyogó
Jegyest.

Ez a mennybemenetel teológiai alapja; s ezt sosem téveszti
szeme elől a görög szertartású liturgia hitvallása, amikor Mária:
mennybeviteléről megemlékezik. ünnepi szertartásában, miuden
Mária felé fordulásában ott ragyog a kiválasztás romolhatatlan
ságot biztosító jegyajándéka: a szeplőtlen fogantatás.

A szeplőtelen fogantatás a lituruia szövegei.ben

"Szü1etésedben a 8zepUltelen fogantatás, elhunyto dbun az enyészet llélkilli halál.
Csoda csodával folyt egybe, Istenszlllő".

Csoda csodával folyik egybe, csoda csodából következik: ez a
keleti liturgia szent szövegekben és énekekben vallott hite ősi

idők óta. Kétségtelen, hogy Mária meghalt, amennyiben befejezte
földi küldetését és élete végetért itt a földön. De lsten nem en
gedhette át őt az "enyészet halálának", hiszen ő maga emelte
ki a Szeplőtelent a bűnnek és következményeinek minden terhe
alól s mentesítette az eredeti bűn minden átkától. Sértetlen BZÜ

zessége tisztasázot biztosított számára a fájdalommentes szűlés

ben; a rothadó enyészet sem lehetett sorsa a malaszttal teljesnek.
Ez az isteni rendelésnek az ember számára is szükségszeríi és át
látható logikája. Bár a titok benséje az emberi értelem számára
teljes egészében fölfoghatatlan, a meggyőzött természet tapasztal
hatóan tárja elénk a misztériumot:

"Meggyőzetlk tebenned, tísztaság'es Sz,üz, a természet rendje, mert nálad: szü
zességet hirdet a szüloés és életet .Igér a halál; szülés után mínt szűz , halát után mint
élő, mindenkor üdvözlted a te örökségedet, Istenszülő".

Mária, a földön elszenderedett Istenany a, az Élet szülő]e, maga
is élő marad. Benne teljesedett be a protoevangélium igérete; övé
volt a végső győzelem koszorúja is. Ezért kiálthat hozzád bizalom
mal, mint második Évához, az új életre rendelt, a megváltás vé
rével az örök életre hívott nép: .Tmádságuiddal mentsd meg az
örök haláltól a mi lelkünket!"·

Krisztus és Mária életének egybekapcsolódása

Mária személyét a megtestesülés és megváltás érdekében éke
sítette föl az Atya csodálatraméltó ajándékadval. Mint kiválasztott
és lefoglalt teremtmény (electa et as.sumpta) vált méltóvá arra.
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hogy Isten egyszülött Fiát, a megtestesült Logost világrajöttének
első pillanatától kísérhesse, élete minden rezdülésével körülvehesse,
minden tettével szent Fia köré fonódhasson, minden u"Íjan szere-o
tettel követhesse, fájdalmában résztvehessen és megváltásunk társa
lehessen. Mária lénye. léte és élete csak Krisztusban, Krisztussal,
Krisztusért érhető fel. Méltó volt tehát Máriához, a kiválasztott-

. hoz, akit Isten e szent küldetésre lefoglalt, hogy amint földi élete
Krisztushoz s ímult, úgy életének befejezése is Krisztus szent m in
tájára törjénjék. Ez a gondolat csendül ki a görög' szartartású
liturgiából, mikor Krisatus és az Istenszűlő szorosan egybekapcso
lódó életének szemlétetében tesz tauúsáaot Mária meunybevitele
mellett.

"I11ett hozzád, ho.gy mikor a világot elhagyod, a Mindenek Kir álya , ki gyermek
ségében megőrizte szűzességedet, most elhunytodban megőrizzen téged romothatat
lanul. (j adja meg neked amennybevitel iste Ili ajándékát, úgy je lenv.e meg mel
tetted, mint Fiú anyja rneüett."

Kr.isztus saját életének társát niost, elhunvtábau saját Életé
nek részesévé teszi. De ez a magúhozölelő bizonyságtétel nemcsak
az apostoloknak, hanem az egyház m iudeu hivének is bizonvité
kul szolgál.

"Kellett az Ige szemtanűlnak . és sz otg.álnak az Ő Anyja testi elmultát is látnlok;
rnert benne teljesedett be a titok, hogy' necsak az CJvozitö mennybemene telének le
gyenek tanút. Ezért a töld minden határáról e.gybeg yülvén Sionba érkeztek és a
keruboknál dicsőbb, felszálló Szűznek a végt isz tcsséget megadták".

A liturgia szövegeit imádkozó hIVŐ nép Múria meunvbevi.tele
mellett az apostolok szemtanúságának biztonság-ával tesz lélekben
tanúságot. Krisztus élete befejeződött a földön:a megváltás társa
is elvégezte evilági. küldetését, Ahog)' élete F'iár.ak életébe kapcso
lódott, úgy most Fia kezében vitetik a mennybe, Ahogy Kzisztus
rornolhatatlanul szenvedte el a halált s aztán í'öltámadt, úgy Má..
ria is elszenderedett és lezárt földi pályájának végén egész lénye
vel, testével-lelkével Istenhez vitetett, mint Joannes Domcskenoe
moudja,

"A halál és a sir nem tarthatta meg Máriát sajátjának, mivel öt, mint az Élet
Szülőanyját, az Ő méhében elhelyezkedő Fiú az örök éter dlcsöségéb evezette be".

A hívő szemében amennybevitel hiteiéről Krisztua bizonysá
ga, a megváltás biztonsága kezeskedik. Mária nem támadhatott
föl magától, hiszen romolhatatlanság-át biztosító bűntelensége sem
11 saját érdeme, hanem Isten különloges ajándéka volt számára.
Mária elszenderedett földi lényét a kegyelmek teljességet aján
dékozó Jsten emelte a testi-lelki új Életre. Mária meunvbevitele
az isteni üdvgondozás nagy tnnúságtótele.
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. "Bebiz,onJitotta Jézus, a rni Istenünk, a te Fiad, Istenszülő, a maga két tcrrné
szetét. mi:ntember meghalt és mint lsten föltámadott; és úgy tetszett neki, llOgy
te, Istenanya, a természet rendje sz er int elhunyj, hogy ne lássék a hitetlenek elölt

• képzelgésnek az ő gondviselése",

Krisztus átköltöztette az égi Menvasszouv t ti mcnnyei hazába.
Az' Isten tanúságtétele befe;ieződött. A BiiI\.'se'iI~l~ mindent elrr-n
dezett. Krísztusnak, a Napnak fényében dicsősegesen ragyog' Má-'
ria, a mennyekbe fölvett, mesrd ieső ített Kirúlvuő. Mulier amicta
Sole. Hozzá fordul, mint mindnváiunk közbenjárójához, a bh-i)
kegyelmet k iesdő imája.

A megdicsőült Közbenjáró és Királynő dicsérete

A görög szertartású liturgia Mária-tiszteletének Iegékesebh
bizonyítéka, hogy minden szertartá sábu n, minden ünnep meg
ülésében ujra és újra az Istenszülő Szű» dÍl.'sóretére emeli fii!
hangját. Az úgynevezett Theotokion (Istenszülő díoséret) egvetleu
egy imádságából sem hiányzik. A Mária mcn ny hev i telén örvende
ző istentiszteletek közepett sem mulasztja el soha a keleti hivő,

hogya dicsőségesen mennvbevitt Királynőt ne magasztalja, ki
váltságait ne dicsőítse, hathatós közhenjárásúért hozzá ne for
duljon.

"Urnönk, ne feledkezzél meg sz er ető g vc rme kctdrdl , k ik hivert tisztelik a te
szentséges eDtunyásodat".

~,Szüllés után mint Szűz, halál után mi_nt Elő, m in dcnknr üdvöz.lte d :1 tc öriik-
ségedet, Istenszülő",

llImádsá~aiddal ment sd meg az örök haláltól a Illi Iclkün ke; '",

A hívő nép Mária mennybemenetelének imuepéu ott <ill az
apostolokkal az elszenderedett 'I'isztasáaos ravatalúnúl : hangja
belevegyül a dicsőítésre leszállt angyalok énekébe; magasztalja a
karján Máriát égbe emelő Kriaztust és hódoló tisztelettel áldja a
csodálatos Királynőt, kinek hathatós kiiz!leujúrásúórt szüntelen
könyörög.

A .Panaaia" imádság

Van a görög szertartású liturgiának llIég egy, a templomi
istentiszteleten kivüli imádsága, mely szorosan kapcsolatos az
Istenszülő mennvbevitelének történeti hagyományával és hitbel i
megvallásával. Ez a Pasuuiia (egészen szent, leaszeutebb) asztali
kenyéráldási imádság.

A hagyomány szerint Krisztus f'öltámadása és a Szentlélek
leszállása után az apostolok, valaháuvszor köző» étkezésre, szere
tetlakomára (agapé) egybegvűltek, mindig fdretettek egy darab
kenyeret:' "Krisztus részét". f~tkezés után azt á n halaadások és
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illlúdsúg'o!; közppptt, az (T)' músodik e!j(jn~t('léllck vá nl!<ozá,;;'ilJH ll,
ezt, a ri'szt is l'1fog'yusztották, IIIOlld\'ÚIl: "Di',sósóg neked, l stcu iuik.
dicsőség ueked", Húsvét utáni időbeli elit is hozzátették: "Nagy a
Szenthn'rorusús; neve! nr .Iézu s Krisztus, örveudcztess meg m iu
ket !".

Mária elszenderedése után, amikor csoda Iol ytán újra együtt
volta k .1el'uzsáIPnJint u, ismút kÜ7.Ílsl'n ótkeztek s egy ütt moudták
imádságuikat. A harmadik napon, ali elszeuderedet t Tsteuszülő

si rbutétele után, a "Kri"ztus résw" oJfogya~.,zt:i,sánál újra bele
kezdtek a SZOkÚHOH imádságba: "Nagy a neve" ....- de tovább
Hem jutottak: egyslIerre ott állt kőzőt.tiik a halottnak hitt SZÜ7.,

é lőn, csodálatos fénnyel övezve, angyalokkórusától k ísérve. Igy
szólt a megdöbbent apostolokhoz: "Ürvendezzetek, mert veletek
leszek m iuden napon" -~ ezzel hozva szamukru örörnüdvözlést a
f'öl tánuult Krisztustól. A meglepett apostolok II szokásos imádság
helvett. "Krisztns, örvendeztess meg' m inke t!" - így kiáltottak
föl: "Legszentebb Istenszülő, örvendeztess Illeg miuket!" OA cso
dálatos jelenés után azonnal a sírhoz siettek s meg-gyiízí5dtek ro
la, hogya", L,tenHnya valóban a 1IIl'IIJlybe vitetett. Azóta a Pana
ffia, az rtkl'7.éHI keuvúrúld ás eg'yh\~1I I!legclltlékezés H mennvbr-x i
telről is.

A giil'Ög- s",el'ÜlrtústÍ kCl'l'sztél.lYSÓg t':t;érl vallju m iud a IIIai
napig- ókeresztény putrisztikus hagyomúuv imá ba foglalt tanitás
szavával: .,11~JköIWzik a földről az iga", Sio ll-hegy, akiben az Is
tennek lakozni tetszett, ma ez a f'öldön lakozó meuuyorszúg a
rornolha.tntlansáa ruhú.iáha ől tőzvo il tmegy a szebb, örök hazába,
ma ez az istenadta fényben ragyogó hold beleszakad az Igazság
napjába, hogy elvesótvc a jelen, iuulandó életet, ujjaxzü lctvón, a
halha tutla usúg cl i(,sőHégéhcn fé·IlYt'shdjék '"

./ .fO ISTEN ennem arra cálasztott ki, hogya kegyelmek
(-!,zköze lernJek,rnel.lJeket fl /Jűnösöknek ad, mert én vagyok az
emberek kiizt (J leotudoilanahh és Leonuomorultobb. Ha a megyé
ben nyornorultaiJ/J pap találkozott volna, mint én !'agyok, a jó
lsten mi nrle n liizonnnn! «zt r-álanetott a 1'011/0 ki, ,

Vianlley Szent Jáno«.

401



GENEZIS

Az alsó vizek eloáltak a felső

vizektől. aztán megjelent az első

n(1)ény; utána vijjogó csapat
liúeott az égen át: az első madarak.

Es amikor a szárnyak elsuhootak,
szólt az Isten és megjelent. a sok uad,
s mint mozgó nagy fák, ormányok s nyakak

nyúltak az ég felé a forgó boit alatt.

Mert fönt a mennuek tündöhlői'C(h~ át
úszott a nap, s a holdak és planéták
szelíden szálltak és nézték, ahogy

JlYümölcsöt hajt a fa és a gyümölcs maaot,
s a zseru)« fű hursouva nő s (l rel en
leaélesenek az állatok kiivércn,
lepkék libegnek, méhe zsong s a Ital

játszik a h űs folyó kék liullámairul.

Az Úr pedig «zemlélte rt teremics
műoét fünődve, mint kertiét a kertész;
'várt, nézelődött és meulátta, hogy

a barmok szeme mily szomorúan ra!JyoJJ.
Ekkor megállt és fölfigyelt. Aszfúra
tovább dalolta h.imnuezát, de néha
telt dallamán át mintha valami

halk sóhaj( 1Jagy panaszt lehetne hallani.

"Teremtettél jó földet, abba tennő

mayotveteftél s lett belőle erdő;

erdőben állat és madár a lomb
ölében: minden él, és párzik és csaponu ;

amint te mondtad, Alkotó, hibátlan
s jó úgy ahogy l;an minden a világban;
léte rendjén nincs hijja semminek:

tökéletes. Csak azt nem tudja, tioa» minek.

Mert legyek teljes és hibátlan is bár
létem fokán. én, állat, fű, fa, kristály;
mit ér tökélyem, hogyha nincs tudat,

mely fölfo.q, fölemel magába, fölmutat.
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és megdicsőít. magasabbra annál
a sorsnál, amit az anyagnak adtál,
míg megragad s lényéből szellemet

lehell lényembe a birtokló ismeret?

I gaz, boldoggá tettél, mit ta.qadjarn;
de a boldogság fáj, ha oszthatatlan,
s van-e művedben lény, aki nagyobb

és gazdagabb lehet azzal, mit én adok?
Mert én, természet, bárhogyan ragyogjak,
seined előtt szélfútta por vagyok csak,
s bárhogy dícsérlek: néma énekem,

amíg nem oldja meg nyelvét az értelem.

Nem jobb volna nekem, ha sose lennék,
mint Tőled távol ez a névtelen lét?
s miért legyek, ha nem alkotsz szemet

a láncban, Alkotó. mely összeköt veled?"
Egyszerre csönd lett. A szivek megálltak.
Peremén nagy fény villant a vUágnak.
Ott állt az Isten. Villámló kezét

tiltón emelte föl és megszólalt: "Elég!"

Igy szólt, s ahogy meghallották a hangot,
anádasokba bújtak mind a barmok,
szűkö.lt az erdő, sírt a lomb, a nap

rőten lapult meg a látóhatár alatt,
és sorra minden fény kihunyt. Sötét lett,
csak az Isten virrasztó szeme fénylett,
I sten szemének páros csillaga.

Kezdetét vette az ötödik éjszaka.

Szá?adokig tartott. Ott ült fölötte
az Úr, egy kopár hegyre könyökölve.
Tenyerébe temette homlokát.

Szólt. Aztán hallgatott. Aztán beszélt tovább.
"Aludj békén, világom" - szólt. - Az árnyék .
nem fertőzte meg ezt az éjszakát még."
S mert meuvonaalott: "Ne félj, én vagyok"

szólt a tengernek. és sokáig hulloaiott;



Fölrebbent -és elszállt e,qy lomha seá.zcul,
"Igen - szólt; - egy szem híjja még a láncnak,
s hogy teljessé leouen a szeretc I

köríve, szívemen hiányzik még a seb."
Tovább tűnődött. Ujjai kö.zt olukor
szeme tűzfénye villant mint a foszfor,
s vackán lapílva leste lenn a 'vad

e némán lobbanó szárazvíllámokal.

És látta lsten, amint majd az élet
hamvas húsába árkot rá.q a féreg,
ahogya lombot eleiti az ág,

vad őszi szél süvít s vonaglik a világ,
az oltár kékes f'Üstje »isszatorpan,
keresztfa nő a szálas cédrusokban;
kezére nézett: roppant tenyerén

piros seb lüktetett s vér alvadt feketén.

"Megalkossam hát mégi.s? - szólt. - H atalman:
elég nagy volna rá, hogy ne akariam;
de én volnék-e, lsten, hogyha nem

akarnám: bármivé züllik majd, /tomi legyen?
Mit érn~ a teremtés önmagában?
N em érte lett-e minden, ami már van,
hogy teljesedjék benne: mert anuo.«,

s túlnőjjön önma,qán: mert szellem (;.~ szabad?

o nem lehet, bár még csak eszme bennem,
leendő létét máris nem szetetnem
és meg nem adnom néki legnar/Yobb

javát: hogy tud.io» és szeressen. meri Vagyok;
s nem bukhat majd bűnében úr/Y a mélybe,
ho.qy irgalmam alá ne szálljon érte;
s ha vakgágában ott is eliaszit,

hogy elfogadjon, én öltöm föl kínjait."

Elhallgatott. Kék tengerén az űrnck

a láthatatlan századok repültek;
szárnyuk zizzent, mint őszi éjszakán

az ég, ha délre húz egy falka gulipán.



A lét aludt. Fölötte a magasban
megmozdult oéore, karját tár-c« lasscm
föltornyosuU az lsten a hegyen,

hogy kijelentse a teremtő szot: "Legyen".

Ekkor egy hang azt kiáltotta: "Várj még!"
Az ég alján föltűnt egy tűzes árnyék,
s egyszerre sűrűbb lett az éj, mioel

fény volt, de még. nem a hajnal, csak Lucifer.
"Ne tedd meg - szólt. - Töretlen uté.q a szépség.;
ne rontsd el, Isten, a 'pi.lág tökélyét.
Az eszme korccsá lesz, ha teste lett.

Vigyázz, Mindenható, mert gy'ilkosod lehet".

S felelt az Úr: "Kárhozott fény a ködben,
miért ,háborgatsz, lázadó, örök l\jem?
Ki lehet az Istennél is nagyobb?

S tagadja meg magát, mert te megtagadod?
Tudd meg: kezem műoében neni a szépség,
de abban is a szeretet .(L mérték;
s mert mérheteilen, egynek nem lehet

mértéke: ahogyan a Teremtő szeret.

Öröktől fogva seereii halálát
a Halhatatlan, mert ltalálaváltság,
s benne örök életre váltja át,

kit végtelen szeret: szüntelen Y,ljilkosát.
Te pedig, Szellem, aki úgy szerelnéd
a létet, hogy ne lenne, és ne Lennék,
mondom neked, Tagadás Lelke: légy

örökre átkozott. S most távozz, nyomorék".

Az ég alján kihunyt a tüz.. Hörögve
bukott alá a Kárhozott a ködbe.
Szürkült a mennu, Hátrált az éjszaka.

Fölvirradt a 1)ilág hatodik hajnala.
A mindenségben fölhangzott a boldog
hajnali himnusz. Az Isten mosolygott;
tenyerébe vette az anyagot;

lelh-et lehelt belé és embert alkotott.
Rónay Györ.o.l!

40;)



Dezső László

A KÖDEMBER
Emlékezés Mednyánszky Laszlóra

"Itt-ott, valami szerenesés véletlen folytán sz iiletnek emberek,
kik vagy érzékeiknél. vagyeszméletüknél fogva kevésbbé vannak
.az élethez láncolva. A természet elfeledte észrevevőképességüket

cselekvő-képességükhöz kötni. Mikor néznek valamit, önmagáért
.s nem magukért nézik. Nem pusztán a cselekvés kedvéért vesznek
észrej észrevesznek, hogy észrevegyenek -- semmiért, kedvtelés
ből. Egy bizonyos oldalukról, eszméletük vag}" valamelyik érzé
kük felől elszakadtan születnek... "

Henri Bergson a művészekről írta ezeket a sorokat, s amikor
Mednyánszky Lászlóra gondolunk, mintha különösen éreznők e
mondatok igazságát. Ez a különös, magányos festő is ilyen "el
szakadtan' született - száz esztendővel ezelőtt -- I85~ április 23
.án Beckón, bárói esaládból. Ugy tűnik, rnintha nemcsak az élet
gyakorlatához, de kora festészetéhez is gyér szálak Iűzték volna.

A festészet a XIX. század derekán európaszerte nem egyéb,
mint romantikus jelmezekbe öltözött ünnepi menet fárasztó fel
vonulása. A forma játszani kezd a tartalommal: tágítani igyekszik
rajta, hogy megnövelje aránvait, és segítségül hívja az irodal
mat. A tartalom arányai végül is úgy növekednek, hogy súlyos
teherként hárulnak a formára. Az akadémizmus nagy elődök for
máit szárazari folytató unalma, a historizmus csillogó drapériákat
vonszoló pátosza, a zsánerfestészet kispolgári közönségessége egy
aránt veszélyeztették a festészet komolyságát. E festők vala
mennyien szerepet játszottak, amikor festettek -- hiányzott belő

lük az alkotó alapvető értéke: őszinte komolysága.
A művészet komolysága - valami egészen mást jelent. Ko

moly alkotónak csak az nevezhető a szó valóságos értelmében, aki
nek számára a művészet életének megnyilvánulása, s ezen keresz
tül léte végső kérdéseinek kifejeződése. A festészet a látás művé

szete, s komollyá csak úgy válhatik, ha e látás megtisztul.
A tiszta látás csodája francia földről indul el, és kapcsolódik a

táj festészet megújulásával. Barbizon festői a szabad természetben
veszik észre a gyakorlati vonatkozásoktól független, szabad formák
létezését. E látásmód' a romantikából táplálkozik, me ly a rokokó
után a legnagyobb jelentőséget tulajdonítja a tájnak. Mindaddig
azonban csak keret volt, kulissza, egy hangulat vagy történés hát
tere. Az I830-as évektől kezdődően, a Barbizonba vonult festők

felfedezik az önmagáért való tájat, me ly rnentes minden emberi
vonatkozástól. A tiszta látás a szabad természetben csakhamar
csodálkozássá mélyül: a légkör változásainak alávetett tűnő, mu
landó formák mélabús csodálatává. A természetben szabadon szét-
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áramló fény, mint a fizikai valóság létének alapja, a természettu
dományban tartott diadalútjával egyidejűleg; a látás művészetét ü;
megigézi. A festészetnek a szárazságból való megú iulása optikai,
atmoszférikus problémák felvetésének köszönhető.

Magyarországon ezeknek a problómáknuk még a felserdült
Mednvánszky idejében sincs nyoma. A gyermekségéből kibonta
kozni kezdő magyar festészet német hatások alatt áll. J<~ körül
mény egyet jelent a holt formákat ismételgető akadémizmus, a
belőle fejlődött történelmi festészet és a hamis-népies életkép
hangulatokkal telített zsánerfestészet uralmával. Eg-yediil a kép
elbeszélő, vagy anekdotázó tartalma a lényeges. A tisztult Iorrna
látás igénye még nem jelentkezik.

E tisztult formalátás, melyet Bergson "elszakadt szemlélet"
nek nevez, gyermeki vonás. A g';yermek éppen gyerrnak-voltúnál
fogva tud érdekteleuül Iútni, hiszen nincs még összeforrva az det
tel. Mednyánszky is ezzel az érdek nélküli, csodálkozó látással
szemléli gyermekségében maga körül az életet. Felvidéki kastély
ban, a dús, szabad természet közvetlen közelében született, s növe
kedése idején a környező táj jelenti számára az életet. El"ő rajzai.
kísérletei, mind ebben az irányhan indulnak, s késűbb is megma
radnak a tájfestészet irányában. Amikor felnő és mérnöki kísér
letek után nyilvánvalóvá lesz, hogy festőnek sziiletett, útja Muu
chenbe viszi.

Itt csalódá" várja. Nem csoda: hiszen az akadémizmus fel
legvárába jutott el, a száraz, lendiiletnélküli szerepjátszás, a kö
zépszerű tehetségek birodalmába. Pedig München egy időben 
nem is olyan régen - rnesszevilúg itó központja volt a művészi

nevelésnek. Medllyánszky 1872-ben Iratkozik be, s az akadémia
ekkor már lassú hanyatlás útjára lep. Virágkora a klassziciz
musnak, a zárt formáknuk és a heroikus romantikának diadalát
jelentette. Az a friss lendület, melyekkor már Franciaországot
jellemzi, egyre időszerűtlenebbé teszi a derék német szorgalom
nak és a kínos pedantériának ezt a hazúját Magyarország szá
mára azonban még rnindig egyedül érvényes mérték, a legjobb
jaink mind ide járnak tanulni, ezek utóbb eszmélnek rá: nem itt
talá lják meg azt," amit keresnek.

Meduvánszkv sem találja meg, s már a következő évben to
vább utazik Párisba. Döntő fordulata ez életének, mert itt válik
el, hogy nem követi a magyar égboltot elhomályosító, német szá
razságot. Egyre azért mégis jó volt München: megerősítette a rajz
pontos, megingathatatlan biztosság ábau. S ennek élete végéig
nagy hasznát vette.

F'ranciaorsságban frias levegő várja: az európai festészet meg
ú.ihódásának forrásaihoz érkezett. Barbizonban ekkor már évti
zedek óta élnek a természetet "elszakadtan" szemlélő festők, s
Mednyánszky az ő körükben ébred igazán önmagára. Ráessmél,
hogy ezt kereste. Barbizon csendes melankóháia közel áll a mély
ségek felé vonzódó, szomorú lélek kedves homályához.



Mert Mednyánszky mélvsésrekbe hulló, szomorú lélek. Már első

képein borongós, sötét tájakat ábrázol, tompa ködben, melyek t!;

pelődő, örömtelen lényének spontán kifejezői. A francia meg újh o
dáshoz hasonlóan ő sem keres .ielmezt, irodalmi tartalmat, ha
festeni akar. Minden szerenjátszás nélkül egyszerűen önmagát
adja. Nyugtalan, kereső lelke kivágvik az élet korlátaiból, min
denekelőtt a társadalmi rendből, rnely pedig arisztokrata szárrna
zásánál fogva az ő számára igen kedvezően alakult. De semmire
sem becsüli a konvenciók hazug világát, még "az unalmas városi
népség"-et sem. A társadalmon kívül állókhoz, akitaszítottakhoz,
a magányosokhoz és a szenvedökhöz vonzódik. Már ifjúkorában,
a vad felvidéki erdőségekben. hegységekben csatangolva, a fa
vágókat, a szénégetőket, a halászokat keresi fel, őket festi, közöt
tük él. Itt kapja meg mindörökre rnűveszetónek két hatalmas
témáját: a tájat és a tájhoz hasonlatosan szabadon, vag-y kitaszi
tottságában élő, minden társadalmon és köteléken kivüli embert.
1875-1876 telét Párisban a rongyszedökkel nvomorogja át és <I

szegények konyháján eszik, mialatt az apja által kibérelt ké
nyelmes műteremben barátja lakik. Mélységesen érdekli a nyomor.
Egyidőben szociális tervekkel. problémákkal is foglalkozik. (le
nem a tettek embere. Valójában nem is a társadalmi szemléleté.

. Mindent művészetében él meg.
A fiatal művész úgy érzi, melankólikus lelke a ködös, fátyolos

tájhangulatokban fejezödhetik ki legjobban. ami egyúttal életét
végigkísérő, romantikus vágvával is találkozik: a határtalansáa
szerétetével. A barbizoniak közül különösen Corot ezüstös fényei - .
nek rokonsága érezhető korai képein. A világot alakító, éltető fény
mindig felhőkön, párákon át szűrődik, a végtelenbe nyujtvu a
látóhatárt. Naplójegyzeteiben is örökösen visszatér a "határta
lan horizontok" emlegetése. A illocsaras táj ci III ií képóu látható
egylovas szekér, a környező titokzato", kendős asszonyokkal is
ilyen végtelen horizont felé halad, az ég' és víz ezüstös csi llogű
sától kisérve. N agy fák elomló, panaszos-szelíd árnyai rajzolódnak
az égboltra könyörgő íveléssel, és örök rejtély marad, hogy a
csendes szekeret kisérő alakok honnan jönnek és hová mennek a
szemközt rájukhulló fényben. Csak annyi bizonyos, hogy a sii
tétből a világosság felé haladnak, a nehéz árnyékból a rejtett
forrású, ezüstös fény felé, mely a "határtalan horizont" feliíl
int feléjük.

A müvész fejlődése a sejtelmességnek. a titok:.;zerúnek igézeté
ben halad tovább, miközben fáradságos vándorlásokon ken ]{p
resztülmennie. Nemcsak lelki, de testi értelemben is. Mi n í ő IlIU:lil

írja naplójában: "a vándorok örök ídegensége, a démonium" hajt
ja, űzi egyik helyről a másikra: "mindenütt és sehol idegen
ként, mindenütt hontulanul." Lénvének ez a démonikus vouú-.»
nem puszta játék a szóval, hanem egyre megdöbbentőbb valósáa,
mely fokról-fokra bontakozik ki művészetében.
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A hetvenes-nyolcvanas években festett képeinek hangulata még
osak egyszerű, szelíd melankóliát, sőt, igen sokszor kissé képes
lap-ízű érzelmességet sugároz. A ködös tájak anuy ira jel.lemzőek

rá, hogy amikor sűrűbben kezd szeropelni a budapesti tárlatokou,
a fővárosi közönség tréfásan .Jcödemberv-nek nevezi el. lH89-ben
utazik másodszor Franciaországba, s ekkor találkozik először az
C\tt már másfél évtizede virúgzó plr-in-u i r t'cstészettel. Már n8111
Barbizon jelenti a legf'rissebbet r az impresezionizmus diadalúnak
kellős kőzepébe érkezik. Az új irány őt is el bűvöli. ,« ráeszmél a
tiszta, nappali fény titkára és erejére. Képeinek hangulata meg
vúl toz ik, ragyogó sz i nekkel gazdagodva tér haza. "A sz ín a han
gulat" írja, másutt pedig kijelenti: "A hangulat a fődolog." .Hlgy
harmadik jeg'Y~,cte még vi lágosnbban bcszél : "A haruru latokban
van az örök igazság."

A démonikus szimpá tia az izzó színekkel való tobzódásban me
rül fel benne. Kedves színe a rozsdavörüsuek egy bizonyos kiáltó.
vad, sz inte hűtborzonautó árnyalata, n1('1I,;e1 kapcsolatban ezt
írja: ,.Vall egy rozsduvörös, barnás. p iszkosvőrős, amely az ide
geket a legnagyohb mértékbcn izgatja. Van ebben a színben va
lami fenyegető... Önkéntelenül a Iegi smer te lrb állati anyagokra
cinlékeztetnek .. melvok az erjedé~ első stádiumában vannak. A
rozsdavörös éH a mejrszárudt vagy alvadt vér szine lángra gyujtja
a már erjedő érzelmeket. A legtöbb ragadozó úllatnnk ez a sr-Í
ue.,. Va n ennek a rozsdás, burnásvörös szf unek még egy k ülön
leges, rettenetes gouosxillatú hatása is. Kl'g'yetleuül brutális té
mához illő szín ... Rozsdaszinű ar. erdő, rozsdaszrnűek 'a hajszol
tak árnyai, és rozsdaszíuűck a rOlJaI1Ú f'clhők."

Ezt a bizonyoH rozsduvöröset azu t án g)' a kruu alkahunzzu, és
szerct i éles ellentétként a kéknek valn m i lynn világos, hivalkodó
.irnvalntával páresitani. Van egy képe, niel y I'ozsda vörös nap
fényben fürdő falusi házat ábrázol, felette II mélységesen kéklő

(;gg-el. Hiúha az ártatlun, kiiziimbiis t6ma, a sz ineknek ez a páro
..írása valóban "g'onoHzillatú" {'H ,Jl'IlYr'gl'tő".

Ezt a szf ntobzódást hu rnurosuu vuj letorés, uj mélvségbehullás
követi, lIlely uzonhan .sokku l. sötétebb és borzougutóbb, mi nt lJ

kezdeti melankólba. 1895-ben elveszti apját, iS 11 borús sejtelmek
egészen elborítják. Megfesti allegót-ikus módon a megszemályesí
Id t, áldozatúval sa kkozó ha lú lt, 18!Hi-han ujból Páris, és ujból a
kitaszított uvomoru ltak kör-nvozet«. l{ongyoldH1 ö ltőzik és az éj
.ieli csavargók tauyúiu hányódik Llüniiúíkkel, lnziiEiitt pártákkal.
Ez már nem szociális együttérzés, nem a társuda lmi rend megújí
tására törő vágy, de nem is egyszerű sajnálat vagy természettu
dománvos lI1egfig)'clés. Mi ndezckc II tú I titokzatos, irracionális
vonzódás a mélybe. Ncm a proletárok társadalmi osztálya ér
dekli, hanem a bűnözők, a csavurgók tá rsndalmon kivüli társadal
Illja. Képein rablók jelennek meg'. eltorzult, ü völ tó fejek, véres

ú rnvak, éjszakában lopakodó, vésztjósló lények. A végső korlá-
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tokat azonban sohasem rombolja le: a »aláseerűséu teljessége
Mednyánszky művészetében mindig, míndenütt megmarad. Láto
másain. bármennyire megdöbbentőek is, rnindig elömlik egy mély
örök igazság, mely lenyűgöző monumentálitásban 'varázsolja elő

képeit. 1897-ben párisi gyűjternénves kiállítása a csavargók vilá
gából nagy sikert arat.

Festésmódja a századforduló idejére nagy változáson megy
keresztül. .Míg fiatal korában a túlzott vonal és formatisztelet
béklyóba szorftja, az ötvenéves művész II formák lazításához ve- .
zető plein-air- tanulságait vonja le. Plein-air szimpátiájával, tisz
tult f orrnalátásával ebben az időben már magyar fiildön sem áH
egyedül. Vele egyidejűleg; sőt Szinyei Merse személyében őt meg
előzve, mások is lerázták az akadémizmus béklyóit, és rátaláltak
a szabad természetben szetáradó fényre. Míg' azonban a szolnoki
művésztelep és a nagybányai iskola a szilúrd valóságot ünnepelte.
addig Mednyánszky egészen különálló, magányos úton haladt.
Felhasznált ugyan elemeket a szerves fejlődésből, de ő maga nem
volt része semmi szerves fejlődésnek. Az auvagtalan álomszerű

ségbe öltöző formák világát kutatta, Még az impresszionizmussal
való első találkozása idején írta: "A napvilág :az anvagot szi
várványszínekre bontja és ezáltal mintegy anyagtalanná varázsol
ja".

Ezzel a felismeréssel ahhoz az Igazsághoz jutott közel, mellyel
a művészet örök rendeltetését észrevette: "A művészet hid a vé
gesből a végtelenbe." S ahogy az évek múlnak, az öregedő mű

vész előtt ujból megjelenik 'a gyermekkorti;;zta, csodálkozó szem
lélete. A párisi fekete éjszakák után szinei bűvösen nyúlnak ki
ismét, de elmélyült, anyagtalan izzással, az ecsetkezelés lehellet
finom, nag-yvonalú lendületével. Mintha csak azért kellett volna
megöregednie, hogy gyermekkorát találja meg ujra, gazdagabban,
megvalósításra alkalmasabban. Pedig csak az történt, hogy gyer
mek és művész egymáaratalált az "el szakadt, szemlélődés"-ben.

Az álomszerűség - melyre, jegyzeteinek tanúság-a szer-int tu
datosan törekedett - valósul meg Hóolvadás című képén is. Már
.a világháború előestéjén. 1913-blln festette. Életünk titokzatos fény
forrása, a nap lejtős dombhátak mögött nyugodni készül, s kialvo
tüzét vég-igcöillantja a dombok lábánál elnyúló víz tükrén. A
szépség két, alkotóelemének: a ritmusnak és harmóniának csodá
latos találkozása ez a festmény. A ritmus, mely Iénvege cszerint
mozgás, a dombhát peremének ünnepélyesen szelid lejtésében vo
nul végig, szorosan összefonódva azzal a nyugalommal, ruelvet
a szfnúrnvulatok összecsengése ad. Szemlólődő lélek tiszta békéjét
sugározzák a fehér hócsíkokkal váltakozó sötét árnyalatok, me
lyek az ébredező természetet jelzik. Nemcsak a hó olvad: az al
konyi fény olvadékonnvá, esendővé, már-már anvagtalanná vará
zsolja az -eg-ész tájat, és tisztává szűri a víztükör mindent magába
fogadó, mély csilIogásában. A nagy 'egységbe foglaló, lendületes
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és mégis áhítatosan finom ecsetvonásokkal Mednvánszkv léte vég
ső kérdéseit kifejező, komoly művészetének ormára érkezett. A
fellazult formák egy földöntúli, mélyebb valóság révületének tűn

nek, szimbólumnak, "hídnak", mely a végtelenbe vezet. Mintha
azt a vágyát szeretné elérni, amelyről oly lemondóan írt pár év
vel előbb: ."A korlátolt földi öntudat elhomályosítja az általáno
sabb öntudatot, melyet azontúl csak elalvásunk közben, vagy álom
ból felocsudva, tehát félálomban sejtünk. de amelyre földi lé
tünk idején teljesen már soha többé rá nem ébredünk."

Ez az álomszerűség része annak a furcsa "démoniumllak",
mely Mednyánszky számára a kortársak örök idegenségét hozta. A
A "ködember" képei tetszettek addig, amíg 'a szentimentális-melnn
kólikus ködök mellett a formák szigorú, t~jes kírajzolásához is
hű maradt. Mihelyt az anyagszerűtlenség formákat lazító varázs
ködei szállnak fel körülötte, idegenné, egyedülállóvá lesz.

Pedig Mednvánszkv nem követte 'az impresszionizmus anar
chikus formarombolását. A valószerűséget mindig megőrizte. a
földi formákat mindig megtartotta. csak éppen eaetlegességűket,

esendőségüket és szimbólum-jellegüket mutatta meg. A natura
lista, különösen a magyar szemlélettel azonban így 'sem volt ro
kon. Gyökerében más, mint a sokkal józanabb, kezdetben félreis
mert, de idős korában annál inkább ünnepelt Szinyei Merse Pál.
Az ő H6olvadás-a szélesebbkörű tetszésre számíthatott. Lendülete
ugyancsak nagyvonalú, de jobban megfogózik a realitásokban. Az
úrokpart hosszan húzódó, barna sáviainak szinte íze is van, szinte
érezzük a televényszerű sarjadás esíráít egyetlen, nagyszerű lá"
tomásban, anappali fény természetes, megszekott világánál. Szí
nyei Merse számára éltető elem volt a közőriség elismerése, enél
kül művészete sorvadásnak indult. l\Ied'nyán8zky önmagának fes
tett, s ködbevesző tekintetével elnézett a közőriség feje felett.
Képeinek sorsa nem érdekelte; kiállításokon is alig szerepelt. Ép
pen élete utolsó idejének legérettebb alkotásai maradtak a leg
ismeretienebbek.

A .világháború kitörésekor frontszolgálatra jelentkezik a 62
éves festő, s mikor kora miatt visszautasítják, összeköttetéseivel
eléri, hogy kimehet rajzolónak. Ugy készülődik erre, mint valami
ünnepre. Lázas érdeklődéssel mindenütt az első vonal körül for
golódik. Meg is sebesül. Hazajön, s itthon rajzos élinényeit fCot
ményekbe teszj át. E képek mégegyszer drámai szintézisbe fogják
két nagy témáját: a tájat és a kitaszított embert. Borusanitor
nyosuló felhők, vagy fenvegetően magasodé hegyóriások alatt
küzdenek, vonaglanak a kitaszítottak: ti háborúba hajszolt sze
rencsétlenek kárhozatos árnyai. A dérnonizmus megint fellobban,
Azt írja ugyan, hogy "bárcsak minél előbb vége lenne' ennek a
véres álomnak". mégis új színekben látjuk a festöt, 'aki kereste a
tisstaságot, de talált valami keserű kéjt a pusztulásban ill. Enyé
szet című képe ossladozó holttesteket ábrázol.
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A háborús képekben gyakran jelenít meg történéseket, a iu i
sokáig idegen volt művészetétől. Elveit azonban most sem adju
fel. "A cselekményfestészetben is megmarad a hangulatszerűséz"

- írja. S valóban, képein a történés harmadrangú ;jelelltőség-íí.

Alomlátó médjára haladt 'át az életen, komor, g~-akraIl déuio
nikus, de végtelenbe nyúló, tiszta álmokkal is. Ez az úlornlátás
volt lelkének hangulata, a fődolog, melyben fellelhető az örök
igazság. Ecsetjének minden vonása ezt szolgálta, komoly alkotó
módjára életét fejezve ki, s hidakat ép ítve a végesből a végtelenbe,
mely már itt a földön felködlött előtte a "határtalan horizontokou".

A "ködember" mindig egyedül volt, niíg élt. Társtalan, öröm-
telen lénye nem ismert nőt, nem ismerte az emberi szélJség 'ilF"
zetét. Megközelíthetetlen volt. 1919 április 17-én halt meg B{'l'S

ben. S halála után sem lett megközelíthetöbb.
Köd előtte, köd utána.

AZON TüNŐDTEM TEGNAP
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Azon tűnődtem tegnap, hogy 11úvad
iJyermekei az Istennek miért neli'1
nyugszunk me.q végre s élünk boldogan
magunk helyett egymás «zeretetébent
A halált esszük s nem az életet.
Az emberiség nem esemét rnaaára.
Ezt a vi.lá.qot -is ú.gy látja csak,
aho{/y szü.lője tudta, mondta, látta.
J.lfinden marad tehát a régiIJen:
haráesolunk és mészároljuk egymást,
Ieromboiiuk, amit más épiiet:
és mindeeekrc eloáriuk: az áldás!.
I {lY lenne lsten, aki, mégsem az,
érdeke-ink védője, mint a zsoldos,
így lenne ő a bosszú isiene
s lenne hűséges a hatalmusoklcoz.

Milyen hazugsá.ll és miiuen hamis
reménykedés! Dc luinuan h.itiele ebben
s hisznek ma -is még! A 1,ilá{jof és
az I stent én is mruuimnak szcrcit em.
Ma.már tudom, hogy le kell mondani
mindenrtil, hO.IJH megm/erjiink ú.ira niindenl,
hogy az emberhez másként kiizclcbl:
nem lehet ő a föld porában itt, lenl.

és h.iszeni azt, hogy az élet csupán
m-indannHi.unk próbája, hoyy az ember
zaklatott sei-oe annyiszor telik
meg boldogtalansággal, félelemmel.
Ltuenkor mélyen elseomorod.ik,
azon. tűnődik, mint én, hOl/H miért nem
nyugszunk meg végre s éliink holdeqam
magunk helyett e.IJymás szereieiéhen,
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Iv\EG'TALÁLT ÉS SZERETETT
Irta Thomas iVlerton

A vonat lassau haladt Umbria hegyei kőzt, Az azúrszínií ég
hen szikráztak a sziklák, Egyedül voltam a fülkében, és senki
..,elll szállt be hozzám a Róma előtti úllomúsig. Egész 'nap így
ru a rad tum ; néztem a csupasz dombokat, cl vad és aszketikus tá
jakat. Ott Ieut, ezeknek a hegyeknek egyikén imádkozott Szent
FeI'CIH', b, a Szeráf', tüzes szárnyakkal, amelvék nirosak voltak,
lllint lt láng, megjelent neki, ésa szárnyuk kőzepén ott volt Krisz
\ llS ('S sebei ből sebek nyomódtak Szcnt Ferenc kezébe, .Iáhába
/'S olrln láha. Ha gonc!o!tam volna erre azon a napon, ez csak
!iI("g' gOllw.;zabhú tette VOIlIH HZ éli !)ogúny lelkemet ...

EI('rkezett végre a perc, hogy belépjek a Városba, amelyet a
Kereszt teremtett njj,!. Szomorú nag'y házak kezdtek feltüuedez
ui. fehéren és négYdzligletesün, nzokon 11 C1-iUllUSZ dombtetőkön,

umclvek kissé szürkón zöldesek. és itt-ott eg~' fenyő van rajtuk.
.Azután H tetők felett kiemelkedni láttam a szürkületben a San
Pietro hatalmas kupolújúnak kolosszusát. Mikor megértettem,
hog'y ue m fotog'l'ú'fiát látok, ÚA-Y éreztem, fóie1PIll remegtet meg.:.

Már voltam egyszer Rómában, d iák koromban, egy hétig, a
11 úsvéti szünidóbeu. Megnéztem a Fórurnot, a Kolosszeumot, a Va
tikáni Múzeumokat és a San Pietrót, de nem sikerült meglátnom
az igazi R6mát. '

Ez alkalolllmal is mindeu ugyanúgy kezdödött, Az angolszá
szoknak közös tévedése, hogy az az igazi Rórna, amely romokban
hever, a szürke és omladozó romok Rórnája, a dombok és külvá
rosok közé ékelve. Megpróbáltam rekonstruálni gondolatbau az
au tik várost, de csekély eredménnyel, mert mindeu oldalról rám
rohantak a levelezőlap-árúsok.

Néhány napi hiábavaló próbálkozás után HZ ötlött eszembe:
ez! Így nem érdemes folytatni. Az id magáttJI értdődőnek látszott
előttem, hogy a csúszúr-i Róma egyike lehetett a legellenszenve
sebb, legszomorúbb és legnyornasztóbb varosoknak. Természetesen
a mai romok körülvéve cédrusokkal. ciprusokkal és píneákkal,
sokkal békésebbek. mint amilyenek hajdan igazi életükben lehettek.
Végigjártam a Múzeumokat, kiilönősképpen azt, amely' Dioelefián
'I'hermú iban van elhelyezve, ,.; amely egy ideig ciszterci kolostor
volt, Tanulmányoztam Rómát egy nagy tudós könyvéből, amelyet
egy öreg francia Baedeckerrel együtt szeréztem. S miután a na
pot a múzeumokban, könyvtárakban, könyvkereskedésekben és a
romok közt töltöttem, hazamentem kedvelt regényeim közé. Római
tartózkodásom alatt meg akartam irni eg'Y regényt, de a munka
uagyon lassan haladt. '

413



Sok könyvet. hoztam magammal, bizarr összevisszaságban e
Drydent, D. H. Lawrence költeményeit, néhány 'I'auchnitz kiadású
regényt, Joyce Ulyssesét, indiai papir-ra nyomva, finom és drága
kiadásban, amelyet később odaadtam valakinek és nem kaptam
vissza többé.

Körülbelül egy hét múlva, az antik templomromok mellett
figyelni kezdtem a mai katolikus templomokra is. Filöször egy régi
kápolna freskói, a Palatinus lábánál, a Fórum szélén, keltették
fel az érdeklődésemet a másik, egészen másfajta Róma iránt.
Innen könnyű volt áttérni a Szent Kozma és Damján templomra a
Forum szomszédságában. Ennek apszisában van egy Itélő 'Ki-isz
tust ábrázoló nagy mozaik; mély azúrkék az alapja és Krisztus
lábánál kicsike felhők ragyognak tüzes fényben. Felfedezésemnek
nagy hatása volt rám. A római Imperiumnak sok hiábavaló,
unalmas és félig-pornográf szobormüve után csodálatos dolog
volt belehullani egy lelki vitalitással, derűvel és erővel teli mű

vészet ölébe, eer .olyan művészetébe, amely rendkívüli módon
intenzív, élő, ékesen szóló és közvetlen mindabban, amit ki akar
fejezni, bármiféle rendkívülibb volt annak a helynck egyszerű

ségében és homályában, amelyben született, és magasabb archi
tektonikus, liturgikus és spirituális céloknak való. alárendeltségé
nen, amelyeket még nem értettem ugyan, de lehetetlen volt meg
nem éreznem. oly hangos szóval hirdette a mozaíkok egész mi
volta és helyzete, s mindaz, ami őket körülvette.

Ezek a bizáncias mozaikok egészen elragadtak. Elkezdtem lá
togatni a templomokat, amelyeket ismertem, és aztán tovább, :'\
többi templomot is, amelyek nagyjából ebbe a korba tartoztak.
Anélkül, hogy ráeszméltem volna, zarándoklásba fogtam ...

Természetesen szerottem volna tudni is valamit a látott mozai
kok tárgvairól, a Bárányról, az áldozat aktusáról. a huszonnégy
öregről, akik a földre dobják koronájukat. Megvettem a Vulgata
egy példányát és elkezdtem olvasni az Ujtestamentumot. Megfe
ledkeztem D. H.· Lawrence verseiről. kivéve azokat, melyek a ha
gyományos miaztikua állatokra támaszkodó nég;y Evangelistáról
szólnak. Egy este, mikor ujra elolvastam ezeket a verseket, olyan
undort éreztem hamis és felületes voltuk iránt, hogy lehajítottam
a könyvet és azt kérdeztem magamtól, miért pocsékolom egy ilyen
hitvány szerzőre az időmet. Ezek a versek előbb-utóbb téves útra
vittek volna abban a törekvésemben, hogy fólfogjam az Ujszö
vetség igazi értelmét. Eltorzított formát tártak elém, amely egé
szen egyéni és nem csak abszurd, de teli van. embertelen motívu
mokkal is.

Ettől a perctől fogva a legkedvesebb éi'! egyre többet olvasott
könyvem az Evangélium lett; s ug~Tanakko;r napról-napra jobban
nőtt bennem a szeretet a' régi templomok és mozaikjaik iránt.
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Most már nemcsak rnűvészetükért Iátogattam öket, Valami más
is vonzott: egy bizonyos belső béke. Jólesett visszatérnem ezekre
a szent helyekre. Mélységes éi! lelkemig hatá meggyőződés ért meg
bennem, hogy itt vagyok igazán elememben. Azt gondoltam: ra
cionális természetem olyan gazdag lobogó vágvakban, hogy meg
nyugvást kell találnia Isten Egyházában.

De nem alakult ki bennem semmiféle komoly akarat, semmi,
amiből igazi konverzióra lehetett volna következtetni, semmi, ami
megrázta volna annak az erkölcsi romlottságnák a zsarnokságát,
amely lelkemet foglyul tartotta. De aztán ez is megjött az idők

folyamán, oly különös és váratlan módon, hogy nem is próbálom
magyarázni. .

A szobámban voltam. Éjszaka volt, A lámpa még tígett. Egy
szerre úgy tünt nekem, hogy apám, aki több mint eg-y éve meg
halt, ott van velem. Annak az átélése, hagyott van velem, nagyon
élénk volt, reális és egész' valómat átjárta, különösen ruikor úgy
éreztem, hogy egyik kezét akaromra teszi és szól hozzám. Egy
pillanat alatt - milyen pil"lanat volt ez! - mint egy hirtelen
vízióban megláttam a lelkem mérhetetlenül nyomorúságos voltát;
átjárt valami világosság, melynek Iénvéuél megértettem, milyen
újlapotban vagyok, aztán láttam magamat a szörnvűségek tömlee
legében; egész mivoltom borzadt attól, ami mög'öttem van, de a
lelkem szeretne futni és szabadulni, szenvedelvesen és még na
gyobb f'ólolcmmel, mi irt amit ebben a percben oly élesen átéltern.
:t.letemben először kezdtem igazáu imádkozni, imádkozni nemcJak
LZ ajkammal, az eszemmel és a f'autúz.iámmul, hanem egész rui
voltommal. gyökereimtől kezdve, imádtam azt az Istent, aki neru
lehet többé ismeretlen előttem, mert kilépett az őt körülvevő sö
tétségből, mert szembejött velem, és segi t engérn ahhoz, hogy
megszabaduljak attól a sok szörnvűségtöl, amely lebéklyózva tart-

o ja akaratomat.
• ••

Három könyvvel a hónom alatt léptem ki a plébániáról. Azt
reméltem . pedig, hogy azonnal meakezdődik oktatásom, de az

. atya azt mondotta, hogy először olvassam el ezeket, gondolkozzam
rajtuk, imádkozzam, aztán egy hét, vagy tíz nap múlva jőjjek el
és számoljak be. Nem ellenkeztem. De annyi t~ny,hogJ' a habo
zás, amely még egy órával azelőtt eltöltött, oly tökéletesen meg
szü ut, hogy a halasztás valóságoa esalódást okozott bennem. V é
gűl is megállapodtunk, hogy kétszer hetenkint fogok oktatásra
járni, az esti órákban.

Moore atya lesz a mestere .~ mondta a plébános.
Négy káplán volt a plébánián, de rög-tön sejtettem. Moore atj-a

az, aki azt a bizonyos szentbeszédet tartotta Krisztus istenségéről,

öt szemelte ki az isteni Gondviselés arra, hogy mextérésem mű

vét végrehajtsa.
Ha az embereknek fogalmuk volna arról, init jelent egy régi
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rómainak teljes pogányságából az Anyaszentegyház élő hitére
térnil nem tartanák közönséges, vagy föWsieg'tll> dolognak cl kate
kizmust, A szó általában azokat a tudnivalókat juttatja eszünkbe,
amelyek természetszerűleghozzátartoznak az első áldozúshoz, vagy
a bérmáláshoz. De bármily természetes ~egyell is, egyike ez a vi
lág legcsodálatosabb dolgainak; az Isten igéjének ez az átültetése
II lélekbe.

Soha nem untarn a hittanórákat. ~Jl nem m ulusztot tnm volna
egyet seJII, még há valamelyik régi kedvtelésemnek, vagy szóra
kozásomnak feláldozását kívánta is. F~s mint ahogy türelmi pró
bát jelentett. hogy első hirtelen elhatározásom után nem foghat
tam neki rögtön a tanulásnak, most múr (~gni kezdtem a kereszt
ség utáni vágytól és állandóan sürgettem. jelöljék m.u ki az I<Jgy
házba való felvételem időpontját.

Október vége felé még nagyobb lett henueiu a vúgy, részt
vettem ugyanis a plébánián egy férfiak számára tartott missztóu.
Kétszer hetenkint jártam a beszédekre, szentmisére -és áldásra és
térdenállva imádkoztam ahhoz a Kl~isztushw,. aki most f okozu
tosan nyilatkoztatta ki magát nekem.

Amikor a pokolról szóló prédlkúcióra került II Sol', úgy hall
g'attam, mintha valami harmadik személy lettem volna, aki jelen
van ezen a prédikúción és figyeli, m iiven haüü:sal van rá. Ez 11

beszéd nagyon iR nekem szólt és valóbau jM is tett.
\!éJeményem szerint igen k iilőn.i«, hog)~ ez a téma fel tudja

kavuru i eg'ye~ek lelki békéjét. Miért l'áZ,ZOlí meg' húrkit is a pokol
gondolata? Hiszen nem kötelező senkire odajutni. Akik odajut
nak, saját maguk választják, Isten szúndéka ellenére, úgy, hog)'
dacolnak a Gondviseléssel ós ellenállnak a kegyelemnek. Sajút
akaratuk viszi oket oda, nem Istené. Ha 1sten kúrhozatru veti
őket, csak saját elhatározásukat hag-yja júvú,a döu tés teljesen
szabad választásukra volt bízva. Gyengesógiinknek éppen nem kel
lene meg-rémítenie bennünket: az inkább cl tili crouk Forrúsa.
Libenter oloriahor in in/irrnitalilJus meis, ul inhnl.itet in me r ir
tus Christi." Az erő az erőtlenségben válik teljessé·' é" igya Illi
gyengeségünk csak annál hatalmasabb jogeílll az isteni irgalomra.
mely a szegényeket és a kicsinyeket hív.i» magúhoz, azokat, akik
meg vannak terhelve.

A pokolról szóló beszéd miudeuesetre bizonyos megdöbbenést
keltett bennem. Ám nem valami ~';Ol'vaSZÜJ érzelini zavar volt ez.
amilyent az önszeretet, vagy a szenvedél yek okoznak. Inkább va
lami nyugodt szornorúság, valami csendes bánat azoknak a mér
hetetlen, borzalmas szenvedéseknek a g'oudolutár'a, ameh-eket meg
érdemeltem és amelyekre jelenlegi .állapotomban méltó is vol-

III örömest dicsekszem erűtlenség emmcl. hogy Kr isz tus e rej e lak oz zek bennern.

(2 Kor 12, 9)

.*U. O.
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tum. l~g':vtlllukkoJ' azonball H büntetés na.!o,-úga .iobban megérttette
vc lern " hün nugysúgút és gonoszsúg-áL A végered Illény nagy
Ill'ni'{) f'!lllélyiiléd volt, lIagy lelki ébredés. igazi előrehaladás a'
hitben. szcretetbou. az Istenbe vetett hizalom bnu, aki egYlldül
ureu t lie te tt Illeg m i ndezektől. Azérf uuuá l juhhan vúgyako:r.tam a
k(>n'sztS(-;~Tf',

A pokolról szóló beszéd után felkerestem M01')t'e atyát és ki
f'e.iezfe m reménvcmet, hogy most mú r iga:r.ún hmnu.rosa n Illeg fög
keresztelni, Nevetet! és híztatott, hog'y nem kell mú r uugyon sokat
vúrnoui. November eleje volt. .

Közbeu egy múxik gondolat is , ntegl[·.pett. bár talilll inkább a
t uda toni alatt maradt, valami homályos vúgyakozús, hogy pap
pá legyek. Vuluhogyan kiilön szcrcttem voluu ezt választani meg
téréscm gondolatától és teljes igvekezettel próbáltam háttérbe
,",zorítu II i. Npm említetteni se Ford. se Moore ~llyánul,. flíleg azért
IIPIll, me rt ezzel eli smertem vol na, hog')' jobhun foglalkoztat a

. dolog, m in t magalll is akartam; már majdnem olv au lett volna,
lllint a:r. első 'Ié]l(~s valamelyik szern iuúr ium ba való felvdel felé.

Novembertöl vkezdve azutá n egye,wgyediil keresz(sógcm foglal
koztatott és az, hogy végre mogkozrlhetem az J1Jgyházban a ter
iuészetf'ele tti életet. De m inden tanulás és olvasás, minden niegbe
~zélés e l lcuóre is csak igen gyatráll tudtam értékelni, ami előt

t e m állt. A pn rgutóriu ru magas. !lételne!ete" hegyének lábúnál
kt-lIett Illost nurtrnszállnom és maga III sc t udtu m, mily meredek
az ils\'(·n~·. amelyet Illeg kell múszuom, mi ly kemény az út. amely
rám vár.

DC' a lényeg az volt, hogy clkozdiern a kapaszkodást, A ke
re,;zis{'!.(· ezt a kezdetet jelentette s az Üristen részéről a legnagy
lelkiíbb közeledést, Mert bár feltételes keresztségben részesítettek,
remélem. hogy az Ő irgalma a keresztlúd vizében lemosta az én
huszonhárom, bűnöktől sötét éveninek mi ndeu szennvét, eltörölte
HL érte jiLl'() idaiglencs büntetéseket is és megengedte, hogy min
eleut teljesen ujra kezdjek. Megmaradt azonban emberi természe
tem minden gveugeségével, sok l'OSdZ szokásom nyoma, ininden
nek legyir-t'ése pedig még Í(~ngernyi kiizdel met jelentett.

Novemher el~ő helének vége relé M:oore atva közölte .velem,
hogy Ifi-án lesz a keresztelés. Amikor este kiléptem a plébániáról,
ho ldogabb és elégedettebb' voltam, m int bármikor addigi életem
lren..:\fegné:r.telll 11 naptárt, III i lyen szen tn ek az ünueue lesz aznap.
Szent Gertrud napja volt.

Saiút gyengeségem és tehetetlenségem atérzésének kegyelmében
c-sak néhány nappal halálos rabszolgaságomból való felszabadulá
som előtt részesültern. A világosság, amelyet erre vouatkuzolag
kaptam. nem volt mé~' túlságosan élénk, de végre mégis felfogtam,
milven gyarló, nyomorúságos alak vagvok, N overuber Iő-éuek

l'jjelén, keresztségem ós első szeut áldozásom vigiliáján éberen fe
küdtem ágvamban, telve félelemmel, hog-y még utóbb valami
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baj történik másnap, l<~shogy megaláetatásom teljesebb Iegyen,
egyszerre elfogott az aggodalom, hO~'T nem fogom tudni megtar
tani a szentségi böjtöt. Ez a csekélyke önmegtagadás, amely vol
taképen nem más, mint jelkép, a jószándéknak némi kifejezése,
hirtelen oly naggyá nőtt képzeletemben, hf)g~' úgy éreztem, felül
mulja minden erőmet. Mintha legalábbis arról lett volna szó,
hogy nem tíz óra hosszat, hanem tíz napig nem ehetern és nem
ihatom .semmit,

Reggel, amikor f'elébredtem, minthogv elfelejtettem megkér
dezni Moore atyát, vajjon a f'ogmosás beleütközik-e a szentségi
bőjtbe, inkább nem mostam fogat. Hasonló lévén a problémám a
dohányzást illetőleg is, ellenálltam a kísértésnek, hogy r'ág'yujt
sak.

Meghatottan léptem ki az utcára, hog;r elérjem boldog halálom
es ujjászületésem szinhelyét.

Az ég ragyogó volt és a levegő hideg. A folyó -úgJ' fénylett,
rnint az acél, Egyike volt azoknak az élettel teljes, diadalmas
őszi napoknak, amelyekhez úgy illenek a nagynckiindulások.
Mégsem volt bennem zavartalan a nap fenségének átérzése: még
mindig ott égtek bennem azok ~ határozatlan, ösztönös aggodal
mak a templomban történendők külső körülményei tuiatt. Vaj
jon Hem fog-e a szájam úgy k iszúrndn i, hogy képtelen leszek le
nyelni az Ostvátl És ha igen, akkor mit fogok csiuálni ~ Fogal
mam sem volt róla.

Ed Rice lett a keresztapám. Ö volt az egyetlen katolikus ősz

szes közeli ismerőseim között,
Először is a Szűzanya szobra elé térdeHem, ahol Moore atya

jelenlétében megtagadtam minden eretnekséget és szakadárságot.
Azután odamentünk a keresztkúthoz. Egy sötét sarokban volt a
főbejáratnál.

Ott álltam a kűszöbőn.

- Mit kérsz Isten Eg~Tházától'?

-'Hitet.
-- Mit ad neked a hiU
- Örök életet.
Aztán a fiatal pap Latinul kezdett imádkozni, komolyan, nyu

godtan olvasta aszöveget Rituáléjából. f:n pedig, aki örök életet
kértem, ott álltam és figyeltem rá.

MoatJiozzámfordult:
- Ellene mondok-e a Sátánnalej
Hármas fogadalommal mondtam ellene az ördögnek, és mm

den pompájának és minden cselekedetének.
- Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennvnek és föld

nek Teremtőjében1
- Hiszek.
- Hiszel-e .Iézus Krisztusban, Ő egy Fiában, aki született és

érettünk szenvedett]
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- Hiszek.
- Hiszel-e a Szentlélekben, egy katolíkus keresztény Anya-

szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, test
nek feltámadását és az örök életet'í

- Hiszem. .
. Micsoda hegyek omlottak le vállamról l Milyen hályog hullott
le szememről. hogy lehetövé tegye számomra Istennek és az öl
igazságának belső meglátását! Most azonban figyelmemet a Iitur
gia kötötte le s vártam a következő szertartást, Azoknak egyik&
volt ez, amely meglehetős rémülettel töltött el, vagy talán inkább
azt a légiót, amelyik bennem élt huszonhárom éven keresztül.

A pap arcomba lehelt és így szólt: "Távozzál tőle, tisstátalan
lélek, és adj helyet a Vigasztaló Szentléleknek!" Az ördögűzés volt.
Nem láttam őket, amint elhagytak, de többnek kellett lennie hét
nél. Vajjon vissza fognak-e térni1 Valóra fog-e válni Krisatus.
Iéielmetes intelme, a példabeszéd az emberről, aki kitakarította és
feldíszítette házát csak azért, hogy a kiűzött ördög és sok más.
nálánál gonoszabbal térjen vissza~

A pap, és Krisztus, - mert tisztulásom e szentségében Krisz
tus végezte mindezt látható helyettese által, - ujra az arcomba
:ehelt.

- Tamás, vedd a Szentlelket e lehelet által és fogadd Isten ál-
dását! Béke legyen veled!.. .

Ujra imádkozni kezdett, keresztet vetett rám, majd sót tett"
a nyelvemre. hogy ízlelhessem az isteni dolgokat, végül fejemre
öntötte a vizet, és 'I'amásnak keresztelt.

A gyóntatószékbe mentem, ahol egy másik káplán várt rám.
Letérdeltem a félhomályban. A köztünk lévő sötét, sűrű hálózatú
rácsen keresztül megpillantottam McGough atyát, amint fejét le
hajtva kezére támaszkodott és füllel felém fordult. "Szegény em
ber" - gondöltam magamban. Igen fiatalnak látszott és miudig
olyan ártatlannak tünt fel előttem, hog'y az jutott eszembe, vajjon
egyáltalán meg fogja-e érteni azokat a dolgokat, ameh-eket mon
danom kell neki.

De egyenkint, helyesebben fajtánként, amennyire tőlem tel
lett, gyökerestül téptem ki mindama bűnöket, ahogyan a fogakat
szekták. Némelyik nehezen ment, de gyorsan csináltam s ameuy
nyire tudtam megmondtam a számot Is, ahányszor türténhettek,
Pontos számról nem lehetett szó, csak hczzávetésről.

Nem volt időm átérezni, mennyire Ielszabadultam, minthogy
máris előre kellett mennem a templom első részébe, ahol Moore
atya fogadott. Megkezdte miséjét, amely az én misém is volt. Et
től a naptól kezdve mindig szerettem a gyóntatószékeket.

Ott volt az oltárnál, fehér ornátusábuu, s kinyitotta a köny-
vet. Kőzvetlenűl az áldoztatórácsnál térdeltem. A fényes szentély
egészen az enyém volt. Hallottam a pap mormolását és lj, minist
ráns válaszait és nem volt baj, hegy senkit sem láthattam, akiről
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leolvashattam volna, mikor kell felállni és letérdelni, ....~ ezekben
az egyszerű dolgokban ugyanis még elég bizonytalan voltain. De
amikor a kis csengetyű megszólalt, tudtam," hogy mi történik.
És láttam a felemelt Ostyát: Krisztust, aki most ujra győzött,

csendben, egyszerűségben, amint felemeltetvén, mindeneket magá
hoz vonzott, - engem is magához vonzott.

A pap hangja erősebb lett. A Pater Nostert mondta, Aztún
a ministráns elhadarta a Confiteor t, -- ez most az én nevemben
történt. Moore atya kifordult és a feloldozás jeIéül nagy keresztet
rajzolt a levegőben, majd fölemeltc a kis Ostyát.

- Ime az Isten Báránya, ime, aki elveszi a világ bűneitl
És lefelé a lépcsőn közeledett hozzám. Egyedül voltam az ál

doztatórácsnál. A menny egészen az enyém volt, az a rnenny,
amelyet az osztás nem oszt meg, sem nem kevesbít, UP ez II ma
gányosság emlékeztetett. arra, hogy Krisztus a kis Ustya. szrne
alatt mily páratlanul adta oda magát nekem, érettem, és öinna
gávai a Szentháromság teljes istenségét -- hogy még jobban nö
velje belémköltözésének hatalmát és «rejet. umelyik ott kezdődött

néhány perccel azelőtt a keresztkútnál.
Elhagytam az áldoztatórácsot visszanren terII a pad Im és a rco

mat kezembe rejtettern.
Lsten templomában, amellvé lettem, most mutattatott be az

11~gyetlell, Örök és Szeplőtelen Aldozat abelIllem lakó Ixtcunok :
Isten áldozata Istennek. És Istennel együtt feláldoztattam én is,
iniután bekebeleztettem az Ö ruegtostesülósébe. Kr'isztus megszüle
tett bennem, az új Betlehemben és feláldoztatott bennem új Kál
vár-iáján és felemeltetett, amikor felajánlott engem Atyjának ön
magában, hogy vegyen fel vóg telen é" k ii lön leges szerutetebe,
nemcsak abba, amellyel szerét mindeu létezőt, -- mert a puszta
létezés is jele az Isten szeretetének, -- hanem abba, arue llyel
szereti azokat a teremtményeit, akiket magához vonz, önmaga
iránt való szeretetének erejével. .

Mert ime beleptem annak az árumhisnak örökkétartó ruozg á

sába, amely maga az isteni élet: Lsten saját vonzása, saj át terme
szetének mélységei felé, végtelen jósága felé. f~s Isten, ez a k őzép

pont, Aki mindenütt ott van és Akinek kerülete sehol sincs, meg
talált engem most, hogy Krisztussal ·egyesültem, mert Benne
voltam, ebben a mérhetetlen, nagyszerű árum lásban, amelv 11

Szeretet, amely a Szentlélek; - megin lú It és szerotett engem.
És felém kiáltott saját ruélységei uek v,;gtelcn",égéböI.

HA AZ EMBEREK rosszat mondanak rólad, azt mondiák,
ami igaz; ha pedig bókolnak neked, r/únyf űznek belőled ... JiJi
jobb neked, ha figyf'lmezfetnek NI.IJY meacsalnak az emberek?

Vianney Szent János.
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Szűc" Imre

HOL SZENT PÉTER SlRBA TÉVE
A keresztény világban és tudományos kö rők b cn ,~gyaránt llflgy töltünéf.! k c lt c t t

a Sz ent at ya kar á cson yí sz ózatűn a'k egyik klj clcn t ósc , Sz e n t Peter ~íriáll:Jk mcg t ata
lásáról. Ugyanakkor megjelent a t iz e sz ten üő s kut a tá s tu do m á n y os ÍJSSZL:(;l'Z('S(: az
ásatásokat v ez ető négy archeológus jelentésével. A ka t oli ku s fo~yóírat(lk alapos i8
mertetésekben számoltak be rnind a legmodernebb mó dsac rc kkcl végzett á sat asol.r ol,
mírid a négy tudós, Ghetti, Fe rrua, josi és Klrschu.ium művérő l. /Iz alábbinkb an

ezekről a legújabb eredményekről és mcgaltap ltások rúl adunk bcsz á mojó t, vú lasz t
adva a problémával kapcsolatos har om u ag y "érdésre: volt-e Szent réte r Rómában;
Rómában halt-e meg; azonosítható-e sírja a ró rnal Szent Féte r t emplo m főoltára

alatt tisztelt confcsslóval7

Volt-c Secn: PNer Rómálmt!?

Ebből a kérdósböl nyomhun egy második következik: tek int-
hetjük-c a 1>Ú1>út a Krisz í.u» últal rendelt clsíí Cg-yh:'l'lfö jog'utód-

jának? - órthctő tohú t, ha a kutoi iku« tC(Jlúgián kivül sokáig
egyhangú elleukexéssol találkozott, Ma már aznu ban, nyil ván az
érvek }wtúsúl'a, a nem-k atol ikus h i ttudomúuv vsem vitatja. Mi lxen
érveket tudunk fiilhozni meLlelte'!

Mindenokelőtt a TV. s'lúzadig visszavezetheti) általúuos hazvo
mánvét, melv szer-int Szent Péter h uszuuöt. eszteurlőn út "01 I
Róma püspöke (ami természetcsen nem jeienti azt. mintha e
huszonöt óv alatt nwgszakÍtús nélkiil a városban turfozkndott
volna). Azutá n magúnak Szell t Péternek azt a kijelentését, hogy
"fi Bahvlouhan iisszegyiilt egyházhól" Írja levelét. A kifej()zó-" u o
ban az időben. r-suk Hómúra vouutkozha tik, s ebben a vo nn t ko
zásban egy(,hiitt sem ismeretlen: k ő ltők, írok i3 használták. V('!!_'u]

j)(!Jig fiilhozhatjuk azokat a l,ósíihhi adatokat. amelyek Szeut Pé~

ter római m ű ködósóre utalnak. An tiochiai Szent Ignúe vértanú 110
körül azt írja a rómainkuuk : "Nem m in t Péter é,' Pál parn u
csolok nektek", ami nyilván Péter élí)szóheli (nem pedig- levélbeli)
tanítására céloz. Ensebius sZí~rlnt Márk, Póter tolmácsa ügyenest
a rómalak kÍvúusúgúra. írta le Péter tanítását, a második evau
géliurnot, azért, hogy a hívek akkor se nélkülözzók ezt a tanítást,
ha Péter 1I111('se11 velük; s \~Z pontosan mogf'clol il IL százudbcli
Paplas cl))(!szélésé11ük. Mi n t elsí> róuuri lliisp(\kről emlékezik illi'!.;'

Péterről 180-190 k őrii l Lrcuucus l y on i püspök li>, arnikor letr.ia a
római egyhúz rnegu lap ítűsát Péter 'és Púl által s közli II római
pii";jlükök jegyzékét. Pétertől a maza koráig.

Hárnáha n !laU-c mct) Secni Pétcr?

Az apostolfejedelem uenu-snk útmenetíleg fordult meg Rómú
han, A város keresztenveit mindeukor saját hiveinek tek intette.
Amikor elkezdődött az üldözés, azo uual segítségükre és bálol'iti,
suk ru sietett, Dionysius egy 170 körül BÓ11ddlH küldőtt leveléheu
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elmondja, hogy Péter Korinthusban találkozott Pállal a orrnéb
együtt mentek Rómába, ahol aztán maguk is vértanúhalált hal
tak. 200 körül egy Gaius nevű római presbyter vitairatot ir a
kisázsiai eretnekek ellen s ebben azzal is érvel a római egyház
igaza mellett, hogy még most is meg tudja mutatui a kisázsiaiak
nak a két apostol győzelmi jeIét, tropheumát azaz liírját: Péterét
a Vatikánban, Pálét az ostiai úton. Ugyanebben az időben ismétli
meg Tertullianus is Péter római halálának leírását. Ezt a római
halált tanúsítják a legendák is, amilyen a "quo 'vadis"-é vagy a
fejjel lefelé való keresztre feszítésé; valamennvi határozottan és
.egyedül csak Rómához fűződik.

Hol volt a sír?

Egyesek a Szent Sebestyén katakombában keresték, ahol a
jelek szerint valóban őrizték is egy ideig az apostolfejedelmek
maradványait. 1915-ben ugyanis fölfedeztek ott egy nagyobb he
lyiséget, fáktyafüsttől fekete fallal s a falban különféle karcela
sokkal, névbejegyzésekkel; többször előfordult itt a két apostol
neve, s egy helyütt a beíró azzal büszkélkedik: itt járt az aposto

-Iok sírjánál és résztvett a tiszteletükre rendezett agapén. Az adat
azonban legföljebb ideiglenes nyugvóhelyre vonatkozbatik. Vale
rianus heves üldözése idején ugyanis a hívek, - talán nem is
mert féltették az ereklyéket, hanem inkább mert a régi temetke
zési helyet nem merték fölkeresni, - esetleg átvitték a csonto
kat a városon jóval kivül eső rejtekhelyre, katakombába, az
appiai útra, ahonnét csak az üldözés megszűntével, ru in tegy hat
van év múlva, Nagy Konstantin rendelkezésére kerültek vissza
eredeti helyükre. A két koponyát azonban a Lateránban helyez
tékel: az már akkor főtemplomnak számított s nyilván ezért
lett a pápák székesegyháza és a középkor végéig székhelye is.

A Iegősibb hagyomány és a legmegbízhatóbb álláspont azt
vallotta, hogy Péter a Vatikán dombjain szenvedett vértanúságot,
ott temették el s azóta is ott pihen. A Vatikánou, mely nevét
a közeli Apollo-templom jóslásairól, valiciniumai-ról kapta,
annakidején császári kertek terültek el. Caligula cirkuszt alapitott
itt s ennek volt főékessége az az eg'yiptomi obeliszk, mely most
a Szent Péter téren áll. A cirkuszt Nero fejezte be s itt sZ'envedett
vértanúságot Péter, két mutatvány, két műsorszám között. A hí
vek megszerezték a testét, il föltámadás jelképeivel, borostyán
nal és örökzöld levelekkel díszített márvánvurnába tették (7), így
temették el, közel a kivégzés helyéhez, a cirkusz tőszomszédságá-

ban, a Via Cornelián. . .

Mi lett a sír sorsa?
A jámbor hívek az apostolt valószíniíleg csak földbe vájt

gödörbe temették s fölébe mindössze néhány téglalapot helyez-
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tek. Kriptáról, kikövezett, márványlapokkal elkülönített sírhely
ről aligha beszélhetünk. Az azonban bizonyos, hogy a keresztényok
messze földről elzarándokoltak hozzá s egyesek vértanúságot is
szenvedtek a conlessióllál (vértanúsírnál). Temetkeztek is melléje,
talán pápák is, míg a III. századtól fogva a Callixtus-katakomba
nem lett a rendszeres pápai temetkezőhely. Az apostolsír egykorú
ságára vall, hogy körülötte különböző rétegekben és szinteken
pogány sírok sorakoznak, - holott későbJri időkben keresztények
már nem temetkeztek pogányokkal egy helyre. A. sír közvetlen
közelében mintegy kétezer régi, az első császárok korából való
pénzt találtak. (így Nero közvetlen utódjának pénzeiből is). Ezt
az "offerá"-t a hívek úgy szórták oda, ahogyan manapság vél
dául a betlehemi jászolhoz vagy a szentsírhoz,

A második század közepe táján a sír fölé kis emléket állí
tottak. Három részből állt, hátul egy-·egy kis füJkével az elhunyt
szobra, virágtartók és vázák számára. Két rész kiemelkedett a
földből, a harmadik, a tulajdonképpeni sír fi föld alatt voW;, E kis
,;memoria" födetlen volt. Valószínűleg ezt fi tropheát látta s erre
hivatkozott Gaius 200 körül, A következő században vitték volna
át (amennyiben egyáltalán átvitték, mert sokan tagadják, hogya
rómaiaknál ilyesféle átszállítások divatoztak volna) Szent Péter
és Pál maradványait biztosabb helyre, a később Szent Sebes
tyénről elnevezett katakombába.

A nyitott trophea ki volt téve apusztulásnak. Ezért falakat
húztak védelmére: egy szürkét észak felűl s egy hosszabb élénk
vöröset mőgéje. Az ásatásoknál mindkettőt meg-találták. A szürke
fal tele könyörgésekkel, fohászokkal, Krisztus-monogrammokkal,
bizonyságául a sírépület nagy látogatottságának. A vörös .Ial
szemlátomást Szent Péter sírjának védelmére épült s egy gyer
mek sírját és egy. előkelőség mauzóleumát vágja ketté.

A Konstantin-féle bazilika.

Nagy Konstantin azután a maitól méreteiben alig eltérő ha
talmas bazilikát emelt a vatikáni dombokon, mégpedig úgy, hogy
a Szent Péter sírhelyének tartott -épülot a szentély fókuszába es
sék. A síremlék két tekintélyes domb közt feküdt egy völgyben;
ezeket (ma is megfigyelhetők, ha elmegyünk a Szent Péter tem
plom mellett) le kellett hordatní, a völgJ-et fől kellett tölteni.
AE!ír így a mélybe került. A császár aknát vágatott .hozzá s as
apostol földi maradványait régi helyére igyekezett elhelyezni.
Mi értelme lett volna ennek az óriási erőfeszítésnek, ha nem az,
hogy a szent apostolok nyughelye fölött emelkedjék a bazlllka.I
Nem ez teremtette meg tehát azt a hiedelmet, hogy ott halt meg
8 ott van eltemetve Szent Péter apostol, hanem megfordítva: azért
áll ott a bazilika, mert az apostol sirja fölé emelték.

A nyitott síremléket Konstantin befödette s a hazilika apszi-
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szának kőzepéu kúpolnút húzatott rölé.ie hat «savnrt, ,.;zülőil1l!;l

dísz.ítéses oszloppal. Fjzek mu i s meu va n nuk II Szeu t Péter Íl'H!

p lom i ktilön höző helyeiu. Magút II si remieket is rekonstruálni tud
juk: Pola mellett ugyanis találtak egy, az V. század elejéről szár
muz.ó elefúnt{'Kollt ,;zckréÍJykl;'t, JIll'lynl'l, dOlllbollllíív!' ezt a Ivou
stuntin-Ióle síremléket ábrúzo ljn.

l!Jz az eIIIIékkápol nil oinclkcdet t UJul) lllint e:wr <",'ell út il
nevezetes sír fölött. Id.ők í'olvamán az osz loj.ok sZúJlIa tizenket
tőre, emelkedett, betöltve a szentélynél a p rcsby térium f'élkűrét.

A VI. vagy Vll.:,;zázadball nz Hp:,;z isz !'ii!lhli,dti r<",,;ú'il kö rkrip
tá t vágtak k i, me ly f'olvosókóut vette köriil az e111 léki JI II vet, 1tog-y
a hívek körüljárhassák a sírt és hozzá órinthossók kcgytúJ'g'yaikal.
Idóközbeu oltárokat is építettek e Konstaut in-f'e!« ,~jl'eJJjlékre,

(mert a császár koráhan még csak hordozhatú oltárok voltak),
így Nagy Szent Gergely (590-604), majd Il. Kallixtus: a monu
mentum mellett itt találtak egy egészen egyszerű oltárt, mely
valamivel fiatalabb lehet a mai PÚl'ai Iőoltáruúl. Ezt It földaintli
kriptút VII. Kelemen (1592-Hi04) kúpoJlIÚVÚ alakjtLaHa át, Amikor
a Iegú.iabb ásatások alkalmúval a Kalli xtus-oltúr rnárvúuylapját
fölemelték, alatta egy mintegv ötszáz évvel régebbi oltúrru buk
kantak; abban egy urnát találtak két finom vúszouba burkolt
ereklyetartóval il az egyiken ezzel a í'öl írássnl . Sanct i Petri cl
Pauli. Az írás jellege a VIJ,- VIlI. szúzudr« vall.

A Szent Péter tem )Jiom.

A Konstantin-féle bazilika ezerkétszáz esztemlő alalt u.un y ira
tönkrement, hogy már a kijavítására sem gondolhattak. ll. Gyula
pápa új bazilikát építtetett, Brumautera bízta a iuű kivitelét s
15Ofj-ban le is tették az alapkövet. A régi cpulétet sietve lebeutot
ták, kivéve a Szent Póter sírja. fölötti ceniessiét, melvot gondosan
védtek az idöjúrús Vi";Zolltug,.;úgaitúl ,; az éllilkezés eset!liges s{;
r iilósei tőt. A lobontott anvagot alapnak teregettók el az új bazilika
alá. Ez ismét hatalmas törmelékréteggel borította el a hajdani
szintet s a síremlék megint.jó néhány méterrel mélvcbbrc került.
A confessio végleges, mai alakjút Y. Pál papa kész íttette el l\Ja
dernával. A főoltúr előtt márványoszlopok között lépesőpúr ve
zet le, aljúban az immár hótszúz esztendő« aranvozo tt In-ouz
ráccsal. Ahogy a rács ajtajún belópünk, nyombun szemüuk l«
tűnik a XVI. századi szekrény, ahol azokat a palliutuokat őr

zik, melyeket a/pápa az újonnun kinevezett érsekeknek és \)út I' i
árkákuak küld Szent Péter sí r.iátó l.

A legújabb ásatások.

1939. június 28-ún, inikor a pápa ősi szokús szei-int ~hellt Péter
és Pál ünnepének vigiliáján levonulf ájtatoskodni az apostolok
sírjához, XII. Pius pápa annak a ktvánságuuak nelort kifejez,;"t;
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v3gezzenek alapos kutatásokat az apostolf'ejedelem srrja körül. A
munkálatok hamarosan meg is indultak, mégpedig II legmoder
nebb műszerek segítségével, hiszen nem puszta ásatásról volt
szó, hanem közben állandóan figvelni kellett a sír fölött emel
kedő bazilika sok millió, tonnás nvomásúra, és a 20-·H) méteres
malységben a földrétegek uvomására. Elektromos illgak és ra
dm-készülékek kutatták a közvetlen környék jellegét.: nines-e va
lahol .üreg, uem fenyeget-e beomlás, nem fek8zik-e az útban
fémtömb vagy márványlap. Az egész Szerit Péter bazilika alatti
rész tele volt ókori sírokkal, tehát a templom valóban temeté fölé
épült. Mozaikokat, freskókat is találtak, épp 11 Föltételezett apostol
sír körül. A munka jó tíz esztendeig tartott; I9ál-hen Iejezték
be s adták ki a kétkötetes nagy beszámoló n.űvet (Le Esploraet
uni sotto ln Confessione di San Pietro Ln Vaticana). Az évtizedes
kutatások eredményeit - a fönt említetteken kívül- a követke
zőkben foglalhatjuk .őssze:

Megtalálták a Gaius-említette, II. század közepéről való
trophea két oszlopát, az egyiket épen, a másikat töredékekben.

Megtalálták a "vörös falon" e trophea fülkéjének nyomait:
három fülkét egymás fölött; a harmadikban, a földalattiban két
emberi csontot is leltek. Szent Péter földi maradványait? A szerit
atya szavai szer-int "nem lehet biztossággal ú.llítani, hogv az
apostol testéhez tartoztak".

Megtalálták annak a monumentumnak jelentékeny részét, me
lyet Nagy Konstantin emeltetett, hogy a régebbi, szabad ég alatt
álló síremléket befödesse. Ehhez épitették hozzá utóbb a Iöutebb
említett pápaoltárokat.

Megtalálták a "szürke falat" a keresztény jellegű karcolá
sokkal s az ebbe beleépített 77x30 cm-ea márvánvuruát.

Találtak egy IV. századból származó hosszúkás szarkof'ágot,
mely az első keresztényeknek Szent Póter primátusába vetett
hitét bizonyítja. A domborművön Szent Péter mint új Mozes vi
zet fakaszt népének a sz iklából s átveszi Krisztustol az uj szövet
st'>gi törvények tekereset.

Ismételten szó esett egy szekrónykéről, melyet a pápának
adtak át s. melyet ő őriz; erről hivatalos uyilatkozat Hem hang
zott el; annyit tudunk, hogy állandó mikroszkópíkus vizsgálatokat
végeznek rajta.

• _.t<

"Az apostolfejedelem sírját megtalálták- mondta a legfőbb

egyházi tekintély nyilatkozata. - A Szent Péter óriási kupolá.ia
pontosan Róma első püspökének sírja fólött domborul, az első

pápa nyughelye, egy külsőleg szerény sír fölött, amely
fölé a következő századok a kereszténység leghatalmasabb szenté
Iyét emelték".
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KACSÁK
Irta Bohuniczky Szefi

A néni valamíkor sudár lehetett, mínt a fiatal jegeny~, de
nyolcvanhat évére egyik válla lecsúszott, a másik föibilJent. Hiába
húzta ki magát, olyan volt, mint a bütykös öreg fatörzs. De a
kedve fiatal maradt, friss, erélyes. Gvurt, dagasztott, süteménye
ket formált és tanult. Nyomban jegyezte az új recepteket; valami
óriási akarattal löködte hátra az öregséget. Ha közben sóhajtott.
nyomban azt mondta: - azért élni jól Az arca mégis oly.anná
vált, mint egy sűrű hálózattal telerajzolt térkép (~s ha kacagva
szembefogott, a hálózat figyelmeztetett: többet láttam, sokat él
tem, mélvebb ismeretekből alakultam. mint amennyit a szeme
immel elárulok nektek. Társbérlők voltunk, ismertem jól. - Azt
hiszed - mondta egyszer - talán nem tudom, hogy a hátam rnő

gött vénasszony vagyok, még boszorkány is: annyi haj legyen! -
Kracagó legyintéssel mutatta okos, megbocsútó humorát. .- Az
élet törvényein nem segíthet senki, se te, se én.-- Kis habozás
után hozzáfűzte: - Fiatalon kéne okosabban élni, talán köny
nyebb lenne az öregség. Mert fiam, miudenért bűnhődünk egy
szer.

Főzés közben, mialatt összeűtődve sürögtűnk éd sercent a zsír
vagy illatpárát ontott la sütő, pihent meg a mondók ákra -- fiam,
te úgy nézel a szernernbe, hogy rni ndjár t megszólaltaL,z. Ma ne
héz gondolataim vannak: rossz í'iatalnak lenni, de <az ilregség
se rózsacsokor, az ember elhagyatott és Iegvvertek-u. Tegnap,
tudod, tegnap meg kellett volna nekik a magamét mondani. Hé
gen vitatkozó voltam, ma már hallgatok.

Kezében megállt a főzőkauál. Hamar lekapta a Iábast, mert
barnult a rántás, a mondókáját pedig be kívánta fejezni.

- Hallgatok. Büntet az Isten. Lármás uram volt, z-sivajgó gye
rekeim, egyre csak azt kívántam, lehetnék már egyszer magam
ban. Lám, Isten teljesítette s most nincs, ki megvédjen. Ke kí
vánj, fiam, soha semmit, mert minden kívánságu nk teljesedik.
csak nem úgy és nem akkor, mikor jól esne. Fiatalon nem látjuk
az életet, öregen meg nem hasznosíthatjuk tapasztalatainkat. Ta
nácsot se 'adhatok, vagy letorkolnak vagy kinevetnek.

Nevetett, de könnvezés lett a vége. Eliíkal1ta zsebkendőjét s
míntha kacagasát Iolvtatná, szed te össze a könnyeit.

Október volt, sütött a nap, beáradó fényében konvhánk meg
fiatalodott, a késpengék, kanalak. rézedények csi llogtak-villogtak.
A habüstön táncoló fénysugarak úgy hatottak, m intha a nup
korongja telepedett volna közénk. KÖnllYÜ volt dolgozni. Tánc
volt bennünk, a néni csak kicsit búsult, aztán ferde hátát a nap
melegnek tartotta, megfürdete vén arcát a fényben és visszaf'or-
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dultában kacsintott: - jó élni, nincs baj! Csak betegség ne le
gyen! Fiatalon azt mondtam: betegségre nincs idő. Most azt
mondom: miért halnék meg7

Hozzáfogott a kalácsdagasztáshoz. Föl nem nézett, míg ujjai
ról hólyagosan le nem v.ált a tészta.

Kedvelt engem, mert fíatalnak vélt, én szerettem, mert mulat
tatott az öregsége. Megismertem szfvós erejének titkát, a nagy
életszeretetet, Rájöttem, hogy a titkát mi táplálja és éleszti:
többet dolgozni, mint érezni és mindenben mértéket tartani. Kü
Iönösen a szeretetben és fájdalomban, Ha ezek nőni kezdenek,
gyorsan legyűrni mind 'a kettőt! De dolgozni sokat és tanulni
holtig. Enni, inni szeretett, esténként olvasgatott vagy beszélge
tett Legboldogabb akkor volt, ha vendégei dícsérték a "üte
ményeit, Reális, kemény vonásait csak olyankor láttuk kigömbö
lvödní, ha tollba mondta az elkért recepteket. Még csak annyit
mondok el: nagyon szerette a húst. S mert kevés jutott, annál
többet emlegette. Igy következtek azután izgatott heteink. Élt a
házban egy fiatal, kövér szőke asszony. Ha 'a néni panaszkodott:
- nem így éltünk régen, vagy borjúcombot vagy karajt sütöt
tem miriden nap -- a fiatal ránk se nézve, két tenyerével 'az olda
lát ütögetve mondta mellékesen : - Én meg hogy hízom, folyton
húst eszünk!

Síma arcát festette, haja hátulról nézve úgy hatott, mint egy
tökéletesen sikerült kuglóí'. Mégis mindig rosszkedvű volt és elé
·gedetlen. Ha nevetett, visított, ha dicsérte önmagát, gáncsolt vele
rnásokíat,

- Délfelé mindig hússzag jön a konyhájukból -00 írígykedett
'a néní. Egyszer, mikor leégett a pecsenye és bűze átáradt a kony
h ánkba, nevettünk, bolondoztunk, kífogyhatatlanná váltunk a mu-
latozásban. <,

-- Pedig gyönyörű darab hús volt!
- Az! Láttam!
- Kár volt mutogatní !
Mert a kövér szőke a vett húst mindig lemérte a néni mérle

'gén. - Sohase tudom, nem-e csaptak be~ _. .: mondta és felénk mu
tatta a jókora darabot, várva,· hogy megcsodáljuk. Mérlegre
csupva megjegyezte:- jól jártam, több! És hitvány nevetéssel
még egyszer orrunk elé tolta. .

A néni tartotta magát. Félt a kövér nőtől: az fiatal, ő vén.
Illett dícsérni azt is, ami fáj.

-Fogy a zsírom - mondta a fiatal -, most már kacsát fo
gok sütni.

Az első kaesát alaposan megnézte a néni. Pompásan tisztított,
repedésig duzzadt állat rengett az asszony tenyerén.

- Jól jártam7
A néni azt mondta: - lesz belőle három ebédjük.
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- Ugyan! Elbánunk vele egy napl
S ruint aki lenézi a takarékost. kifelé t.artva ránk se nézdt.
A néni ölébe, ha nem dolgozott, feltelepedett a cirmos, a ka-

csa láttára leszökött és követte a fiatalt. Az, miclött vutót nyi
tott, visszarugta, -- Gyere, ei lám, jó Iesz nekiink paprikás krumpl i !

A konyhában csend lett. Hiúba surruut táncolva, villoava a
napsugár, a néni komol' arcca.l ellökte a sz6h·t az asztaltól, hátra
feszült s csak Iábút rakta föl az m;ztül nlsó deszkájúru. A cila
elfoglalta iménti helyét. A néni könnyeket nyelve kérrlc-r,g'ette:
- Kacsa kéne neked] Kacsaesont'l .JÓ a k runrpl i ! Nines más! 
A cila után velem beszélgetett- - El nem képzeled, micsoda ka
csákat sütöttem valaha! Híres volt II kacsá m ! A húsa vujpuhu,
a bő re ropogós, az aprólék a utún nyaltuk a szánkat, Mi kor ehe
tem én kacsán Soha, meglátod, soha!

A kövér asszony konyhájából átszállt az illat, a r-iln lJlO l'g'o j t.
türelmetlenkedett. A néni, mintha csak 'a cilát sa.inálná: -- T,'
szegény, te nem lehetsz ember, te SZ('IlVIH}s7> , "

Néhány ua p mu ltán akiivér aS,,7>OlIY megint behozott PC:'Y LI
csát, A néni rám kaesiutotti, no Tóliek, moi.f lesz eU·g- e,..7>o! A
cilát megfogt,u a nyakánál és bedobta a szobába: - Ostoba ú l
lat, de nem tehet róla ..~ szó lt és kivette az a"S~;OIlJ' kezébül a ka
csát, Itt is, ott i" mcsn-si pdes!», ahol érit' dic',,61'te: ~- ~l:tg'a

ügyes asszony, remek a . kacsa! LúsHa, az vagyok, aki iiriil a
más szcrcucséjénok l Igazán önzetlenül ö rü lük : az én hetett fogailn
már nem rúgják a húst, Add iz vegyünk kacsá t, m ig azt a RH

játjainkkal rághatjuk. Magúnak S7>ÓP foga V111I: jó étvágyat! __ o K/;7>
ben nekem kucsintuntott, S hogy higyje az asszony, a kal',,'t\ az
orrához emelte, beleszagolt: -- Szép és k övúr, de állott. 8ie"s\'11
megsütni!

Furesa Iris mosolykú.ia lett. Gonosz, élvezö, igazi asszony: 1l1O~

solv,
A szőke nő, kia dío,,6rC'Íck alatt veszto! t pijff'eutsógéLől. III ill t

aki csalódott és ezáltal félszeg helyzethe kcvcredett, A nén i szag'
lása után végigmért hennünket,

- Szaga vun - állította a néni.
- Ennek nincs, élve vettem! Nincs cgy órája, hogy felpll-

coltam!
- Akkor beteg állat!
A kövérusszonv sértetten elindult, az ujto l.a u 1l1P).!:úllt, mosol ya

a kemény szájára húzódott, fakó, idegcsen csillcg ó szeme elá ru lta ..
fölfogta, mérlegelte a helyzetet és ítélt.

- Bánom is én -- fordult hozzárn a nen i --, tartson íl'ig'ynel(,
osak ne hordja ide akacsáit!

Akkoriban minden szónak nevetés lett a vége. De bcuucru
megmozdult más is. Hónapok óta nem irtam és most megin t apró,
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viszkctós bíztatott. Lám, a kiesi dolgok is elém vetítik és titok
?atm; tükörrel forgatjúk az ernbert.

A .néui heengedte a cilát s miután az mindcn sarkot, zugot
átku tatutt, elkezdett vele beszélgetni. Hosszú gondolatjelekkel, ki
hagyásokkal, rnintha közben a ci la felelgetne,

-- f~rzed a szagát] Jó szaga vim! :f~rzem én is! Ne félj, cila,
többet nem hoz kaesá.t mutogutui. I:<'iiJ!entettem! Teérted liillelltet
tem. Gyere, te szegény az iilembe.

Miután simogatással ellustította, hozzám fordult: -- Kiváncsi
vagyok, ezek után mi történik l Nem vagyok írígy, de ez a kacsa
tényleg remek példány volt! Ha én süthetuém, II püspök.ie is
inveneség-számba menne, A mell két oldala puffadt a zsírtól.
Lexz két liter! Nem volt az büdös! Remek illata volt.

Szornorúság lepte el; kihozta vonásaira a mély, bánatos öreg
,;eg(,t. l itáli:1 Ildi "kir:' Lmlegette, vajjon a' kiivór,ziike ezekután
mutu í e még kaesát l Láttam, készülödött. ,\ho~'Y húmozta a
;, rurnplit, levette tokintetót csontos, szeplds kr;zf~I'6l és hangta
lauul mozg ó Hzája úgy hatott, mint aki monológot t.an ul és
magában felmondja. Több m indcnt k icszclhutett, a végén mégis
azt mondta: - Ha mégegyszer kacsát hozna: hallgatok! Di
csérjem és ő egyer Nem leszek boloud l Ü"sze~;7.0rítom a számat.
- Mutatta, milyen lesz. Az arca olyanná vált, mint egy fánfe
lejtett, és fagyott kicsi alma. És mcg álltu! A harmadik kacaára
csak föltekintett, utána a mélybe nézve hallgatott.

- Nem tetszik] - türelmetlenkedett a Hzőke.

Hallgattunk.
-- Pedig- érrlomes lllegnózni: kerek hét kiló! Kacsában ritka

",úg. Lemér-tom il mújá t: félkiló! Nérrv Iite r zsírt várok. A néni
konok "maraut. A szőke zavarba jött, elkezrlett pöndörögni. Egy
szerre azt kívánta, hogy sajuál iuk meg út. A kaesát félrclókve
gömbölyödő tomporára inutatott: - - Csak ettől szabadulbutnék!
Lássák, mindenkinek van baja. Maguk leg-alább iköuuyen mozog
nak: soványak. Irigylem a soványakat!

- :Mi nem írígyelünk senkit - mondta a néni és arcára ke
rekedett a diadal.

A szőke nem talált szót, Kedvetlenűl fogta oldala mögé a meg
nem dicsért kacsát és sértődötten ment,

Ekkor a néni Ieszedte lábát a kouyhaasz tal deszkájáról. a szé-
ket hátralökte, miu tha trónon ülne. .

-- Nem jön többet! Biztosan elmarad! Látod, megint tanultam.
11 dicsekvésre hallgatni köJl! A hencegőnek mutass hútat! Pedig,
ami igaz, igaz: akacsája esodadarub, ilyet még nem láttam! De .
megálltam l Beuuünket ne tartsanak bolondnak! Hozhat most
már akármit, legyen az egy röfögő malac: hallgatok. Bevallom,
nem, ment könnyen. Ha azt a kacsát én süíhetnérn, elengednékpár
napot a hátralevő életemből. Félek, fiam, nem süthetek tobbet
kacsát...
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Könnyes lett, magam is pillogtam, de cönk azért is nevet
tem. Nyomban velem tartott.

- Mit nevetsz, néní t
- Hogy ennyire megöregedtem: vénasszonyok kívánják így

a falatot. És te mit nevettél I
Nem tudtam felelni. Hogyan mondhattam volna el, hogy ön

kénytelentil nevetek, ha az élet akár jÓEiággal, akár komiszsággal
elém perdíti az embert; a valót, az igazat.

- Ne búsuljunk, néni: megírom a kaesákat! Lesz pénzünk és
te sütsz nekünk szép pecsenyét!

Egyszerre, mintha mögötte csárdást peugetne a cigány és züm
mögve régi álmait idézné, táncolva pörgött: - Sütök, 'csak ír
jlad! Sütők én!

Végül panaszkodott: - Neked jó; ha bántanak, meg-irod, ha
rontják a napodat, álmodsz újakat.. De én! Nyelem, uyelern az
életet. Egyebet mit tehetek l

Halvány lett és csendes.: mint 'aki érzi, hogy elalszik nem
sokára. Annál elevenebbé éledt föl: - Fiam - mondta, - sok
érdekeset megértem! Ismertem Liszt Ferencet. Ott voltam, mikor
hazahozták Kossuth Lajost. Aztán láttam a gyerekeimet,· ahogy
okosodtak, szépűltek, emberedtek. A gonosara rá se hederitettem
és látod, egy csepp embertelenség hog)' összezúzta az erőmet.

- Nyögött, de nyomban kinevette magát: -- Élni azért mégis jól
Fülembe maradt, onnan el nem viszi semmi. Nagyszerű néui:

De, hogy okos-e vagy rendkívüli, nem tudom. Azt hiszem, miuden
napi ember ő, csak időt kapott a látásra, a nézésre, a tapasztalás
ra és visszatekintésekre. Ezért bosszankodva nyomban megbocsá
tott, könnyezve rögtön nevetett. A végleteket olvasztotta egybe..

6 MILY HAL.ÁTLANOK 'vagyunk mi! A jó Isten matuiho:
hí bennünket és mi futunk tőle. Ő boldogokká akar tenni ben
nünket és mi hallani sem akarunk a boldogságról. Azt paran
csalja, hogy szeressük őt és mi az ördö.q1wk adjuk sziuiinket:
Mi vesztünkre használjuk az időt, melyet Ő üd1'össégünkre adott..
Tehát ugyanazon eszközökkel harcolunk ellene, melueket szolo«
latára adott. .

Vianney Seen! JáHOS.
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SZEM'LE
KENYÉR MINDENKINEK

Amikor az év búzatermeséből
megsütik hazánkban az első ke
nyeret, az eléuedettség érzése
mellett hála is kél bennünk
mindazok iránt, akiknek dolgos
rYlllnkájáníl ünnepi formában
inéltán. emlékezünk Egészen ter
mészetes azonban, hogy a ke
re,~zlény hívő, aki a társadal
mi ünnepeket oly hiánytalan
efJységbe és iisezhanuba tudja
uonni a maga erly/uizi ünnepei
"et, elsősorban Istennek, az elet
szerzőjének mond köszönetet az
élet jótéteményeiért. S ha ez
ífm vall általában, kifejezetlen
áll éppen a kenyérre, hiszen
/;~enyerii'likn(?knúnden napra va
ló megadását ef/ycne,~en válasz
nak kell tekintenünk arra a
kérésre, amelyet minta-imájá
barc masto az (Jdvözítő fOf/almo
zott mes) nekünk.

JIJondluü ju.k azonban, hogy
számunkra, keresztények számá
ra fl kenyérnek egy sokkal tá
.(jabb proúléma-köreis WIn,
ameiuei ugyancsak maga J(risz
tus tárt elénk. A két kenyér
szoporitásra rlondoljunk Ut,
u melunek értelmét és naüü ta
nítását bár soha és pillanatra se
enaedtiik: 'volna honuílyba me
riilni. Mindenlei ismeri Seen!
János, evanrléliunuíból annak a
jelenetnek leirásút, amikor az
II r Jézus öt árpakenyérrel és
két hallal lakatta jól, a hallga
tására emlberlJ/ült ötezer fűn,lji
töineget. Pontos 8zámo~at ki
I'ánt-e adni' az apostol, vag:/j
csupán a nagyon kevés és a na
(!!Ion sok ellentétét akarta ér
zékeiteini; oiuizzanak: róla a ma
f/yarázók. Mi his8zü,k, boo» Is
tennél semmí sem lehetetlen, és
ma i8 üreendünk a csodtuutk,
amellyel az isteni illesterel nem

múló igazságokra tettnlinket
f irnlelmcs8é.

1ft ert nézzük csak közelebbről,

miben is fáradozott akkor az.
Odvözítő? Viláyfelfogásra, köte
le.~sé,qteljesithtte, erkölcsre, sze
retetre, békesséare, egy maga
sabhrendű életformára. és ma
,f/atal'tásra tanított és nevelt. A
hatalma» sereg azonban megéhe
zett. Egé8zen fizikai seűkséale

tei támadtak. S az (Jdvözítő,
mielőtt tovább meni volna be
seédében, kieléaitette őket. J(ul
turtit és szellemi emelkedést
uanani« csak ott 1lfirhatunk,
ahol a szellemet hordozó test
;aén,/jeirűl aondoekodás történt.
Vonatkozik ez az e.qyénre, a
csoportra, a nemzetre, vonatko
zil: az ef/ész emberiséore. Ha
azt ukariuk, h Ol/Y oiuan társa
dalom alakuljon körülöttünk,
ameiure a műuelt emberség
nyomja ní bélyegét, akkor oda
kell hatnunk, hogy ismeretlew
le,f/yen benne a fizikai nélkülö
zés. S ha valakinek, akkor ne
künk keresztényeknek felada
tunk, hogy céltudatosan, elszán
lan, (J mruiunk és mások önzé
seit lekűzdve dolgozzunk rajta.

Az Or Jézn« azonban nem elé
f/edetl r/w!1 aezal, hogy csup~n
IItegh irdelle az tgazsal/ot. Lat
/Ján az éhezőket, vette az ott
1é1;6 néhány kenyeret és azo
kat «okseorozta meg. Isteni ere
jénél f O{l va lJÍzvást megtehette
voi na, de méascm a mer6 sem
miből nará«80 lia elő a tömérdek
eledelt, hanem a meglévő, a tcr
niészetes esekiizhiiz folyamodott
A cwdaí,qy is csoda volt, de
maga az eljárás kétségkí'vül ar
raint bennünket, hogy ne a
nuszta semmiből és semmihez
áMt suk az Isten j6sáf/oS beavat-
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M. V.

kozását, hanem a mi két ke
zünk és a többi élőét messze fe
lülmúló értelmünk alkotásaihoz
és olkothatásáho« kérjük segitő

áldását. Annál inkább, mert ala
pos meggyőződésünk lehet, hornJ
Istennek e.z az együttműködése

sohasem, log elmaradni attól,
ami a maoasnbb lwltura,a több
embereéa, az igazsállossáy és a
cselekrő secretet szoltniiatdbú.n
áll.

S nem szembetűnő-e, hO,QY az
az Úr Jézus, aki nem volt haj
landó a sivatagi meokisértéskor
kenyérréváltoztatni a köveket,
a megéhezett tömell javára már
habozás nélkül cselelcedettt Vi
szont semmi kétség, nem azzal
a szándékkal etette mea követő

it, hOflU mosi már örökre sza
lwduljanak a kenyérkeresés ter
heitől. A rr?ndeltetésváltozatla
nul épsé.Qben maradt: egy oluan
emberi közösségi rend leimunká
lása; ameluben a másnapi meg
élhetés gondjaitól rettegni már
nem kell. S aligha tévedünk, ha
a han.Qs/UHt a "másnap" képle
tes értelmére helyezzük. Vé.qté
re -is hányszor ,és mennuirc
nuomatékoeor; intett bennünket
az Ü dt'özítő, hogy rt mi emJéni
tiirelooéseink: semmikép se szol
janak a földi javak h almozásti
nak, kincsek és aranyak fJyüjté
sének, amí egyébként sem érték
a kereszténység mérleuén. H a
pedig azt ielelné erre valaki,
hogy mi más ez, mint a "sze
génység dícsérete", akkor nyu
nodton válaszolhat juk, hogy
uieni» az. A szegénysé.q dícsére
te, de abban az értelemben,
amellyel maga az Ü dvözítő ru,
házta fel: a felszabadult ember
nek az az eszményi állapota,
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amel,lJ nem enaedi, hogy mJö
törjék a távolabbi jövő ((qgodal
mai. Semmi köze ennek a nyo
morhoz, amely ellen kötelessé
günk minden erőnkből harcol
ni, aminek azonban ismét be
csülethez kell jutn'ia a keresz
tény flondolatvilágban, az a
.seen: paupertas", amikor az
ember készséggel megosztja az
élet örömeit.et társaival és a ma
ga becsületes meaélhetését a sa
ját, mindi.Q adódó becsületes
munkáia fejében t,árja. Közben
pedi.Q nem felejti el az eJdoiiei
tőnek azt a cselekedetét sem,
hO.QY kosarakba szedette a ke
nyerek hulladélwit, vagyis há
lás tud lenni Isten természetes
úton küldött adományaiért is,
bármilyen nag.yok va.qy kicsi
nuek azok.

Nyilvánvaló azonban, hogya
keresztény hívő mindezeken fö
lül maa« előtt láUa az Élő Ke
n.l1ér szcrzésének és szoporításá
nak n földi kenyérét mcssze
mcoholado . nall!J csodáitit: az
Oltárisecntsénet, ameiuet Raci
ne, a francia költő oly meoka
]Júon mondoit az "égi búzaföld
virá.qának". Kenyér ez is, a mi
meaezokott lisztünk biztosítja
ennek is a nyersanyagát, de az
"átlénye!/ülés" után nz Úr Jé
zus lép benne hozzánk "lényeg
szerűcn", Krisztusmak: és a ke
nyérnek ez a misetiku« kapcso
lata óriási téma, de mintha eg,lj
na,QY tanítást magukból az idé
zbieles ki!ejezésekből is kiolvas
hotnámt«. Azt nevezetesen, hotn)
mi is a mi keresztény énünket
mindi.q és mindenben a "lényeg
re" koneentráiiuk.



A K s Ú T
.. lsten nem támaszthat bennem rnegvaló sithatatlan vá

gyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágvé dha
tom, vágy6dnom kell arra, hogy szent legyek... EI kell
magamat viseln en: számtalan tökéletlenségemmel egyútt;
de miIIdenképpen a mennyországba kell jutnom; lIiztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni .....

... Hatéves koráig nem nyíraltam (J, haját és sziike [iiriieinei,
kedves kék szemével olyan volt, niint e.QY kis angyal. Barátnoim
nem m/őzték dicsérni. Szelíd és símulOwny volt mindenkihez,
de amikor velem járt kézenionv«, szobt; nem állt uolna senki
»el: "Az én ansrulaim a legszebb a vitár/on" - mondta büszkén.

Bezzeg most nem fontos neki az "anyuka". Mintha össze lenne
láncolva azokkal a »ásott osztálytársai1'al. Örökké teruezaetnek,
»ersen.ucznek, ordítanak azon a reszelős ha11gjukon, örökké 
bocsánat - röhögnek 1mlamin azzal az éretlen nyedtésükkel.
Nemcsak nekem köszön félvállról, hanem ha, vendégek oannak,
inkább világ.oá me.a;IJ, semhog;IJ bejőjjön. Hotn] bosseanbson, tö'l,ig
nuiratt« a szép hullámos haját. Szerencse. hopy lj terjcm az én
pártomon van és időnkint alaposan fölképeli. Ezt persze na
pokig durcáskodás, kurta-furcsa felelgetés kiicet.i. Nem tudom,
miért rohan oesztébe ol;IJan gyerek, akit annyi ezeretettet ne
veltek ...

Az é.g" áldja meg, asszonvom.
mit csinálnak azzal a fiúval?
Sosem hallott még karnaszkor
ról és kamaszkori furcsaságok
ról ~ S barátnői sem hallottak,
akikkel. mint írja, "együtt töp
rengűnk nevelésiink ('sőd.ien"~

Inkább adjanak hálát Istennek,
hogy fiuk az apai pofonok kö
zepett is normális úton, a fér
fikort megelőző természetes ka
maszkor utjain jál'. Nem az a
jó. hogy testben-lélekben üb"yet
len-esetlen, hanem az, hozv ka
masz, akkor és úgy, amikor és
ahogyan itt az ideje. Ilyen min
den fiú ilyenkor, s ak i nem
volna ilyen, az szerencsétlen ki
vétel volna. Ez az a kor. ami
kor a gyermek teljesen kifordul
magából, Táébred, hogy tud
itélni (s ezt szorgalmasan g-ya
korolja is). tud következtetése
ket levonni és ezek szerint élni
(és hősnek érzi magát, ha maga
gYártotta elveihez bárnnlyen
nehézségek árán is, de ragasz
kodik).

Tudat alatt a növendék uer
Illek önmaga fölött is itéletet
mond. Kétségkivül hősi ideáljai
vannak ilyenkor, és minél el
lentétesebbnek érzi magát az
ideállal, annál forradalmibb az
átállása. Ha nem járatta volna
fiát angyalf'rizurában, ha arcát
nem símozatták volna örökösen
illatos nénik. bizonyára sokkal
zökkenés-mentesebb volna ez, a
kamaszkor. Minél nőiesebhen
neveltek egy fiút, annál exoti
kusabban viselkedik ilyenkor,
amikor férfivá válik il ha tú
lozva is, miudenesetre ki akar
ja küszöbölni magából a nőies

elemeket.
Ha a családnak van ..stilusa",

fegyelmezett hanghordozása,
benső jó hagyománya, akkor a
fiú egy-két év alatt jobb belá
tásra tér. főként ha még két
három fiútestvér következík
utána. kik szintén belépnek a
kamaszkorba. Akkor a nagy fiú
egvszeriben az anya pártj ara
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áll, védelmébe veszi és vigasz
talja.

Tudom, ön most ar ra g-ondol:
lehet, hogy így van, de én ér
zem, az én fiam már sosem tér
vissza úgy hozzám, olyan egé
szen, mint azelőtt. Nos, nem is
mer olyan boldog anyát, aki
nem csalódott a fiában 1 Igaz,
m inden anya életében van egy
fájdalmas folyamat: a Ievúlas
folyamata. Az édesanya sosem
felejti el egészen, hogy egyszer
egy test voltak, hogy mennvit
hordozta, r ingatta, altatta. táp
lálta a fiát, - hol is találhat
nánk elég igét, kifejezni, meny
nyire bura alatt tartja egy
anya a gyermekét! De ennek la
búrának meg kell egvszer
»zűnnie. Az smberpalántának
önálló emberré kell erősödnic.

ltspedig belülről jövő törvenvek
alapján. Kell egy-két évnek len
nie, amikor a gyerek 'azok alap-

,ján, amit addig látott, arm ben
ne tudat alatt él, mezf'orrnál.la
önmagát. Itt nem szabad diri
gálni (apa) és féltékenykedni
(anya). Amikor a fiú először {ill
a tükör elé víztől csöpögő fri
zurádával s nagy ferdén rá
nyomja fejére a kalapot, akkor
tudni kell, hogy náluk - Ka
maszorszáaban -- most ez. a, di
vat; meghogy a bőröv a leg
fontosabb a ruházatban. Nem
számít sem sz ín, sem szabás,
sem folvtonossági hiány; de
bőröv, ájulásig megszorítva: az
elengedhetetlen, .,az klassz".

Aztán a barátok. Lehetőlea
vérszerződéssel,de lehet anelxül
is, viszont örökre. Miért lenne
ezekre féltékeny az édesanya7
Csak jőjjenek ide hozzánk.Nem
baj, ha nem törlik meg a lábu
kat és hogy egy szempillantás
alatt fölfalják az elébük tett
zsiroskenvcret, Sőt az sem, hogy
a beszélgetés hevéhen az abrosz
ba törlik a kezüket.
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Aztán elhangzik az első kis
lány-név. Csak semmi Iontosko
dás, se mellette, se ellene ! Nagy
hiba, hogy a fölnőttek óvodás
kortól kezdve (szószerint így!)
a saját mentalitásukat erősza

kolják rá a gyerekre. Kinek
udvarolsz l Ki a menyasszo
nyod l És így tovább ...

Az okos szűlő megtalálja a
rnódját, hogy egy kicsit szem
ügyre vegye fia barátait és
lányismerőseit. Ha valamelyik
nek a káros hatásáról határo
zottan (határozottan !) meggvő

ződött, ne szidással és titalom
mal, hanem ügyes és tapintatos
ellenmozdulatokkal csökkentse s
ha lehet, akadályozza meg- az
illetőkkel való kapcsolatát. Csak
sosem brutálisan, mert az csak
ront a dolgon!

De túl harátolroués kislányo
kon, valami más tölti el ilyen
kor a növendékfiú lelkét: va
lami homályos hivatástudat, Cé
lokra törekvés, ambiciók, sport.
eszmények, emberszeretet, baj
társiasság, az önmagába vetett
bizalom igazolása, hazaszeretet,
alkotásvágy, közösségi munka.
stb. Az 'anya a világért se le
gyen ezekre féltékeny. Ha raj,
gondoljon a legszentebb anyára:
így kereste egyszer a fiát. S a
hivatása teljesítésére induló fiú
csak azt kérdezheti: ..Kicsoda az
én anyám éi> kicsodák az én
testvéreim t" J aj annak az anyá
nak aki olvasó, kísérletező, ku
tató fiának szemére hányja:
"Te már nem törődöl velünk,
folyton csak ostobaságokon tö
röd a fejed".

Ne aggódjék és ne bánkódjék.
Fia átmeneti lelkiállapotban
van. Ha maguk a szülők el nem
rontják. rendbejön megint..Ami
pedig úgy változik meg, hogv
vissza nem változtatható, az ön
állóság megszerzésére: hát azert
inkább adjon hálát Istennek..
mintsem hogy fölpanaszolja. [1"



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A szentségek kiszolgáltatása
nem kevés szorongást okoz
Fcanciaerszágban a katolikus
lelkipásztoroknak. Ahogy 'a
marseillei St. Michel plebáno
sa. Georges Mollard mondotta
nemrégiben. gyermekeket ke
resztelnek, akiknek szülei eg-y
általán nem gondolnak arra,
hogy keresztény módon teljesít
sék szülői kötelességeiket; felol
dozásban részeaítik a gyónót.
bár napnál világosabb. hogy jó
ra való eltökéltsége múló han
gulat csupán: olyanoknak nyujt
ják az Oltáriszentséget. akikről
tudják. hogy nagyon is kérdé
"es keresztények; bérmálásra
vezetnek fiatalokat. akiket úg'y
kellett arra rábeszélniök; a hal
doklók szentségét bárkinek el·,
viszik; feltételezik az esketés
kor. noha másként ismerik őket.
hogy keresztény házasságot
akar kötni a pár ... Mik ebben a
szemlélethen a való tények és
mik a Iátszatok'i Nem könnvű

eldönteni. de akárcsak az Orbis
Caiholicus, amelyben olvasunk
róla. mi is szeretnők az egé
szet jellegzetesen francia pro
blémának tekinteni. Ha mégis
foglalkozunk vele. egyedül azért.
mert a francia püspöki kart egy
•.Directoire sur la Pastorale des
Sacrements" kiadására késztet
te. amelynek rendelkezései álta
lában is időszerűek és tanulsá
gosak.

Hogy a szentsézek kiszolgál
tatása körül támadt aggodalmak
milven hullámokat verhettek
Franciaországban. 'arra már ab
ból az egy mozzanatból is kö
vetkeztethetünk. hogy a francia
püspökök teljes értekezletet tar
tottak az ügyben. ami náluk
egészen rendkívüli és szekatlan
esemény. Megelőzően még 1907-

Lr j a Mihelios Vid

ben volt az utolsó teljes konfe
renciájuk, amikor az állam és
az egyház szétválasztásáról 3ZÓ
ló törvényt tárgyalták. Ennek
előtte, közel száz évig nem ül
tek össze. akkor is Napóleon
hívta őket egybe 181l-ben. In
nen pedig 1682-ig kell vissza
mennünk. a híres gallikán gyü
lekezetig. Az ok most kétségkí
vül az volt. hogy olyan éles el
térések mutatkoztak a papság
magatartásában. amelyek már
az egyházi gyakorlat egységét
veszélyeztették.

Vannak ..rigoristák". akiknek
az 'az álláspontjuk. hogy vissza
kell helyezni méltőságukba a
szentségeket: ne kapják olya
nok. akik csak polgári megsze
kásból igénylik azokat. Velük
szemben felsorakoztak 'az ..elné
zők". Elvük az. hogy nem sza
bad kioltani a pislogó mécsest
és eltörni a rozzant nádat; ha
a lelkipásztor megtagadja va
lakitől a szentségeket, azzal
egész családokat. talán nemze
dékeket távolít el az egyháztól;
miért ne építenének arra a jó
akaratra, amely oly sok csalá
dot legalább az élet nagy al
kalmainál hozzákapcsol az egy
házhoz ~ A papok egy része az
egyéni jogokat vette védelmé
be: minden embernek Joga van
a keressténvséehez, ha pedig
megkeresztelkedett. joga van a
többi szentséghez is. azok ki
szolgáltatása tehát nem függhet
kizárólag a lelkipásztor mérle
gelésétől. Ezek ellen fordultak
a közösség í gondolat képvise-
lői' kereszténynek csak az ne
ve~hető. aki komolyan beleil
leszkedik az egyházi élet közös
ségébe; az első ker:es~tények
példáját követve a kicsiny, ~~
életteljes gyülekezetre kell to
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rekedni S nem utánafutni a tö
megnek. Ezzel a második ellen
téttel rokon fi harmadik is. A
papok egyik csoportja úgy vél i,
hogy sem 'fi szentségok kiszol
gáltatásában tanúsított szigorú
ság, sem a gyakori vételre buz
dítás nem mozdítja elő, sőt hát
ráltatja a hívek közösségi éle
tét. Szer-intük a "szakramenta
Iizmusnál" fontosabb a .Jratoli
kus akció", a szellemi élet és a
szeretetnek gyakorlása. A litur
gikusan gondolkodó másik cso
port viszont azt feleli erre, hogy
ami a hívek közösségének való
han létet ad, az éppen, a szent
~'{>gi kőzösséz, egyedül az és
semmi ezvéb. Miridezeknek a
magatartásbeli és véleménykü
lönbségeknek tisztázására a
francia bíborosok és érsekek
konferenciája, mint . a püspöki
kar állandó képviselete, már
1949-ben három püspökből álló
hizottságot küldött ki. Ennek
javaslatai kerültek azután
Guerry érsek előadásában a
teljes piispöki értekezlet elé,
amely azokat egyhangúan jó
váhag-yta és "direktórium" for
májában a papság tudomására
adta.
Bevezetőben arra a sarkalatos

tételre figyelmeztetnek a püs
pökök, hogy a szeritaégek kiszol
gáltatásáról mindenkor az egy-'
'házi kormányzat illetékes in
tózkedni. Az egyes lelkipászto
rok nem járhatnak el önkénye
sen, hanem alkalmazkodni tar
toznak a felülről kapott utasí
tásokhoz. Aki másként! cselek
szik, nemcsak a fegyelem el
len vét, de a szakadárság és
eretnekség botrányát is kockáz
tatja. "Az utóbbi években 'ala
po~ okok voltak a szentaégek
közösség'i jellegének hangsúlyo
zására. Ám egy újabb indivi
dualizmusba esnénk, ha mín
den pap abból a szempontból
osztaná a szentségeket, hogy
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miként f űzhetné szorosabbra és
tehetné értékesebbé a maga gyü
lekezetét, a közben elhanyagol
ná 'annak összefüggését és egy
ségét az egyház többi részével."
A szentségek az üdvösség es~

közei, amelyek "propter nos ho
mines", adattak, azokb oz tehát
a híveknek szigorú joguk van.
Megkeresztelt szülők például
akkor is megkövetelhetik gyer
mekeik keresztelését; ha ma
guk rossz keresztények. Nem
szabad a híveket olvan elvi ál
talánosságok alapján elutasíta
ni, amilyen az a nézet is, hogy
"fel kell értékelni a -szentsége
ket". Másfelől azonban a szerit
ségek fi vallási kultusz cselek
ményei, amiből következik,
hogy tisztán emberi tekintetek
alapján sem szabad azokat ki
szolgáltatni. "Ez az eset azon
ban ritkán fordul elő." Még ak
kor is, ha valaki azt mondaná,
hogy nem hisz a szentségben, a
paunak fontolóra kell vennie,
nem arról van-e szó, hogy az
illető csupán zavaros elképze
léseket táplál, vagy helytelenül
fejezi ki magát.

Sorra veszik ezután a püspö
kök az e!!'yes szentségeket. Az
egyház álláspontja az, hogy
katolikus szü1őknek, még' ha
nem is gyakorolják vallásukat,
szlaorú kötelességük gyerme
keiket megkereszteltetni. A ke
resztszülők meg-választását a
lelkipásztornak is figyelemmel
kell kísérnie. Ha a szülők nem
kértek fel keresztszülőket, nem
szabad az éppen jelenlevők kő

zül szerepeltetni valakit, hanem
olyan hívőt kell keresni, aki a
tisztsévet komolyan is veszi. A
keresztség gondolatkörét he kell
állítani a húsvéti ünnepek kö
zéppontjába,

A keresztség, a bérmálás és
az Oltáriszentség együtt alkot
ják a kereszténységbe beavatás



szentségút. Ennek a beavatás
nak időszaka akkor zárul le,
amikor a keresztény g yerrnek
eljutott eszének használatára.
Éppen ezért ellene kell fordulni
annak, hogy a bérmálást a fel
nőtt korba átlépés szentségévé
tegyék és felvételét addigra ha
lasszák. Az egyház ilyen értel
mű állásfoglalását mutatja 'az
a teljes felhatalmazás is, ame
lyet a Ritus Kongregáció újab
ban adott a papoknak arra,
hogy szükségesetben maguk is
elvégezhessék a bérmálást. A
bérmálásnak - ez lesz nálunk a
legmeglepőbb! előbb kell

, történnie, mint az első szeutál
dozásnak. Miriden bérmálkozó
nak saját bérrnaszűlője legyen.
Ha felnőttek még nem bérmál
koz.tak meg, oda kell hatni,
hogy házasságkőtés előtt vegyék
fel ezt a szentséget,

Nem normális, ha a gyermek
nem hét éves kora előtt jq.rul
először szentáldozáshoz. E szént
ségben bárki gyermeket részesí
teni kell, ha önként jelentkezik.
Az "első szentáldozás" ünnepé
lyes szerturtásában változtatni
kell a hitvallás és a meg új itott
keresztxúg i fogadalom szövegén,
mcrt mai formájukban nincs
sok jeleutöségűk. A gyermekek
kora és értelme szerint külön
böző fokozatokra kell feloldani
a szövegct és valóságos viszony
ba hozni a gyermekek életéve!.
A I-,ryakori áldozókat sűrűn kell
ösztönözni arra, hogy a belső
tökélotescdésbeu is megfelelően

haladjanak. Bzért van szüksé
gük a gyakori gyónásra is.

ÉPPCll ezért a gyóntatószék
ben elhungzó intelmek se leg'ye
nek soha "közhelyes buzdítá
sok", hanem a lelkiismeret épí
tését és fejlesztését szelgálják.
Ettől meg kell különböztetni a
lelki vezetést, amelyen keresz
tül a gyóntatás a keresztény
nevelés egyik eszközévé válik.

A húsvéti gyónásnál a feloldo
zást csak akkor kell megtagad
ni, ha a pap, miután nagy tü
relemmel, azaz többször is lel
kére beszélt a gyónónak, a bá
nat semmi jeIét s legalább II

részbeni javulásnak semmi
szándékát sem fedezhette fel.
Ami a bűnvallomást illeti, II
mulasztási bűnökre jobban kell
ügyelni. Megvan az, a veszély
is, hogy a hívek, amikor vádol
ják magukat.. inkább a saját
személyes itéleteikből, mint 1s
-teu tárgyi törvénveiből indul
nak ki. Lelkiismeretük ilyen
kor helyesbítésre' szorul.

Hogy a haldoklók szeutsége
nélkül elhunvt hívek száma
csökkenjen, a lelkipásztornak
rendszeresen látogatnia kell il
betegeket. Ebben az esetben
könnyű leküzdeni a szentséghez
fűződö előítéleteket.Megtagadni
a szentséget csak akkor szabad,
ha az öntudatlanul fekvő beteg
közvetlenül előtte és formálisan
kifejezésre juttatta a szentség
elutasítását. "Gyakorlatilag és
.rernoto scandalo' e szentséget
szinte mindig és mindeu olyan
haldoklónak ki szabad szolg ál
tatni, aki nincs öntudatánál."

A híveket rá kell vezetni ar
ra a felismerésre, 'hogy nemcsak
a napok felelősek értük, de ök
is felelösek a papokért.

A házasság szentségét ki kelT
szolg áltntni mindazok részére,
akik azt őszintén igénylik. Ak
kor sem szabad megtagadni, ha
a hitet illetően a lelki készség'
elégtelen. Egyházilag érvényte
len házasságban élőket a lelki
pásztornak a legnagyobb szere
tettel kell kezelnie. Ha nem is
engedhetők a szentségekhes,
buzdítani kell őket, hogy vegye
nek részt az istentiszteleteken,
imádkozzanak és keresztény éle
tet folytassanak, mert hiszerr
ők is nészestilhetnek a segítő
kegyelemben. Legyenek rajta a
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lelkipásztorok,hogy a többi hí
vek is szeretetteljes magatar
tást tanusítsanak irányukban.

A püspökök végül figyelmez
tetik a papságot, hogy miután
a szentségek mind az Eucha
risztián alapszanak és benne te
tőznek, a vasárnapi istentiszte
letet kell a lelkipásztori tevé
kenység középpont.iának tekin
teni. Szem előtt kell tartani to
vábbá, hogyaszentségeket öve
ző szertartások is lényeges ele
mei az egyház kultuszának, azok
végzésében tehát a legmesszebb
menő lelkiismeretességgel kell
alkalmazkodni az előírásokhoz.

Egyéni módosításokra nincs Jo
ga senkinek.

•
Werner Heisenberg professzor

néhány hónappal ezelőtt két
előadást tartott Bécsben. az
egyiket "atomfizika és okoza
tosság", a másikat .anezonok a
kozmikus sugárzásban" címmel.
J\ ma' 50 éves tudós, akit már
26 éves korában tanárának hí
vott meg a lipcsei egyetem, irá
nyító szerepet visz a modern
fizika elméleti alakításában;
1932-ben ő kapta a fi~ikai N0

bel-díjat "a kvantum-meehani
ka megteremtéséért". Nagy ér
deklődéssel fogadott bécsi elő

adásai az atomszerkezetre vo
natkozó legújabb megismerések
problémakörében mozogfak.
Minthogv azonban Heisenberg
mindkét alkalommal kifejezetten
a szaktudósokhoz fordult, a
Eurche felkérésére a bécsi egye
tem egyik fizikai tanszékének
tanársegéde, Peter Wein.'Zierl
vállalta az előadottak lényegé
nek általunk is érthető megvilá-
g ítását, .

Köztudomású, hogy az atom
képzete már az ókori görög ter
mészetbölcseletben felmerüIt:
atomok az anyag végső, tovább
már nem osztható egységei,

..438

amelyek különböző nagyságuk,
elrendeződésük és mozgásuk ál
tal meghatározzák a dolgok ér
zékelhető tulajdonságait; mín
den olyan változásnál, ami
a dolgok színében, alakjá
ban és külsö megjelenésében tör
ténik, csak az atomok elrendező
dése és mozg ása módosul, de
maguk az egyes atomok mindig
változatlanok maradnak. Ami
kor a XIX. században az atom
fogalmát ismét elővették, ben
nük látták továbbra is a ké
miai elemek legkisebb egységeit,
de már rájuk vezették vissza
az elemek valamennyi vegyi és
fizikai tulajdonságát is. Hamar
felfedezték azonban, hogy az
atomok csak addig mutatnak
változatlanságot, amíg a rájuk
ható energiák nem lényegesen
nagyobbak azoknál, mint ame
lyek a vegyi folyamatokban
azoktak előállni. Viszont ha eré
lyesen törünk rájuk, akkor ki
derül, hogy ,az atom nagyon is
bonyolult képződmény, amelyet
egy bolygórendszerhez lehet ha
sonlítani. Egy pozitiv elektro
mossággal töltött atommag kö
rül. amely aZJ atom átmérőié
nek csupán mintegy tízezredré
szét teszi, de az atom tömegé
nek szinte egészét magában
egyesíti, negatív töltésű elektro
nok keringenek, amelyeknek

.száma pontosan annyi, amennyi
kiegyenlíti kifelé ,a pozitiv
magfölté st. .Maga a mag megha
tározott, az atom fajtái szer-int
különböző számú alkotórészek
ből: protonokból és neutronok
ból tevődik össze. Nagyon se
bes elemi részecskékkel, így pro
tonokkal. bornbázva az atomot,
elérhetjük, hogy megváltozik a
bombázott mag összetétele s ez
zel más elemmé alakul át maga
a kémiai elem is. A 92 termé
szetes elem sok eltérő tulajdon
sága tehát mindősszeháromele
mi részecske, - proton, neutron



,és elektron - csoportosulásá
nak különbözőségéből ered. Mi
több, a proton és a neutron a
mag eg" és ugyanazon alkotó
részének csupán kétféle állapo
ta, mert hiszen a nem maghoz
kötött neutron némi idő multán
egy protonra és egy elektron
ra bomlik. De még- ez sem miri
den. Sikerült megfigyelni, hogy
amikor rendkívül sebes lövedé
kek érik az atommagot. ezeknek
a lövedékeknek energiája új
elemi részeeskékké változik.
Ezeket nevezzük mezonoknak.
Ilyen mezon-képző folyamato
kat ma már mesterségesen is
elő tudunk idézni. Más szóval
- állapította meg Heisenberg
-- a mrur-kémia, az elemek egy-
másba változása után immár el
jutottunk a kémia harmadik és
legmag-asabb fokára, amelyen
elemi részecskéket állítunk elő
energiából. Anyagi létező, tö
meg és energia tehát úgy lép
nek elő, mint ugyanannak az
egy végső őaanyag'nak különbö
zö megjelenési íormái, amelyek
meghatiirozott törvények szerint
mennek át egymásba.

A mai atomfizik állak ez a
~,naiv-szemléletes" képe azonban,
amelyet az eddigiekben vázol
tunk, nem árul el sernrnit azok
ból a nagy és alapvető nehézsé
gekből, amelyekkel e kép oká
ból meg kellett küzdeni s ame
lyek körül ma is vitáznak a
vezető tudósok,

Az eg-zakt természettudomány
kiinduló pontja Newton mecha
nikája volt, amelyet szívesen
mondunk "klasszikusnak". Ez a
mechanika elvileg megengedi,
hogy egy mechanikus rendszer
állapotát örök időkre kiszámít
hatjuk akkor, ha bármely idő

-pontra vonatkozóan megismer
tük már összes tömegrészecskéi
nek helyét és· sebességét, Lap
lace, mint ismeretes, k iteriesz-

tette a kiszámíthatásnak s ez
zel az eleve meghatározottság
nak ezt az elvét az egész világ
folyamatra. Mindezeket az el
képzeléseket azonban téveseknek
kell tekinteni. A hiba a klasszi
kus fizikának abban a feltevé
sében volt, hogy amikor mi ész
leljük egy kis részecskének
mondiuk a h-.lvót, akkor ez az
észlelés magára a részeeskérc
hatás nélkül marad, másként ki
fejezve: a részecske helyét mé
rő eljárás nem "zavar". Azzal
ug-yan tisztában voltak, hogy a
mi észle'1ésünk miudig- valami'
alkalmas közvetítőre, példánl
fényre szor'ul, hogy valamit egy
álta:lán megállapíthassunk, de
úgy gondolták, hogy azt a ha
tást, amelyet épnen ez a fén;y
g'~lakorol a megfigyelt részeos
kére, mindig el lehet hanya
golni, különösen, ha a-fény
erősségét a legszükségesebb
mértékre gyengítettük.

Ezt a klasszikus "fikciót" Max
Planck döntötte meg, aki az
energia-kvantumole felfedezésé
vel 1900-ban az első követ tette
le az új atomfizika megalapo
zásához. Felfedezésének lényege,
hogy az . atomok körében az
energia cserélődése nem folya
matosan és tetszés szerinti kis
mennyiségekben megy végbe,
hanem uvrásszerűen, a mennyi
ségok pedig akkor is végesek és
az egyes atom számára jelentő

sek, ha a rnakroszkopikus szem
lélet végtelenűl kicsinyeknek
is tekin theti őket.'Igy azután
ha egy részecske, például egy
elektron helyét akarjuk meg
állapítani, akkora megfigye
léshez szükséges fény hatását
sohasem csökkenthetjük olyan
csekélyre, hogy az ne "zavar
ja" az elektront. Vagy nem áll
elő kölcsönhatás a fény és az
elektron között -. akkor azon
ban lehetetlen is a fény segít
ségével megállapítani az elek-

~39



tron helyét; vagy pedig köl- másutánisúgűra van beáll ítva,
csönhatás áll elő, azaz egy fény- hogy még olyan radikális gon
kvantum szétszóródik az elek- dolkodók is, miut Heisenberg,
tronon -, akkor pedig mogvúl- kissé még visszariadnak tőle.

tozik az elektron sebessége s ez- A kvuntutn-mer-hanika töníé-
. zel az eredeti állapota. , nyei tehát, m int látjuk, eg-y

Hogy milven nehéz volt azon- pontban alapvetően - különböz
bau levonni a kvantum-elmé- nek a Newton-féle mechanika
letből ezt a következtetést, törvénvcitdl: csupán valószínű

amely ma oly közelfekvőnek sági megállapításokat tesznek
látszik, legjobban mutatja, hogy lehetővé az egyes részecskékről.

egv .negvedszázad mult el, amíg Kiszámítják például annak a
szigorú megfogalmazásra talált valószin űségét, hogy egy mozgó
a Heisenberg-féle "bizonytalan- elemi részecske, amely a mag
sági relációban". Eszerint ma- felé tart, milyen szőgben térí
ga a mérési eljárás annyira tődik el attól. Ezzel azonban,
megzavarja az at0111011 belüli fo- ha sok részeeskérőlvan szó, vol
lyamatokat, hogy Ggynél- több-e- taképen csak azt a gyakorisá
mozzanat egyidejű mérése - got számították ki, amellyel az
például az elektron helyének és eaves szóródási szőgek előfor

sebességének egyidejű megálla- dulnak. Kísérletileg is csak ez
pítása - már elvileg pontatlan- :figyelhető meg. Azt a szórási
sággal jál', a két mérési ered- szij~et uzoubun, amelyet éppen
mény pontatlnnság'a ' azonban ez az egy részecske fog leírni,
együttesen nem szállhat bizo- lehetetlen kiszámítani. De mit
nyos határ alá. Másként kife- is mondtunk: "éppen ez az egy
jezve: minél pontosabban mé- ré;,;zeeske'''? Hát van egyáltalán
rem meg az egyik mozzanatot, értelme annak, hogy "erről"
annál pontatlanabb lesz az egy- vagy "arról" a részeeskériíl be
idejű mérés a másik mozzanatot széliüuk] Eleuri részecskékre
illetően. Ebből a szövegezésből IWJll akuszthutuuk számtáblút, 11

- jegyzi meg Weinzierl -- ta- bizonvtalansági reláció pedig
lán még nem tűnik ki világosan, kizárta annak a lehetőségét is.
hogy szemléletünkben micsoda hogy meghatározott időpontban
gyökeres változást jelent ez. elfoglal t helyükkel jellemezhes-
Mert nem kevesebbről van szó, sük óket! Hiszen ha pontosan
mint arról, hogy fel kell ad- megmértük a részecske helyét,
nunk az atom ré;,;zeeskéinek szo- semllliL3em mondhatunk a ré
kásos elképzelését. Részecske szecske pillanatnyi sebességéről,
helyett, amely egy pályát befut, ha pedig nem ismerjük a se
csak olyan részecskéről beszél- bességét, akkor honnan tudhat
hetünk. amely ezen vagy azon nók, hog'y "ez a részecske" hol
u helyen kisebb-nagyobb való- fog tartózkodni egy pillanattal
színűséggel tartózkodik. F'iziku- későbbí

sok már hozzá is szoktak eh- Heisenberg elméletének két
hez az új szemlélethez, legalább ségkivül vallnak "szemléleti ne-

_is az atomot illetően, a bizony- hózségci" - ir.iu Weinzier! _o,
talanaági relációnak az energia bizonyos azonban, hogy uo:
és idő mozzanat-párra való al- atomfizikai kérdések kvantum
kalmazása azonban olyan drasz- mechanikai kezelését sok olyan
tikus ütközéseket vált ki ha- esetben igazolta a tapasztalás.
gyományos 'gondolkodásunkkal, arnelvekben . előtte megf'eneklet
amely az események időbeli egy- tek a klasszikus számítások.

440



Ami viták körülötte ma foly
nak, nem is az atom fizikában
való gyakorlati alkalmazását,
hanem a kvantum-meehanika
végérvényességének és megis
merő értékének ismeretelméleti
kérdéseit bolygatják. A mai
helyzet mindenesetre az, hogy
fel kell tételeznünk:az atom kö
rében a megfigyelt folyamatok
nem függetlenek a rájuk irányu
ló megismerésünktől. Vag-y
ahogy Heisenberg kifejezte: a
mi tudományunk nem magával
a természettel, hanem a terrné
szetre vonatkozó ismereteinkkel
foglalkozik. A másik következ
tetés pedig, amely nem kevésbbé
fontos, akként szól, hogy m iután
az atomvilág eseményei makro"
szkópikus hatásokra is vezet
hetnek, az előre kiszám íthatás,
tehát előre meghatározottság
sziuorú elvét a fizika általános
ságban sem tarthatja fenn.

•
Folyóiratunk a közelmultban

már megemlékezett arról, hogy
150 évvel ezelőtt jelent meg
Franccis René Chatecubriand
leghíresebb műve: "Le Génie du
Christianisme". De talán nem
lesz érdektelen, ha mégis fog
lalkozunk Andrea Rigoni föleg
teológiai szempontú jubiláris
tanulmánvával, amelynek egyik
másik megállapítása leg
alább e sorok "Írója előtt
eléggé uj szerűen hangzik.

Általánosan ismert, hogy
Chateaubriand, mielőtt hozzáfo
gott volna ehhez a szíues nyel
ven megírt, r,agyogó munkájá
hoz, előzőleg már éveket töltöM
a teljes hitközömbösség állapo
tában, s hogy közvetlen élmé
nyeinek mérlegelése mellett
ódesanvja halála váltotta ki
gondolkodásában azt a válto
zást, amely arra birta, hogy
teljes hévvel térjen ViRsza ősei
hitéhez. A könyv - s itt már
Rigónit követjük 1802-beu

csaknem ezvidőben jelent meg"
azzal, hogy a Notre Dame-szú-.
kesegvházban hálaadó istentisz
telettel üunepelték a Napoleon
féle korikordátum megkötését.
A történeti események így szi n
te jelképes jelentőaéget adtak a
műnek, amely nem kis részben
ennek is köszönhette páratlan
sikerét. Magának a szerzőnek

további fejlődéséreazonban nem
éppen áldás fakadt belőle.

Mondhatni, bekövetkezett nála a
hajnalban megszólaló kakasra
fogott tévedés: önmagának
kezdte tulajdonítani rnindazt a
fordulatot, ami egyfelől az ál
lam éR a nép, másfelől az egy
ház és papság viszonyában
végbemcnt, Ebből keletkezett
azután és táplálkozott mindvé
gig az a politikai becsvágya,
amelyet saját. megnyilatkozásai
alapján is határtalannak kell
érezni. Meg volt győződve ar
ról, hogy a keresztény világ
legelső szemelviségei közt van a
helye. Emlékirataiban is kifeje
zést ad ennek: "Az irodalom az
én vallási képeimről vette a szí
neit .. " Az athaizmus és materi
alizmus ncm szolgált többé ala
pul a fiatal szellemek hitetlen
ségéhez .. , Senkit scm béklyóz
tak többé előítéletek a v.allás
irányában ... Az a lökés, amelyet
a .Gén ie du Chr-istianisme' adott
az emberi szellemnek, kiemelte
kerékvágásából a XVIII. száza
dot." Az önszeretet és hivalko
dá" kétségtelen gyengeségei
ezek - állapítja meg Rigoni -,
amelyeket csak akkor bocsátha
tunk meg, ha feltételezzük Cha
teaubriund teljes jóhiszeműsé
gét.

Kitér Rigoni egyes kritikusok
nézeteire is, akik újabban írtak
Ohataaubt-iandről. Daniel Rops
"ellenlllondúsos" kereszténynek
nevezi, Inert éppen "a rossz tu
data" hiányzott belőle, holott ez
a tudat ad mélységet bármifé-
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Íe keresztény szemléletnek. S
bizonyára ez hozta magával azt
is, hogy bár Chateaubriand sok
lelket odavonzott a keresztény
séghez, a saját életét nem tud
ta keresztényebbé tenni. Leg
ú iabb életrajzírója,' Maurois
pedig úgy véli, hogy Chateau
briand vallásossága alapjában
nem más, mint "az érett ember
hűsége a gyermekkorához az
élet némely patetikus pillana
tában". Mindezzel szemben áll
természetesen az imént kiemelt
tény, hogy a "Génie du Chris
tianisme" nemcsak a maga ko
rában, de később is sok olyan
lelket megnyert és megerősített,

akik érzelmileg hajlottak a ke
reszténységre. A könyv érdemé
nek számítja Rigoni azt. is,
hogy máig megőrizte elevensé
gét és életszerűségét, Katolikus
szempontból azonban megvan
az a nagv fogyatékossága, hogy
a hit védelmét lényegében esz
tétikai benyomásokra építi. Hi
goni szerint helyesebb lett vol
na, ha Chateaubriand megtart
ja a könyv eredetileg tervezett
címét: "A keresztény vallás köl
tői .és erkölcsi szépségei és fel
sőbbségük a föld többi kultu
szai fölött." Ez a cím kielégí
tőbb módon felelt volna meg a
tartalomnak, rniután Chateau
briand, mint tudjuk, a katolikus
szartartások szépségéből, a ke
reszténység sugalta művészi al
kotásokból, a szokásoknak és
erkölesöknek általa kiváltott át
alakulásából, végül a termé
szet harmouiájából következtet
a vallás igaz voltára.

Bár a szigorú tárgyiasság je
gyében nyilván' egyetérthetünk
Rigonival, nekünk valahogy
mégis az az érzésünk, hogy más
értékelésre is juthatnánk, ha
lalaposabban megfontolnók azt a
kérdést, amelyet Mauroís vet
fel: "Annyira elítélendő lenne
Chateaubriand eljárása' Hát a
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szép talán nem az igaznak a
felfedezése 7" S érdekes; hogy
Rigoni egy általunk soha nem
hallott könyvet, a "Vie de
Hancé"-t mondja Chateaubriand
"leghitelesebb" főművének. Ér
dekes, mert mégis csak a "Gé
nie du Christianisme" megjele
nése bizonyult annak az ese
ménynek, amely a későbbi kri
tikusokat manapság is írásra
készteti.

•
A televízió, a technikának ez

az újabb csodája, amely mind
szélesebb területen és körökben
hódít, sok olyan kérdést vetett
fel, amilyenekre az "egyszerű"
rádiónál gondolni sem kellett.
Nemrégiben egy komoly tanul
mány került a kezünkbe, amely

.a televiziós szolgálat erkölcsi
felelősségéről értekezik. A szer
ző abból a tényből indult ki,
hogy a helyszíni. közvetítések
minden előzetes gondosság elle
nére is továbbíthatnak váratlan
jeleneteket és bemondásokat,
amelyek kevéssé épűletesek.

Amellett jogos magánérdekeket
is veszélyeztethetnek a közveti
tések, mert nem bizonyos, hogy
a helvszínen tartózkodókat ki
vétel' nélkül kellemesen, vagy
közömbösen érinti akaratlan
szerepeltetésük. Mert hogy mi
lyen bonyodalmak adódhatnak
ebből, annak elképzelését nyu
godtan bízzuk olvasóinkra. Van
nak azonban a televiziós szol
gálatrrak egészen gyakorlati ér
dekességei és nehézségei is,
amelyek sok fejtöréilt okoznak
a műsorok összeállítóinak.

A legnagyobb nehézség, egy
ben érdekesség az, hogy a tele
vizió nem dolgozhatik az u. n.
"középgarniturával". A rádió
megteheti, hogy kevésbbé is
mert írókat, tudósokat és mű
vészeket is szóhoz enged, a te
levizió közönsége azonban 
mint a Nation Beloe cikkírója



összefoglalja a tapasztalatokat
- csak kimondott hírességekre
kíváncsi, ha pedig nem kaphat
ilyen nevezetes egyéniségeket,
akkor már csak az köti Ie fi
gyeImét, amit "tipusnak" te
kinthet. Vagy olyasvalaki kell
tehát, akit széltében-hosszában
emlegetnek, vagy olyasvalaki,
aki a maga szürkeségében és
átlagos voltában egy egész. tár
sadalmi réteget, csoportot, vagy
foglalkozási ágat képvisel. Ez

-magyaráz.za, hogy a televiziós
vállalkozások legfontosabb szel
lemi munkása a "writer con
tact", a témaszerkesztő, aki a
közösség igénvoínek ismereté
ben szereplésre válogatja ki a
..személyeket" és a "tipusokat".
Érthető így, hogy a televizi

ós adások előkészítése és lebo
nyolítása is más követelménye
ket támaszt, rnint a rádióadá
sokó. Különösen ha tipusokat
szélaltatnak meg, az előzetes

próbák egész során át kell
őket begyakorolni arra, hogy
megfelelően mozogjanak és va
lóban azt mondják, amit a té
maszerkesztő megbeszélt velük.
E tekintetben ,a televiziós sze
replés a szinpadihoz hasonlít
ható, ám megvan az a nagy
különbség, hogy itt a legcseké
lyebb eltérés is megbocsáthatat
lan hiba, mert felerőilítve és
felnagyítva kerül a hallgatók
elé. Nem szabad köhögni, só
hajtani, nyelni, vagy csuklani.
Ha például a szereplő nagyot

nyel, a felvevő készülék olyan
görcsökben mutatja a gégéjét,
miutha tüstént meg akarna ful
ladni. Emiatt van, hogy a té
maszerkesztőnek a lehető legrö
videbb időre kell korlátoznia a
szeroplök beszédidojét, ami vi
szont a mondandók szövegezé
sét nehezíti meg. Altalános
szabály például, hogy beszélge
tés esetén, mikor is a kérdező

már begyakorlott színész, egy
egy válasz legfeljebb 30 má
sodpercig tarthat.

Az első időkben a studióból
történő adások technikai Iránv í

tója olyan ellenőrző készülék
mellől dolgozott, amelynek kép
lernezét a szereplő is figyelhet
te. Kiderült azonban, hogy a
szereplő, ha akarja. ha nem, el
lenállhatatlanul az önmaga né
zésének bűvöletébe jut és ment
hetetlenül "játilzani" kezd. Azóta
már a próbáknál is törvénuvé
vált, hogy a szereplőnek a köz
vetítés alatt nem szabad látnia
önmagát. Azt persze lehetetlen
volna megtil tani, hogy közvetí
tés előtt tükörbe ne pillantson.
Végtére is ki kell készíteni
mind a haját, mind az arcát, A
hajat élénk narancsszínűreszok
ták festeni, mert akkor ad
"szép keretet". S talán még any
nyit, hogy a szereplőnek nem
szabad fekete vagy kék ruhát
viselnie, mert ezek a szmek tor
zítják az alakot és erősen ront
ják a tiszta vétel lehetőségét.
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V I A N N EY S Z E N T IAN O S (AUgllSi!tllS 9.)

Közepes tehetség volt s a fUozófját és a teológiát csak Ismé
telt 't'isszautasítás után tudto elIJégczlli. Felseent eléséhee a l.lloni
t7:rsrki helynök csak a következő három kérdés meinnilaezolása
után ((dta meg hozzájárulását: [dmbor-c. szerett-e Seű.z Máriát,
turlia-e imádkozni o szentolvasrJt? A W1J!Jif az isteni keinrelemre
bízta. De ugyanigy hí,já1'al 1JOlt a többi fcll ételnek is. Böjttől és
tlhJ/('rdck önsanyargatá:,trJl cln.uűtt; csonttá-l)őrré aszott alakjuval
és [olt hátán folt reuerendaitioal igazán nem 110lt rnc,l/nyerő je
lenség. De amit a természet meutuinulott, azt {Jőven póto[fa a
leegyelern. Az arsi plébános igazán a kel/yelem. remeklese 1JOlt.

'Az.zá avatta rnindenekelött tökéletes l stenrehofJ:1lot1wzása. A jó
Irtcube vetett hiténél csak önmaga iránt táplált biealmatlou
sáú« colt nagyobb. Űnmar/áról alkotott rossz néleménae azon
bon efjJ/ pillanatra sem tette őt vilál/gyűlöZővé és embcrkeriiliroé.
Ellenkezőleg, határtalan secretettel viseltrtett az emberek, főle[j

a szc{j('r/JJek, elesettek, nyomorékok, 1nindeneMölött pedig o lJűnö·

sök iníni. Hiszen annyira szerette Istent, hony lelkénrk nem volt
iorrobb 1Jágya, mint hom/ másokat is hasonló érzéSTe han.qoljon,
En nek legfőbb akadálJ/át a bűnben látta. "A bűn -- mondoita
eausee» - a Jó lsten hóhéra és a lélek gJ/ilkosa; ez ragad el
bennünket a mennyoTszáfJtól, hO,l/Y a pokolra taszítson." "A bűn

lUlloc:;onyítja az emberi. Az lsten secretetére teremtett angyalt.
sái ánná teszi, aki az eoes» örökkévalósál/on át csak átkozódni
fog." Ez a meqoondolás avatta őt (/ bünösiik melcgszÍ1'ű barát
já1,á és a lélekgyó.rmitás utolérhetetlen mcsteréré.

"Volami csodálatos és ellenállhatatlan varázs áradt ki lényé
biJl. mfly a legmeflátalkodotta1J/) bíínös akoraiá: is lenyüflözte
- írják róla. - AkáThánJ/ esetTől tudunk, hO,I/.1} az illetőket csak
a kíwincsisáfl nezettc a szenthee s a végén, töredelmes fJ.1}ónás után
lelkileg iel.iesen uj.iászülrtve távoztak tőle."

Le.rtnagyobb csodája, hogy töb.b, mint harminc éven át képes
TOlt naponkint 16-18 órát töltrni a rlyó1lfatószékben, 1,éflifl szen
1Jedni a legvisszataszítóbb lelki sebek kifere.rJetését s mindezekcn
'feliU szutorú 'vezeklés sel meatoldani a feladott penilenciáleat.
Érthető tehát, hoin) hébe-hóba felsóhaJtott: "Istenem, müuen hose
szú nekem az idő a bűnösökkel! ilfikor leszek már a szeniekkeli"
És méoi«, mikor egJ/ile paptársa megkérdezte: "Ha a, Jó Lsten
szabad rálaeztást engedne, homl 't'arJJJ ebben a pillanatban az éa
1Je menien, vagy mé.rl a földön maradjon, hogya bűnösök megte
résén fáradozzék", habozás nélkül kijelentette, hogy kész volna
akár a világ végéig maradni. - bg -'
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mívesrnunka az Arpádok alatt
készült, föléje a koraibb Anjou
kor, majd Zsigmond finomabban
munkált kockakövei kerültek
még mindig nehány métemvi
mélvsógbeu a legutolsó, a mai
szinttől: a közt törmelékek s om
ladékok töltik ki '- egy kiizép
kori nagyhatalom bukásanak
beszédes pora. A IV. Belálól
kezdett, Zsigmondtól megépített
s Mátyás akaratából megszépült
palota omladékai egybevegyül
tek egy XVIII. század elejei
osztrák kaszárnya romjaival s a
Housemann-kor építőlázánakhe
ve végezte el a többit 8 e re~i
emlékek talán időtlen idókig
ott rejtőzködtek volna a Vár
hegy mélységében, ha egy új
ostrom, új katasztrófa nem
nyitja meg ' a hozzájuk vezető

utat.
A Várhegy úgyszolván kez

dettől fogva erődítményt, kirá
lyi palotát és polgárvárost hor
dozott. Különös, hogy maga a
tulajdonképeni város ma is
magasabban fekszik, mint az
erődrendszer s az általa őrizett

palota-mag. Ám a várnak el
sődleges célja az volt, hogy a
pesti révet figyelje s szembe
forduljon a folyammal, mely itt
hirtelen összeszorul.

A Várra legtöbben úgy em
lékeznek gyermekkorukból, mint
valami romantikus, városbeli
kirándulóhelyre, mely kedves,
kissé barokkos s klasszicizáló
uteaképeivel, hosszú, a hegyge
rinc irányában elnyúló utcáival,
szép, zárt 'piazzettáival inkább
olasz, mint német kisvárosokra
emlékeztetett. E sorok íróia,
mint annyian mások - 1945ko
ratavaszán járt fent ujból, egy
reggelen, amikor e parányi
nekropolis romfellegei között

A BUDAI VÁR

Birodalmak alapításállak nut
hosza gyakran fűződik kis, kö
rülhatárolt földdarabhoz, n.oly
Igy a Jelen valóságát összekap
csolta a történelemelőtti kor
félderengésével. H eliopelis
nagytemplomáhan a szentély
maga az "ősdotnb" volt -- ez
őrizte meg az egyiptomiak
nemzeti öntudatában a káoszból
kiemelkedő első fiiJlI emlékot,
Róma alaprtása. a ieruesa'emi
Templom építése s Velence 1.'Ö
Iőpveréso a Hialt ón : átfogják
az okort s a középkor peremét.

A magyarság öntudatában.
ilyenféle alap ító-mithosx, melv
városhoz, zárt települeshez iG·
ződött volna - nem szerepel t,
Ám bizonyos, hogy II honfogla
lás korában még élénkebb volt
a limes-ek emléke, még lábon
állhattak a romvárosok. }.. Du
őrizték a Zsigmond-kor ház
na hatalmas árterek, ilúga volt,
csak egy-egy helyen uiztosrtott
könnyebb átkelést az összcszű
külő folyam - így E:,:~~ergom
nál s Budán. Ezek vultu k azok
a gázlók, melyeknek birtoká
ban uralkodni lehetett a partok
s a mögöttes országrészek fe
lett. A magyarság első negyed
évezredében Esztergomnak ked
vezett a történelem, ám attól
kezdve, hogy IV. Béla easiru
mot épít a budai várhegyen, ez
a szabálytalan dombnyereg 
jelképes módon -- összenő az
ország sorsával, maga is "mISZ
tikus" földdarabbá válik IS a
változó korok magyarjai ilak
szemében és emlékezetében kű
lőnleges jelentőségre tesz szert.

A feltár t kövek beszédes tör
ténete talán a legdrámaibb va
lamennyi szinjúték közül: a
majdnem tízméteres szakadék
ból előbukkanó primitívebb kő-
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csak a feltámadó életösztön har
kálykopogása jelképezte, hogy
ezek között az utcák között s
ezekben a házakban még embe
rek élhetnek. S külőnös módon
- felszabadulásunk első nvarl
hónapjaiban már tudtuk, hogy
a Vár irtózatos sebei lassan
mégis meg fognak gyógyulni s
hogy a leomlott, százéves hom
lokzatok félezeresztendő beszé
des emlékeihez hoztak bennün
ket közelebb. Lapjaink, folyó
irataink megrendült, de bízó
érdeklődéssel fordultak a város
s az ország megpróbáltabisok
ban leggazdagabb közösségc fe
lé. 'I'alán sohasem volt éprté
széknek, városrendezőknekolyan
munkája, melyet akkora érdek
lődés kísért volna, annyi vitát
serkentett volna a laikusokból,
egyszerií városkedvelőkből is,
mint minden terv, szándék és
kivitelezés, me ly a Várhoz kap
csólódott. Még emlékezünk a
parányinak tűnő csillékre, me
lyeket 'az "Aarlberg-express" ci
pelt: az omladékokból tölthet
ték fel az egész Vérmezőt.
Közben már meggyógyult egy
egy ház, csúcsíves ülófütkék
szabadultak ki a kapualja va
leolatrétegei alól, renaissance
párkányok tüntek elő, az apró
házak így -< ronimivoltukban
_ elvesztették e.gykori ál-arisz
tokratizmusukat, közkiuccsé Yla

tak, soraik. melyek híven meg
he~ybeoGztál:>át -- miutha Illt'g"

érezték volna azt az egysége"
szeretetet, mely áradt feléjük ft
közösség részéről.Ez volt a hős

kor, malyben olinciult a Vár
ujjáépítéses a tervezők már
kezdettől fogva három feladat
körre tagoltak muukáiukat nk
kor amikor pontosan elhatárolt
cél~kat tűztek ki a Vár laká
negyedének, a volt kirá1yipa
lotának s az erődrendszernrk
helyreállításával kapcsolatban.

Utóbbi időben napvilágot lá-
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tott kiadmányaink közt külőnö»
figyelmet érdemel, már csak
nagy műgondot eláruló külse
jével is, Gerő Lászlónak a bu
dai Várról szóló, kitünően il
lusztrált könyve. Az író lelke
sedése témája iránt szinte em
lékeztet az első élmény í'rrssesé
g ére, amelyet romvárosok fel
tárói árulnak el, amikor a fel
fedezés lázában papir-ra vetik
első beszámolójukat. Itt a fel
adat ennél jóval bonyolultabb,
mert az írónak össze kell fo
nódnia a régésszel és 'a műtőr

ténésszel s profiljának jelent{}
ségét mégis csak az adja meg,
hogy ő maga az építőmester,

aki a magytar mult e sebzett
remekműve felé borul s szinte
két keze munkájával igyekszik
kiszabadítani a Várhegyből
míndazt, amit még megőriztek

az egymástkövető korok 
ugyanakkor, mínt író nem vesz
het el részletekben, elénk kell
tárnia multat, félmultat, jelent
s jövendőt - tehát a 'Tár egé
szét, majdnem olyan rakonsbruk

.tiv szemléletben. mint ahogy
ezt fényképen közölt, majdnem
kísérteties vármodelljeivel teszi.
Gerő feladatköre - úgy tud

juk -- a Vár erődrendszerének
tisztázása, majd megtiszti~álóa
és korszerű helyreállitása: az
eddigi munkálatok közül talán
itt történt a legláthatóbb elo re
haladás. A nagy rondella ki
bontása és a falak eredeti ren
deltetésének tisztázása és vár
képi jellegük visszaa~ása; már
rendkívül nagy haladast Jelent.
E tekintetben nagyon érde~es,
amit a szerző a műemlékvéde

lem fejlődésének századoa ,tör
ténetéről mond el: alapJaban
közelmultunk szellemiségé?ek, .a
szecesszió korának átfogo kri
tikádával találkozunk. Igy kap
drámai feszültséget az anyag,
ahogy a századokon keresz\,w
újabb s újabb várképet idéz fel,



majd azokat a kataklizmákat,
melyek gyökeresen megváltoz
tatják a vár arculatát, így jut :
el a "harmadik ostrom" törte
netéhez, amikor a krónikásban
felülkerekedik az éuítörnester :
anyag és terv olvad össze, ki
jelöli a feladatokat.

A "dolgok könnyei" a Várban
nehezen szikkadnak fel, építész
nek és városrendezőnek itt ezer
szempontot kell figyelembeven
nie, hogy történeti hagyomá
nyoknak, tradicionális utcakép
nek, az anyagszerűség ·követel
mánveinek éppúgy megfelelhes
sen, mint ahogy számolnia kell
azokkal a kivánságokkal is, me
Iyek egy mai nagyváros igé
nyeiből származnak, Ez leülönö
sen a városnegyedre, házak mo
zaikkoekájára áll. Az erődrend

szer hatalmas körláncának fel
élesztése talán inkább elmult
korok erődítéstechnikájánaktu
datos átélését jelenti, mintsem
különleges, nehezen megoldható
feladatot. A legbonyolultabb
probléma ezzel szemben magá
nak a várpalotának helyreállí
tása s az ott szendergő, részben
feltár t csodálatos emlékek élet
rekelfésének s megőrzésének el
képzelhetetlenül nagy és nehéz
műve, .

Harmadféléve, mióta megm
dult a régi várpalota feltárása
- úgy tudjuk, hogy mindaz,
ami 6-,-8 méteres mélységekben
folyik, a várpalota romos ré
szei alatt, a pincék mélvén s
azokon túl is, a be nem épített
területen - Európa egyile leg
nagyobbszabású régészeti, feltá
rási munkáia. A laikus látoga
tó most még töredezetten, mély
ségekbe vezető kőlépcsőt lát,
különböző szintekben változó
kőrnívesmunkájú falakat, oszlo
pokat, melyeket felülről lefelé
kell kihámozni törmelékből és
földtöltésekből. .. ha még mé
Iyebbre jut, az ingó palló alatt

villanvfénvnél szekatlan
mélységekben - teremsor tűnik
eléje, gotikus .snértmúoek" ré
szeivel, pillérek, dongaboltoza
tok egykori részei, bizonytalan
alaprajzok, melyek még nem je
lentenek számára összefüggő

egészet, csak sejttetnek valanti
lyen hatalmas kompozíeiót, En
nek egészét már tisztán látja a
feltáró, aki kijelöli azt a részt,
melyet a fellelt kövekből, re
konstruálható elemekből ujból
kiegészítenek, szerameltartja a
csupán jelezni kívánt építési
emlékeket, mindezek során szá
mol az újjáépülő barokk-palota
rendeltetésével, udvaraival és
szintkülönbségeivel, köröskörül
kerteket helyez el s átvezeti az
erődrendszer komorságát a pa
Iota késeibb, könnvedebb. min
dennapi használatra szánt egy
ség-ébe. Lassan így hámozzak
ki a buzogánytornyot, várfalré
szeket, rondellát: földtöltések,
omladékok, hauszmanni átépíté
sek gallérja alól, így kerül elő

- ez a budai Vár legrejtettebb
kincse eddig - Zsigmond nagy
terme, az úgynevezett "lovag
terem" s a hozzácsatlakozó ká
polna, mely talán nyolc méteres
mélységébeu aránylag épen és
hozzáférhetően áll és helyreho
zása olyan tervek szei-int ké
szül, melyek lehetövé teszik,
hogy a várpalota ölében mint
ritka foglalatú drágakő megma
radhasson. S így kerülnek elő
kapuk és tornyok és bástyák,
találnak kútmaradvánvt, csodá
latos finomságú kőszobrot, re
naissance-kori pápaszemet s
esempéket, s megint csak köve
ket, azt a nagyon-nagyon kevés
maradványt, amely átvészelte az
egymástváltó korok csákány
pusztítását, elkerülte fosztoga
tók, janicsárok, martalócok fi
gyelmét, ellentállott tűzvészek
nek és robbanásoknak: egyszó
val mindaz, amire városunk
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mithosza, hagyománykincse rá
támaszkodbatik.

A könyv, melyet Gerő László
kezünkbe adott, kérdések százait
veti fel, melyre a szerző sokrétű
szétágazó s szerkezetileg nem
mindíg szerenesés munkájában
igyekszik feleletet adni, néhol
viszont csak a jövőre utal. E
monográfia - minden stílusbe
li nehézkessége, ismétlései, kom-

poziciós hibái ellenére - egyike
legérdekesebb új könyveinknek :
anyag' és forma, terv s megvaló
sf tása, a történész felkészültsé
ge s az alkotóművész fantáziája
szerenesés szintézisben egyesül
egy olyan probléma-során, mely
nek alakulása és megoldása
mimdrcuá.iunknnk [Jelső, közös
ügye. O.f.v.

MINDEN NYOMORÚSAGUNK onnét cred, hogy nem ezeret
jük. a keresztet. A keresztektől való félelem növeli a keresztek
számát. A kereszt, ha egyszerü önmegadással és az önszeretet vo
nakodása nélkül, melu növeli annak fájdaln~ait, hordozzuk, meg
szűnik kereszt lenni. A nyugodt szenoedé« töIJ/Jé nem szenoedés.
Mi panaszkodunk seensiedéseink fölött! inkább afölött panaszkod
hainánk, hogy nem szenvedünk; mert mi, sem tesz bennünket az
Ur Jézushoz hasonlóbbakká, mint a keresztnek viselése... Pel
nem foghatom, hogyan lehet egy kereszténynek a keresztel nem
ezeretnie és attól futnia! Vajjon nem fut-e egyúttal attól is, aki
a keresztre szeaeztetni és azon érettünk meghalni akart?

Vianney Szent János.

Felelős szerkesztő és kiadó: Sík Sándor.

Il:let-nyom~a Budapest, XI., Bartók Béla-út 15, - 1~28 52 F. v.: Ga:íl Ferenc



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

T. M. Azt kérdezi, mit jelent a .Iézns Szive litániában az "örök
halmok kívánsága" kifejezés. A kérdésre nem is olyan egyszerű

a válasz .. A kifejezés ugyanis az ószövetségi .Jákob áldásából van
véve (Gen. 49, 26). amit különbözőképen fordítanak és értelmeznek.
Abban általában megegyeznek, hogyaMessiásBal hozzák kapcso
latba. A Vulgata fordításában az-"örök halmok" költői kifejezés, az
emberiség (mások szerint a régi pátriárkák) jelzésére, amelynek
óhajtása az eljövendő Messiás felé szállt. Jézus Szivében, az Ö sze
retetének kiáradásában ez a vágyakozás beteljesülést nyert. Má-:

. sok abból indulnak ki, hogy a hegyeket és halmokat az Ószövetség
különlegesen az áldások forrásainak tartja. Onnan jön a harmat,
a bor, tej. é" gyümölcs. Öröknek nevezi őket a Szentírás azért,
mert szilárdan, megingathatntlanul állnak. Ebben az értelemben
J ézus Szive az áldások teljessége, benne lelki értelemben meg
kaptunk mindent, amit az "örök halmoktól" vártak és várhattak.
Az Egyház használatában talán szabad arra is gondolni, hogy az
örök halmok a hét halmon épült szent várost, Rómát, illetve az
általa jelképezett Egyházat jelenti, amely .Iúzus Szivében meg
Kapta miriden kivánságárrak betel.lesülését.

F. L. Eger. Egy ünnepélyes szentmise zavar, sőt idegenül ható
benyomásairól panaszkodik és különösen a tömjénezésről szól ag
godalommal. Azt még meg tudja érteni-- írja -, hogy meg
tömjénezik az oltárt, de azt már semmiképen, hogy ugyanezt te
szik a misézővel, sőt a segédkezőkkel is. Mielőtt problémájára vá
laszolnánk. emlékeztetjük egy köztudornású tényre: Liturgiánk
telve van szimbó lumokkal, jelképekkel. Miért7 Mer t az embernek
szüksége van rá, hogy érzéseit küls61eg, érzékelhető módon i.;; ki
fejezze. A szimbólumok ldlzött egyike a ieggazdagabbaknak és
legáltalánosabbaknak éppen a tömjénezés. A jóillatú, értékes dol
goknak Isten kedvéért való megsemmisítéso, közös "nyelve" az
emberiségnek. Azért nem meglepő. ha "egy kicsit keletinek, egy
kicsit pogánynak is" érezte, mert ezeknek a népeknek istentisztele
tében is gyakori alkamazást nyer. Általános emberi felfogás sze
r-int, az Ószövetség felfogása szerint is, a tömjén iIlatozása az
áldozatnak egyik fajtája. ,,l\lennyi nemes szépség vall abban, ami
kor a tiszta tömjénszemeket a narázxra szórják és a meglendített
füstölőből fölfelé száll az illatos tömjénfüst. Olyan mint egy sza
bályos ritmusú, illatos melódia. Nincs anyagi célja, tiszta mint
a dal: Ertékeknek elpazarolása. Ajándékozó, mindent odaadó sze
retet." (Guardini). A tűzön elégő tömjénnek fölfelé szálló jóillatá
füstje kifejezője a szerető sz ívből Isten felé szálló legtisztább
érzéseknek. az imádság, az imádás .ióillatánuk. -- Annak ellenére,
hogy az Ószövetség istentiszteletében igen gazdag szerepe volt
a tömjénnek, a kereszténység az első időkben mégsem használta
istentiszteletében; az üldözének idején u. i. sokszor éppen azzal
akarták -a keresztényeket hittagadásra birni, hogy tömjént szó
rattak velük a bálvány-oltárokon égő tűzre. Az üldözések elmúl
tával azonban lassankint a keresztény istentiszteletbe is utat
nyert ez a mélyen emberi szimbólum. Az imádás (Oltáriszentség)
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és hódola t (ker-eszt, ol tár) ki fejez és (m ki v ül a tisztdet kifejezésére
is huszn últ úk. Ez első pillanatra a mai nyugati ernher számára
vu l óbu u s zok u t luu és zavaró lehet. N em szabad uzo nbu n e lf e le j t e 
nünk. hogy keresztéuv felfogás szer in t lllindell t.is z.tcl et beu vall
valami az J stennek k ijú r ó tisztelet ből. gzért szerepelnek a tiszte
letnvi lv áu í t ás ok nú l i"o]yau ru ódok, amiket legküz.vet leucbb ü l csak
Istenre érz üuk vonutkoz tnthu t ókuuk (pl. térdhajtás. t örn.i éuez ósj.
Személyekd és túrg;yakat tisztelünk. lIIe)'t .azok Lst e u nc l állnak
vouu. tkoz úsbuu, lsten teremtuiéuvo í és érté k e iuek horl!()zúi is. Ezért
t örn jú u ezzük Illeg a m i s éz űpu.po t és a seg('~(lkezlíket, sőt a híveket
is. (.:ri pedig vú.luszt ot.t u cnizet.s ésr. k i r ály i pal'súg. szen t n e mze t
vagytok" l Pél. ~. !J). Ez a ruegjro nrlo l ás SZeL'!lpcl a holttest IIIeg
tömi ónez ésónél is. hiszen 'a t est II szcntsóg'ckben a kegyel em köz
vetf t ő.ie volt. Személyek llwgWlllj éllczésének figyelmeztető j ellege
is van. hogy fölgyulladjon hen n ük az Isten szcrotctének tüze és
az ö r ök szeretet lúngja. - Hhog~' a Ijap az ünnepélye" m is ébcn
m o nd.iu. A tárgyak mcgt öm.i óu ez ésóuek t iszt í tó, szen tté tevő ha
tást is tu lu.idon i t va z Egyh {Lz. A töm.ióub ő l í'c lsz úl l ó jóillatú füst
ter-eurtsun s zent. légkört és ű zz ö n e l m i udon t. a.m i t ixz t úta lu n, tartsa
távol e v ilág- fejedelm ének (u s átáuuu k ) ú rt ó hatását. gllllyi m iu
d en t ukul' k ifejezni a liturgia a t ömi éuoz éssol : azért u eiu e ..;ocla.
hogy amikor k ii l üu őseu ü n uep élycs e u nkur szólni és hat Ili. foko
zot.tau használja a törn.i éuez ésuek sokut moud ó beszédét.

P. K . N éze te i elméleti leg hel~·csek. ti .. tal án ink úbb a g o ndol 
kod ó beszél belőlük. s e m m i n t a nevelő. Bizonyos. hogy kár s ze n
t iru en tú li s. irodalmilag gyenge. lélektanilag éd es kés lelki k öny
veket olvasni azon elv u.lup.i úu, h Og"y mindenből lehet lelki hasz
not m eríteni. Igaza van. minden H ,Q viz, de m égsem ui inrlegv,
hOb"Y c iszter-n úból iszik-c az em ber , vagy élővizek Iorr ás áh ól.
Olyan sornut.ikus módon azouban, ahogy Ön a iú.nlu.ná. m égsem
oldh.ató m eg a dolog: hogy t. i. e lő bb u Ieg órt ék esebh k öu v veket
olvassa e l az ember, azt úu í'oko zu tosuu a t öbhi t , ha rruu-ad rú
idő. A k önyv ér t ék e s sé g c (u k ár vall ási. akúr i roda.l m i sz emuont
ból) . és az olvasó befogadóképessége Illeg lelki igén)'ci n incse 
nek elev e egymásra hangolva . S zemetet (ha lelki sz cm ét isj kár
volna olvasni. Dc hog'y a sok jú és m ég jobb k öz ü l kinek mi
vtal ő, és ini előbb, mi később. ez t csak olyan ember moudhat.ia
meg husznosan, aki tapasztalt nevelő és jól ismeri is azt. a lel
k et. a.kinek segiteni akar. Sok t.u d ás, tapasztalat és tiirel em kell
eh hez. Eleillte m indenesctre m egértéssel kell lenni It kezdönek
val ósz ínű l eg- még fejletlen Ízl ésével szemben, Felnőtt intelligens
embennek első (és második és harmadik és negyedik) helyen
mindenesetre a Filoteát kell aj ún lan i.
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