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Takúes .l ó z s c f

KRISZTUS EGYHÁZÁNAK HiVEI
Egy félév alatt a Vigilia kétszer is Ioglalkazott a világiak

nagykorúságával. A kérdés ezek szeriut sokakat érdekel, érdemes
('S hasznos vele foglalkozni, talán szükség'es i'". :mz a cikk nem a
gy,akorlat, nem a megvalósitás szempontjából szól hozzá, hanem
valóságos alapjait akarja feltárnL

A világiak nagykorúságának ez a mostani nyomatékos em
legetése némelyekben lazt a sejtést támaszthatja, mintha lettek
volna vagy lehetnének korok, amelyekben II hívek kiskorúaknak
számítanak vagy tényleg azok is volnának; vágy mintha csak
most vetődhetnék fel ez a kérdés, amikor a hívek a technika (ib
a kultuna és a közösség.i élet sok iskoláját megjárva végre eléggé
érettek ahhoz, hogy az Egyházban is Iegyenek valakik; vagy
rnintha csak most következett volna el valahára annak az ideje,
hogy a vallásosságban is felszabaduljanak és függetlenitsék ma
gukat a papságnak mindenre kiterjedő gy ámkodásától. (Arra
persze senki sem gondol, hogy papság nélkül élje és gyakoroija
vallását.)

Az ilyen felfogások helytelenek lennének. K:l'isztus Iándzsával
megnyitott oldalából tökéletes Egyház született, mint ahogy Éva
sem fejletlen gyermeklányként szárrnazo tt Ábrahamból. Ezért az
Egyház nem is fejlődhetik abban az értelemben, hogy Iényegó
ben lenne tökéletesebb, természetében gazdagabb és hogy követ
kezesképen többet tudna nyujtani az emberiségnek sajátos kincsei
ből; de abban az értelemben sem, hogy belső szervezete változás
nak lehetne alávetve és így életében addig nem szerepelt vagy'
elhanyagolt erők juthatnának szóhoz. Legfeljebb arról lehet
szó, hogy az Eg;yház a századok folyamán az egyes korok életét
élve, élete külső megnyilvánulásaiban 'az egyes karokkal rokon
vonásokat vett fel, amelyek olyan erősek is lehettek, hogy a
felületes szemlélő előtt még az Egyház belső természetét is eltakar
hatták vagy helytelen megvilágításban tüntethették fel. Az ilyes
mi persze mindig szeplő és ránc volt az Egyháznak, Krisstus
jegyesének arcán (Ef 5, 27), ami miatt aztán magának az Egyh{' .
úak kellett előbb-utóbb megszenvednie és így teljessé tennie, ami
még híja. Krisztus szenvedéseinek, az Ö teste, az Egyház jta
vára. (Kol 1, 24.) Csak ilyen értelemben mondhatni, hogy lehet
tek, talán núndig voltak és vannak, még egyháziak is, akik kis..
korúaknak, Krisztus titokzatos teste másodrendű tagjainak tekin
tik a híveket és mint ilyeneket nem akarják ahhoz a szerephez
juttatni, amelyre maga az Isten hívta meg őket. A teljes igaz
3ág kedvéért azonban azt is meg kell moudanunk, húgy nem csak
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-az egyháziak részén lehet hiba: talán még gyakrabban meg
történik, hogy a hívek vallásos életük lanvhasárra és tökéletlen
sége miatt nem is sejtik, mi ,a hivatásuk az Egyhá.zuan, viszolyog
va hallgatják, ha erre a hivatásra figyelmeztetik öket, attól pe
dig végkép visszahúzódnak. hogy vállalják is hivatásuk kötelessé
geit.

A hívő és szerepe

A ,;világi" elnevezés különben nem szerenesós. Nern is it_ll
van nyelv a magyaron kívül, amely az Egybúznak nem pa;Ji
renden lévő tagjait így nevczné. 11á,,1'elé a .Jaiku s'' elnevezés
járja valamilyen, az illető nyelv szellemének megfelelő átalaku
lásban. Előttünk magyarok előtt sem ismeretlen ez a szó, valódi
értelmében azonban eléggé kiment a nvelvhusználatból, részint
idegenszerűsége, részint s mé:~' inkább amiatt, mert a "tudatlan",
a "járatlan" mellékielentést vette fel a hozzáórtő, ;1 hcuvn tott sze
mélytől való megkülönböztetéskéut. Pedig a luikn s sz« eredete
mást mond. A görög .Laos" II Hetvenes f'ord ítúsban és részben
az újszövetségi szentíratokbau is az egész IIIpet jelenti a pap
sággal szembeállítva; az Ujszövetséghen pedig általánosabban a
hívek összességét. (tehát a papságot is beleértve) a meg' neru
tért zsidósággal és pogányokkal szemben, Ilyen értelemben hasz
nálja Szent .Iusztin (Dialog-us cum 'I'rvphone, c. 12:1.) , Csak a
későbbi egyházi latinságban jelenti II .Jaicus" a híveket, megkü
lönböztetve őket II papi vendeu lévőktől (kléros). A lao s szó ere
deti használatában tehát a keresztényeknek az a tudata, sút őn

tudata nyilvánul meg, amellyel tertia flensnek tudták magukat
és így különültek el mind II megmaradt zsidósáutól. mind perli;;
a meg nem tért pogányoktól, mint Isten ú;j ér; végleges teremt
ményei, az új emberek (2 K fl, 17; G 6, 15; E ,1, 24), Laikusnak
lenni tehát eredetileg és tulajdonképen annyit jelr-ut, m iut '17,

Ujszövetség' választott népéhez tartozni. Később aztán jelentette
a pásztoroktól. a papi renden lévőktől való megkülöl1höztet(~st is.

Mivel a "világi" elnevezés nem méltó az igazi keresztényhez, a
.Jaikusnak" pedig a magyarban bizonyos mellékíze van, azért
akármelyiket használjuk, úgy értjük, ahogy az értelmét az előb

- biekben jeleztük. Vagy talán még alkalmasabb lesz "U hivek"
elnevezés, a legtöbb esetben ideértve a papságot is; hiszen ép
pen az a célunk, hogy némileg döntögossük azokat a választó
falakat, amelyeket nem Isten, hanem a szerencsétlen történelmi
alakulás emelt azok közé, akik ha nem is egyformák, mégis
csak egyek Krisztusban.

Egyébként kinyilatkoztatott tény, az Egyház is ünnepélye
sen tanítja, hogy Krisztus Egyházában igeni" van különbség II

papi renden lévők és a hívek közőtt (status clerlcalis és status
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La ical.is.) A status elericalis tagja lesz az ember az Eg)'háztól
megszabott előírások megtartása mellett, a status laicalisé pedig
- amelyet status communisnak is neveznek -- a keresztség felni
tele által. (V. Ö. Tridentinum: sessio XXIlI. c. 4. és can. 4.,. í.,
aztán CIC. c. 948.) Ez a különbségtétel tehát az Eg)'ház életében
sohasem mosódhatik el, s annál kevé.sbbé, mível mindig vannak
az Egyházban teendők/amelyeknek végzésére csak a klérus tag
jai, helyesebben csak 'a püspökök és papok képesek és jogosak.

Itt merül fel a kérdés: ezek szer-int a hivek szerepe az Egyház
ban tisztán csak passzívj Csak annyi a joguk, hogy a papok
uanításából az Isten igéjét megismerjék, a papoktól a szentsege
ket kérjék és elfogadják, a papok míséjét "meghallgassák", a
papság irányítását mint engedelmes nyáj hűségesen kövessék anél
kül, hogy valami beleszólásuk lehetne' az Egyház tevékenysége
be s abban aktív közreműködést fejthetnének ki 1

Az Egyház isteni intézmény. Ezért a felvetett kérdés nem
is dönthető el sem emberi okoskodás, sem pedig a hason
lóknak vélt emberi intézményekkel való összehasonlítás útján.
Iden elgondolását, Isten tervét kell keresnünk.

Az, Egyház mint közössé.q. Krisztus teste, Isten háza.

Az Egyház Krlsztus rendelése szerint társaság, közösség. 1.8
ten országa: ez ugyan egészen a világ végezetéig mindig eljöven
dő, de azért már jelenvaló is. 'I'eljességét csak az idök teljességé
nek az eljövetelével éri el, ahhoz azonban létéuek minden pillana
fában mindig 'közelebb és közelebb jut.

Mármost ha Krisztus Egyházát országnak, közösségnek ne
vezte, aligha azért tette, mintha az Egyház és egyéb emberi
közössézek közott semmi hasonlóság .sem lenne. Igy már eleve
nem gondolható, hogy Isten országa a papság kizárólagos egyed
uralma lenne minden téren, úgy, hogy a hívek egyáltalán nem jut
hatnának szóhoz. Elgondolhatatlan ugyanis, hogy ahol mindennek
.eggyé kell lennie Krisztusban, ott a napság és a hívek kiegveulí
tődést, együttműködést nem találó különbözőségének kellene
uralko~ ia. Helyesebb az a felfogá", hogy mindenkí a maga
rendjét a, mindenben az Istentől kapott ajándék szerint köteles
ennek az országnak az ügyeit szivén viselni és előbbre vinni. Az
ajándékok persze különbözök, nem miudenki pap, de mindenki
polgára Isten országának.

Közismert Szent Pálnak az a tanítása, hogy az Egyhaz test,
Krisztusnak a titokzatos teste: aki Krisztusé, az vele eggy-é válik,
vele egy életet él. Minden egyes Krisztusban megkeresztelt ember
úgy viszonylik az egész Egyházhoz, mint a test tagjai az egész
.testhez; minden egyes keresztény, akár pap, akár nem pap, úg}'
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viszonylik a másik keresztényhez, mint ugyanannak az egy te ..;t
nek az egyik tagja a másikhoz. Nehezell lehetne azonban olyan
testet elgondolni, amelyben akadnak tagok, és hozzá még a tul
nyomó többség, amelyek passzivitásra vannak kárhoztatva, ame
lyek csak kapnak és elfogadnak a test többi tagjától, de ök ma
guk semmit sem nyujtanak és az egész testnek az életében senuni
szerepük sincs. Hiszen az élő testben éppen az a csodálatos, hü1D'
jóllehet minden egyes tagnak megvan a maga szerepe és teve
kenysége, ez nem egyedül vneki szükséges, hanem az egészuek
és minden egyes más tagnak is. Vannak persze áz Eg~'házban a
papságot kizárólagosan megillető tevékenységek, amelyek nélkül
az Egyház élete magának Urunknak a rendelkezése szeriut ie
hetet1en;nagyon sok tevékenység van azonban, amelyhez nem
szűkséges a papi hatalom és méltóság , és nincs' az a felnőtt

. keresztény, akinek csak az elfogadás, csak a passzív beleilleszkedés
lenne a szerepe és tevékenysége. Az a kinyilatkoztatott tény, hogy
az Egyház Krisztus titokzatos teste, eleve megtagad nundeu
olyan feltételezést, mintha az Eg~yház élete és külső tevékenysége
tisztára papi ügy lenne és mintha a papság valaha is meglehetne
a hívek együttműködése nélkül. A szentek közösségét abban az
értelemben is lehet vallani, hogy az Egyház mindeunapi tevé
kenységében minden hívőnek. van valamilyen szerepe és hogy az
összes hívek szerétetben egymáshoz kapcsolódó és éppen a szere
tet következtében rendezett együttműködését kell az Egyház éle
tének, 'az Egyház tevékenységének neveznünk.

Kevésbbé ismert ugyan és kevésbbé emlegetett képe áz Eg~'

háznak a ház, épület, pedig teljes bizonyossággal és világosság
gal megtalálható a Szentírásban; maga az LI' is használja, amikor
azt mondja, hogy Péterre mint sziklára épiti Eg~-házát. (ML. 16.
18.) Ez a vélekedés jut kifejezésre azokon a helyeken is, ahol az
Irás Krisztust szegletkőnek.nevezi (Mt 21, 42; Mr 12, 10; L 20, 17;
Csel 4, 11.). A hívek Péter szerint élő kövekként lelki házzá épül
nek fel Krisztuson, aki értékes szép Iőszeg'letkő. (l P 2, 5-6.) Szeut
Pál szerint a keresztények az Lsten háznépe, az apostolok és a
próféták .alapjára rakott épület, melynek Krisztus Jézus a szeg
letköve. s az egész építmény az Úr szerit templomává növekszik
(E 2, 20-22 - 2 T 2, 19.)

Mármost, ha az Egyház minden egyes hívét a nagy Eg.rház
épület egy-egy kövének nevezhetjük, megint csak arra a következ
tetésre jutunk, amire az előbb a titokzatos test gondolatából kiin
dulva: minden egyes kőnek saját szerepe és rendeltetése van az
egész épületben; nincs egyetlenegy sem, amelyet csak a többi
vagy egy másik tartana s őmaga nem fogna magához és hordozna
többet vagy kevesebbet. Sőt 'azt is lehet mondanunk bizonyos
értelemben, hogy az épület egysége következtében minden egyes
kő a maga módján az egészet fogja és tartja. Mivel pedig élő.
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kövekről van szó, ezeknek tevékenykedve kell az épületet tartaniok
és másokra hatníok.

Ha tehát az Egyház természetét vizsgáljuk, akár a léuyegét
tekintve: hogy közösség (ország) , akár a természetfölötti valósá
gát tükröző két képet, hogy Krisztus teste és Isten szerit háza:
ruindenképen arra az eredményre jutunk, hogy nem lehetnek eb
ben az országban olyan polgárok, ebben a testben olyan tagok,
ebben az épületben olyan kövek, amelyeknek csak a passzív maga
tartás. a tétlen mozdulatlanság, a puszta beépítettség lenne- II

szerepük: itt a kölcsönös egymásrahatásnak, az egytrttműkődés

nek olyan csodálatos rendje valósul meg, auiely nek csak Isten a
megmondhatója és a fenntartója.

Az ember mint az Egyház tagja.

Ha azt a további kérdést vizsgáljuk, hogy mivé lesz az
ember. amikor az Egyház tagjává válik, még világosabban tűnik

ki, hogy az Egyházban nincs senk i, akinek ne lenne tevékeny
szerepe, éspedig a maga módján ugyanaz a tevékenysége, amely
olyan nagy méltóság'a és feladata az Egyház közönségesen és he
lyesen előkelőbbeknek tartott tagjainak: a Krisztustól rendelt
papságnak.

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy az első időkben a
kereszténnyé levés nem csak a keresztség, hanem a keresztség
és a bérmálás szentségének egyszerre való kiszolgáltatása út
ján történt. A felavatásnak ez a két )'zentsége csak. akkor kü
Iőnü lt el egymástól, amikor a kereszfelendők nagy száma kö

-vetkeztében - főképpen a várostól távol eső helyeken - a PŰ3

pök már nem keresztelhette meg személyesen az összes megtérte
ket. Ha tehát a következőkben nem választjuk élesen .ketté ezt
a két szentséget, az csak 'ait jelenti. hog'~- ebben az összefüg'gés
"en egynek vesszük. mint a kereszténnyé avutáo szentségét,

Mármost ha ezt a két szentséget és hatásukat tekintjük: ál
taluk bizonyos értelemben mindenki részt" nyer az E~g.yház hármas
hatalmában. amennyiben mindenki király. pap és próféta lesz
az által, hogy a keresztény EgTházba felvéteit nyer.

Manapság amikor vallási értelemben hivatásról beszé
lünk, akkor majdnem mindig a papi vagy szerzeteai hivatást
értjük alatta, de sohasem a kereszténységre való meghívást. A
:Szentírás is beszél hivatásról, ezt azonban nem csak a papi hi
vatásra érti (Zsid 5, 4.), hanem inkább a keresztségre, bérrná
lásra, azaz a kereszténységre való hivatásra, Mintha a Szeutaras
nagyobbnak tüntetné fel a különbséget a meg-nem-keresztelt és
a megkeresztelt ember, mint a megkeresztelt él' a papságra szen
telt között! - Ilyen értelemben beszél hívásról, azaz lsten ke
gyelmi kiválasztásáról Szent Péter apostol (l P 2, !.l), ugyaucsuk
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Szent Pál is. (R 8, 30; 2 Th 2, 13-14.) Ez a hrvás ugyanis Isten
részéről laz örök és csak Öelőtte ismeretes kiválasstás folyomá
nya, amely aztán a megkeresztelést, az Istenhez való kapcsolást
hozza magával. Ennek a gondolatmenetnek az alapján érthető,

hogy Szent Pál a híveket teljes nevükön - ha szabad ezt így
mondani - választott, meghívott szenteknek nevezi: Isten szere
tettj ei, a meghívott szentek (R 1, 7); ·a Kr isztus .Júzusban meg
szenteltek, a meghívott szentek. (1 K 1, 2.).

Ennek a szeutelésuek a következrnénvekéut a hívek előtt nyit
va áll az út Isten felé: Istenhez Járulhatnak. (J<~ 2, 18; 3, 12.) Ezt
a kifejezést nem a mai, hanern az akkori felf'ogús szer-int kell
mérlegelnünk; Istenhez közeledni, Istenhez járulni akkor a pa
pok kiváltsága volt! Pál nem hangsú IY(17.ná olyan nyomatéka
san a dolgot, ha nem tulajdou ítaua neki k ülöuösebb jelentőséget.

Minden hívőről hirdeti, hogy bizodalmunk van Krisztus vere
által bemenni a szentélybe (l) (Zsid 10, ]9). Azt is mond.ia, hogya
hívek nem érinthető hegyhez járul.tak, m iut az ószövetségiek, ua
nem a mindenek Bírájához, az Lstenhez (Zsid ]2, IH-24). Ami te
hát az Ószövetségben egyedül a főpapnak volt aza bad, annak is
csak egyszer egy esztendőben. az most szabad miuden keresztény ..
nek bármikor, akárhányszor! -. Mindezek sejtetik a keresztény
ember nagy méltóságát.

Részesedés K risztus királyságában,

Említettük, hogy a keresztény fölfogás szerint a megkeresztelt
királlvá lesz. Érdekes bizonysága ennek, hogyakeletieknél nem
egy helyen még ma is éla kereszteléshez-bérmáláshoz kapcsoltan
az a szokás, hogy a császárrá, illetve királlvá koronázás szertarta
sát utánozzák: megvan a felkenés, a fölöltöztetés, a koronázás,
sőt még az acclamatio sem hiányzik. A bban egyébként, hogy a
felavatottat királynak tekintik, csak a Szeutirás nyelvét követik.
Isten már az ószövetségi választott nép tagj:ait is királyoknak
nevezi (Zsolt 104, 15; 1 Krón 16, 22.) A keresztények is l...irály
ságg'á lettek összességükben Krisztus által, azaz l'gyeuként ki
rályokká. (Jell, 6; 5, 10.)

Annak a kifejtése, m ilyen értelemben nevezi a Szenfírás a
híveket királyoknak és milyen értelemben tuutatja be őket a
keresztség, mint királyokat, nem könnyű. Az idevágó szentrrási
szővegek értelmezésénél az egyházatyák mindíg külön kiemelik 8.

keresztények királyi méltóságát is. Nagy Szent Leo királyi nemből
valóknak nevezi őket, 'akiket a kereszt jele tesz királyokká. Ha
aztán tartalmat akarnak adni ennek az elnevezésnek. legtöbb
ször - mint ahogy Szent Gergely is -- erkölcsi értelemben ve,
szik, amennyiben a keresztény ember uralkodik testén, hajlamain
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és így önmagában megvalósítja Jsten uralmát, <~z Erás szava
sze ri nt, hogy az Isten országa bennünk van. O.. lj, ~l.)

- Ha azonban alaposabban megvizsgúliuk a Szentírásnak azt a
kevés helyét, amelyek a kérdést érintik, mindjúrt nyilványalóvá
válik; nem lehet ezt a királyi mél tósúgo t csak orra magyaráz
ni, hogy 'az igazak Isten kegyelrnéből urai önmaguknak. Krlsz
tus megígérte az apostoloknak, hogy tizenkét trónon fognak ülni
és itélni fogjá.k Izrael tizenkét törzsét (Mt 19. 28.). Lukácsnál cl

párhuzamos helyen kifejezetten k ir-ályságot helyezuekik kilá
tásba. (L 22, 29.) Pál nemcsak az apostolokról beszél, hanem az
egyes hívekről is: szer-inte It szentek az egész világot, sőt az an
gyalokat is itélni fogják. (l K 6, 2-4.) Azt külőnben,maga Krisz
tus is megígéri, hogy maga mellé, saját trónjára ülteti az üdvö
zültet, valamint Ö Atyjának trónján ül. (J el 3, 21.) A Bölcseség
könyve szerint az igazak az itélet napján "ítélkeznek nemzeteken
és uralkodnak népeken." (3, 8.) (A Szentir ás nyelvhasználatában
"itélni" nem hírúskodást, hanem inkább uralkodást jelent.) Dániel
szer-int az ítéletkor az ország, a hatalom és az ország nagysága az
egédz ég alatt a Magasságbeli szont.iei népének adatik át. (7, 27.);
uevanukkor, amikor az Ösöreg megjelenik és igazságot szolg áltat a
Fölséges szentjeinek, a szentek birtokukba veszik az országot.
(7,22.) Ilyenféle értelemben kell vennünk Krisztus szavait, amelye
ket az ítélet napján majd a választottakhoz intéz, hogy birtokukba
vegyék a kezdettől i'ogvra nekik szánt királyságot. (Mt 25, 34.)
Ebben a felfogúsban könnyebben érthetők Pál apostolnak a korin
tusiakhoz intézett keserű szavai is: ..Nélkülünk uralomra jutotta
tok; bárcsak valóban uralomra jutottatok volna, hogy mi is ve·
letek együtt uralomra jutnánkl" Ü K 4, 8), Érthetőbbé válik a
párhuzam a halál és a megigazultak uralma között: ,,~1ert ha la
nalú] uralomra jlltott az egy által, ... ukkor sokkal inkább ural..
kodnak majd az életben az egy .Iézus Krisztus által, akik megkap
ják a kegyelem és u megigazulás ajándékának a bőségét." (R 5,
17). Tehát a halál uralma uem is hasonlítható össze a megigazul
tak életével, uralkodásával. Szent János is szól az igaziak ural
máról: " ... uralkodni fognak örökön-örökké." (Jel 22, 5.).

Ezek a szentírásí idézetek mutatják, hogy a keresztények ki
rályi vméltóságát nem lehet véletlen szólásra magyaráznunk és
nem komolyan vennünk. Ugyanakkor viszont alázatosan ki kell
jelentenünk, hogy még megközelítőleg sem tudjuk megmagya
rázni, mit jelent a megigazult embernek ez a királyi méltósága
és tevékenysége, mely csak az örökkévalóságban' fog teljes ere
jében és szépségében megmutatkozni. Ezzel azouban nem tagadjuk,
még' csak nem is kisebbítjük azt az igazságot, hogy a megkeresz
telt ember részese Krisztus királyi méltóságának ; s nem is le
het ez másképen, hiszen a keresztségben a Krisztuséval egy élet
re születik. Ha vÍ!;zont részese Krisztus királyi máltóságának és

455



hatalmának s ha Isten országának teljes mogvulósulásúnál k irá
lyi ténykedéseket fog végezni: lsten földi orszúgában, az Egy
házban, lehet-e csak passz.ív, csak elf'ogadó? Nem lehet-e itt is
beleszólása, sőt talán irányító szerepe is eg'yik-músik kérdés
ben, az Eg;rház sorsának valamelyik vonatkozásábanj Az Egy
ház mindig feltételezte a javalló választ e kérdésre és igen sok
esetben nemcsak megtűrte, hanem engedélyezte, sőt kifejezetten
meg is kívánta a hívek ilyen órtehuű Í('vé!{('Jlykedését.

Királyi. papsáf/.

A keresztény az igaz Isten papja ill. A papságot II felkenés
és a kézrátétel révén kapja a kiválasz.tott, az egyhúzi rend k i
szolg áltatásán kívül inindkettő megtalálhs tó a kercsz tón nvétevés
szentségeiben, a keresztségnél és a bérmálásnál is. Ugyanazt a
krizmát alkalmazzák It keresztség, a bérmálás és az eg'yházi rend
szentségének k iszolgáltatásánál.

A keresztény ember papsúg-a mé!,; ,-ilúgosabban benne vau II

Szentírásban, mint királyi méltósúga. Ismeretes Szent Péter elsi)
levelének az 'u helye, ahol a híveket királyi pallsúgnak nevezi.
ezt megelőzőleg ped ig szent papsá.gnu k lel ki áldozatok beu: u tatá
sára, melvek kedvesek Isten előtt .Iózus Krisztu« által. (1 P 2,
5-9.) Mivel ezzel a szöveggel már visszaéltek az E:g-yházban lévő

külön papi rendnek a tagadására, a katolikus rnazyarázók félve
nyúltak hozzá és értelmezésében arra törekedtek, hogy nilnél
képletesebb értelemben vegyék; ezért a ..lelki áldozatot" úgy illa

gyarázták, hogy az a kereszfények erényes élete. Ez a magyn
rázat nem lehetetlen, de nem kielégíti) és nem is elfogadható.
Péter apostol ugyanis pneumaiiké th ysia-ról beszél. má rperlig ezt
..lelki áldozatnak" fordítani és iuagyarúzn i. a szcut szővog jeLm
tésének az elkenése. Hiszen a imeumatik» thy,~i(l az Ujszővet

~~ég áldozatát jelenti az Oszövetség áldoza tuivul szemben. mint
amely la Lélek (Pneuma) irányitása alatt és II Lélek meuny il
vánulásaként történik, mint ahogya mi Urunk Jézus Krisztus
is a Szentlélek által hozta önmagát .áldozatul latennek és ezért·
Ö az Ujszövetség közvet.ítűjo (Zsid 9, 14-15.); vagy mint ahogy
őmiaga is éltető lélek. (1 K 15, 45.) A pncu.matiké thysi.a helyes e r
telmét nem a későbbi, hanem csak az akkor i nyel vhaszuúlat ad
hatja meg. Szent Pál számára sem belsőt jelentett, a "lelki", 11n
nem a Lélekkel, a természetfölötti élet principiumával kapcsolat
Dan lévőt, következésképen újszővetségit, Kr iszt.ustól hozottat é ,o;

ajándékozottat. Még kevésbbé állítható szembe a "lelki" a va.lo
ságossal, mint ahogy ilyen értelemben használjuk manapság a
lelki áldozás, a lélekben való jelenlét jelölésére.

Kétségtelen különben, hogy az apostol f'ejcI!elellJ az idézett
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helveu. gxodus 19, (j-ni utal; és amit az Irás az Ószövetség vá
lasztott népér!)] á l li tot t, azt mond.iu ő az lJ,hzijyetség- választott
népén tökéletesebb értelernben beteljesedettnek. Ott Isten a zsi
dósságnak azt igéri, .,papok, királysága" lesz, azaz olyan ország,
amelv uck a Iléjle úgy viszonylik a népek összességéhez, miut
ahogy egy népen belül a papsúg az illető nón összességéhcz: te
hát Isten kiválasztottja lesz, csak ő járulhat Lsteuhez,

Nem hagyhatjuk említés nélkül e szö veg egy másik magvarú
zatát sem. Szent Péter kirúlyi papsúgról beszél. Figyelembe kell
venniink amit az Oszövetség moud arról, hogy Dávid fiai a pa
pok(2 Sárn 8, 18); hog-y a jáiri Ira Dávid papja (2 Sám 20, 26);
hogy Zábud, Nii"tán fia, n pap, a király barátja (l Kir 4, 5);
hogy Dávid fiai elsők voltak a király keze körül (1 Krón 18, 17.). Nem
gondolhatuuk itt szeros értelemben vett, Istennek áldozatot be
mutató papokra, Hummelauer Sámuel könyveihez írt magyaráza
táhan (2 Sám 8, 18) Rabbi Dauid Qi.rnchi véleményére hivatko
zik, amely szer-int a felsorakoztatott szövegekheu szereplő gyök
(kahan) nemcsak szeros értelemben vett papi szelgálatot jelent,
hanem tágabb értelemben minden előkelőbb szolsrálatot, ,akár Is
tenre, akár a kirú lyru vonatkozik. Igya héber szó és az emlitett
szövegek a következőképen magyarázhatók; a király Isten kép
viselője és helyettese nemcsak általában a keleti, hanem a zsidó
ember felfogásában is: máskép SI1Il1 II zsidú theokrácia, sem a
pogányok kirúlv isten ítése nem érthető. Mármost valamint Lsten
közvetlen szolgálatára ott az áldozó papsitg és az embereknek
Istennel való érintkezésére ott vannak az áldozó papok, akik
Istenhez közeledhetnek (Ex 19, 22; N II 3, 10, 38; 18, 7 stb.) : éppen
úf!,'y a királvnuk is megvannak a mavu hizul ruas emberei (éppen a
felsoroltak Dávid esetében), akik eléje járulhatnak és érintkez
hetnek vele, képviselhetik az ernberek üg'yeit a király előtt és
megvédhetik a király érdekeit az emberek k özött. E királyi pap
-iág kötelessége, hogy az ország rendjéről, a király hatalmának a
megvalóxításúról. az orszúv ter.ieszkedéséről gondoskodjék.

Ha tehát valakinek nehézséget okoz, hogy Péter apostolnak
a hívek papságáról mondott szavait laz áldozó papságra értse,
nyugodtan értheti a királyi papságra. ]%bell az esetben a kir ály
természetesen Krisz tus Urunk.

Szent Péternek a hívek papságár-ól szóló szavait nyugodtan
vehetjük azonban az igazi, az áldozó papságról való értelme
zésben, hiszen manapság már senki sem akadhat fel azon, ha Ul.

úgyneve~.ett általános papságról beszéltink. Ez úgyanis nem új,
jóllehet a protestantizmussal való vitákban kissé mégis háttérbe
szorult !!,ondolat. AzF.Jgyház azonban a leghevesebb viták ide
jén sem hallgatott róla. A Catheeh.ismus Concilii Truleniini belső

papságnak nevezi és cselekedetei közott is csak belsőket sorol fel,
íg'y értelmezve az akkor általános vélemény szeriut Szent Péter
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idézett helyén a "lelki" jelentését. Mí nrlen hivűről állítja azon
ban, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, hogy .Iézus
Krisztusuuk, a főpapnak élő tagja. (II. rész. 7. fej. 23. sz.) Kr-isztu-:
papaágát pedig· senki sem tekintheti csak bel,;ő papságnak.

A keresztény hagyomány, valaháuyszor a hivek k irúlyi uiéltó
ságáról szól, sőt még gyakrabban, említi papi méltóságukat is,
'~zent .Iusztiu nagy öntudattal hangoztatja, hogy a keresztények
igazi papi szentek, amint ezt maga Isten tauúsí tja, amikor azt
mondja, hogy a pogányok között minden helyen kedves és tiszta
áldozatot mututnak be neki; márpedig Isten seuk i tő! sem foga<I
el áldozatot, egyedülesak saját papjaitól. (Dialogus, Hí). Iej.)
Hasonlóképen nyilatkozik Nagy Szent Leó: a keresztények vala
mennyien részesei a papi hivatalnak. a papi szolgálutnak. (ML
54, 149.) XI. Pius pápa a Jézus Szive-tiszteletről szúló eur-ikli
kájában (Miserentissimus Iledemptor] azt mondia: nemesak a pa
pok részesei Krisztus papságának s áldozati és engesztelő tevé
kenvségének. hanem a keresztények ősszessóge is köteles önma
gáért és az egész emberiségért áldozatot bemutatni, majdnem
úgy, m int a papi renden lévők. Ez a "JlHljduem úgy" mutatjn,
llOgy az áldozat ugyanaz. (Nem is lehet másképen, hiszen az U.J
szövetségnek nincsen más áldozata a keresz íú ldozattul azonos
szentrnisén kívül.) Nem ugyanaz azonban a lfapi rendeu lévők és
a hívek papsága,

Ki kell emelnünk itt, hogy a szentséauek az li hatása, amelyet
szentségi jegynek (character) nevezünk, csak három szentségnél
van meg: a keresztségnél. bérmálásnál és az egyhúzi reuilnel,
vagyis azoknál a szentségeknél, amelyek papi jelleggel ruházzák
fel felvevőjüket. Még érdekesebbé válik ez a rnegf igyelés, ha a
szentség i jegy természetét vagy rendeltetését vizsgálj uk. Ebben II

kérdésben nem alakult ki egységes felfogás a teológusok közőtt :
valamennyien vallják a Krisztussal v aló sajútos husoulósúgn!
eltérnek azonban annak a megjelölésében, hogy miben is áll tu
lajdonképen ez a hasonlóság Krisztus éa fi szentségi jegyet viselő

személy közott. Szent Tamásnak az a véleménye, hogy a jeg~' az
embert Krisztus papságának 'a részesévé teszi és istentiszteleti,
tehát papi tevékenységre képesíti.

A három különböző szeritség jegye más és más; ez a másféle
ség azonban könnyen megfér az említett egyezés ben úgy, hogy a
különbség aszerint adódik, hogy a szentségi [eggyel Krisztus
papságában való nagyobb vagy kisebb mértókű részesedés vall
összekötve. A keresztség és a bérmálás szentséxi jegy~yel kap
csolatos e "papi" jelleg hangoztatása és értelmezése főkép a pro
testantizmus óta eléggé elhanvagulódott: fontosabb volt ugyanis
a papi rend külön szentségének alétét megvédeni, mint a h rvek
általános papságát kiemelni· és magyarázgatni.

Mégsem nehéz a hívek papi jellegét 1.\1. Oltáriszentséggel, il
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szentmiseáldozattal kapcsolatban megtalálnunk. Ez ugyanis nem
csak 'a papok áldozata, hanem Isten szent népéé, azaz mindazoké,
akik jogosak hozzá és megfelelő módon ünneplik és rnutat.iák be.
Ha valaki együtt él és imádkozik az Egyházzal és nemcsak hall
gatja a szentmisét, hanem' belekapcsolódik annak végzésébe, az
első ilyen részvétel alkalmával már örömre hangolódik és rá
döbben, hogy a mise nem a papnak az áldozata, hanem az övé
iS,és hogy a pap és a 'hívek szei-epét Hem lehet egyszerűell

csak az aktív és passzív elnevezésekkel jeliiln]. A szentmisct
ugyanis mindiz az, Egyház mutat.ia be; az Egyházban pedig
papok is, hívek is vannak. Papság tu lajdouképon csak egy van,
a Krisztusó, amelyben azonban a felszentelt pap is, a megke
resztelt és a megbérmált hívő is a maga módjáu részesül. Meg
marad Ít•.,ry a papi rend tagjainak nélkülözhetetlen és kiváltságos
méltósága és feladata, amely azonban nem zárja ki, hanern in
kább megkövetali és feltételezi a hivek kapcsolatát. ]]zért nem
szabad a papnak egyedül misézriie, leg'alább egy valakinek, ott
kell lennie' a hivek összességének kópviselotébeu : a ministráns
nem csupán "segédkezik", hanem a kiválasztott pap me llett ő

Isten szent népének megjelenítője is. Igy niondja il pap mind
járt a kánon elején, hogya szentmisét együtt mutatja be a pá
pával és a megvéspüspökkel és az összes igazhitüekkel,a ka"
tolikus és az apostoli hit követőivel. Utána is mindig a többes
számot használja, hogy a szentrnisét valahogy egyéni, személyes
eselekménynek ne gondolhassa senki.

A megkeresztelt ember tehát pap is lesz. Ha azonban az Egy
házban, ha nem is egyenlő mártékben. mirrdenki részese Kr isztus
papság'ának, és ha az Egyház élete Jlyen értelemben tulajdon
képpen állandó papi tevékenység: lehet-e különbséget felállítani
papság és hívek között úgy, hogy az ne az egységre vezessen; le
het-e akár a papságnak, akár a híveknek olyan tevékenységre
törekedniök, amelyik nem együttmüködés? Lehet-e 'az Egyház
életének olyan megnyilvánulása, amely kizárólagosan csak a pa
poké vagy csak a híveké'

Részesedés a ptófétai méltóságban: a tanúságtétel.

A keresztény főképen a bérmálás által bizonyos értelemben
prófétává is lesz. Ezt ha más megfogalmazásban mondjuk, nem
is szükséges bővebben kifejteni, mivel a bérmálással kapcsolat
ban jóformán csak ez van a küatudatban. Prófétának lenni ugyan
is nemcsak azt jelenti, hogy valaki a jövcndőt előre meghirdeti
vagy hogy valaki különös küldetés alapján közli az emberekkel
Isten 'akaratát, hanem legáltalánosabb értelemben jelenti az 1.,;
tentől és Isten mellett való tanúságtételt is. Ilyen értelemben
lehetett csak az ószövetségi választott nép tagjait is prófétáknak
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nevezni (Zsolt 104, 15; 1 Krón 16, 22.) Ilyen értelemben jövendöl
nette meg Joel prófétaaz újszövetség népének minden egyes tag
járól, hogy prófétálni fog (3, 1-5.) Az Újszövetségben prophetia
néven ismeretes ajándék sem jelenti mindig a jövendölést vagy a
kinyilatkoztatást, hanem jelentheti az' Isten mellett való erőteljes

tanúságtételt is. Ez a tanúságtétel a Szeritlélek erejében történik
- akinek egyébként a prófétai inspirációt is tulajdon ítjuk a ki
nyilatkoztatás alapján. (2 P 1, 21.) z.: és a Szentírás ismételt
bizonyságai· szerint minden egyes kereszfénynek hivatása, sőt

kötelessége.
A keresztény ember minden életmegnvilváuulásának, egész

magatartásának olyannak kell lennie, hog)! aki a közelében van,
-előbb-utóbb megsejtse mögötte az Istent, kénytelen legyen Isten
re ráeszmélni, a kereszténynek Istenről tett tanúságát tudomásul
venni: "Ha valaki beszél, mintegy Isten szavai val beszéljen; ha
valaki szelgálatot tesz, mintha azon erőve] tenné, melyet Isten
oszt ki; hogy mindenben Isten tiszteltessék Jézus Krrsz tus ál
tal." (1 P 4, ll.) Igy lesz a keresztény Krisztus ta nújává, ~Csel
1, 8.)

Ez nem is lehet másképen. Igaz ugyanis az a mondás, hogy
az ember testből és lélekből áll, a keresztény pedig testből és
lélekből és Szentlélekből. Valamint tehát az ember életén lép
ten-nyomon kiütközik, hogy nem csupán csak test, éppen úgy a
keresztényen is ki kell ütköznie, hogy nem csupán csak em
ber, hanem az, isteni életnek a hordozója, az isteni természetnek
a részese. (2 P 1, 4.) Ezzel pedig már ad va vall az Isten mcl
-letti tanúságtétel, és adva van a világ részéről a mcg'nemértós.

Vizsgálgattuk a keresztény ember méltósúgát, amelyet Krisz
tustól nyer és Krisztusban bir. Nem ·azonos és nem egyeulo mó
don és mértékben ugyan, de azért mindenki részese Krisztus ki
rályi, papi és prófétai méltóaágának, hiszen eleven tagja az
élő Krisztusnak. Igaz, nem tudunk minden felmer ü lhető részlet
kérdésre kielégítő és határozott vúlasztadni. }<jz azonban nem
arra ok, hogy magát a tényt tagadjuk vagy elha.llg'assuk, hanem
inkább arra, hogy tovább keressük és Istentől helyes értést re
méljünk.

Ami pedig a fölvetett kérdést illeti: az elmondottakból világo
san következik, hogy nem szabad az Fjgyházban az egység rová
sára a papság és ra hívek különbözőségét egyoldalúan hangoz
tatni, de még azt sem szabad feltételezni, hogy a hívek valalja
is lehetnének "kiskorúak" az Egyházban és hogy "nagykorúsi
tásuk" külön engedmény vagy vívmány lenne. Krisztus Egyháza
csak nagykorú híveket ismer, akiknek nemcsak joguk, hanem
egyeneilen kötelességük vállalni és viselni az EgjOház életének
rájuk eső részét.
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HARSÁNYI LAJOS VERSEI

FOGLYOK

A rozs ölesre megnőtt az idén s szép.
Fejét Szentltáromságra már kihá:nyta.
A kis fogoly nyugodtan üli fészkét,
Az ölnyi rozsban nincsen, aki bántsa.

A nyár arany cipőben lejt a tájon.
A rozs virágzik. Szeme duzzad, tdk.
A kis fogoly nem ül a sok tojáson,
A fiai már falkában kísérik.

Megharsan a kasza Szent Péter-Pálra.
V,illog a sok leasza piros opálja.
Az érett rozsra itt a remek ünnep,

Mint égő házból felriadt családok,
Kiket perzselnek füstös, sárga lángok,
Szegény kis foglyok sírva menekülnek.

SZŰRET

A szüretelők sor iáezák: adombot
És bár csípős a szeptemberi éjjel,
A nap heve elül a homlokukat
Megkoszorúzzák rőt szőlőlevéllel.

A p'l:lttonyokban ájultan' hevernek
A vérpiros és sárarany gerezdek,
A gazda prése deszka-oldalára
Vidáman jegyzi a sok ki» keresztet.

Vöröslenek a nagy szüreti kádak.
(A pince-orrnon Szent Donátus szobra.)
Acélkék abroncs tündököl a hordon.
Minek az abroncs? Ki se ve1'i dobra.

Mindszent-havában csillag esik gyakran.
A pincében a must forr, pezseg, erik.
Arany asszú lesz s véle az öreg pap
Esztendők mulva boldogan miséeik.
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Rónay György

MÓ~ICZ ZSIGMOND
l.

Báthory Gábor Betlennél vacsorázik; megittasodik, fenyegetőd
zik s rátámad a főkapitányra, akit a többiek kituszkoluuk a szobá
ból. A fejedelem Ieesillupul ; hnruarosan visszntér Bethlen is es
tűnődve, szomorúan nézi az ittas uralkodót. Móricz Zsigmond ezt
írja róla:

"Minkenkor elismerte (Báthory) szellemi felsóíbbségét, vagy inkább rnindenkor
meglepte s új világításba helyezte előtte a dolgokat a Báthory gondolata; ő ~ meg
levő dolgokrol tudott helyes és bölcs képet adni magának, Báthory a [övűröt..; Min
dig mint második ember állott Báthory mellett: ennek ragyogó fantázláját6l ö is
kigyúlt s szíve rnély fájdalommal érezte, hogy milyen kár, hogy ez az ember
sohasem fogja egyetlen koncepcióját sem végrehajtani. Ű nem tud tévedni; ez nem
tud nem tévedni. De ez a saját biztosságában való meggyőződés szegényesnek s ma
sodrendíínek tünt fel előtte ; a saját józanságának terhét sz ivesen odaadta voina "
repülö szédüíetnek ama mámoros ptllanataté rt, amelyekben Báthory főlébe emelkedett
4'Z életnek".

Éppen csak a neveket kell behelvcttcsltcnüuk, a Báthoryé he
lyébe Adyét, a Bethlenéébe Móriczét: egy Ady-Móricz párhuzam
áll előttünk, egy Móricz-rajzolta önarckép. .A szertelenül lobogo
Báthory mellett a valósághoz tapadó Beth leu; a vátesz, a próféta
Ady mellett a realista Mórioz , a repülő szédület mámora mellett
a gyalogjáró vaskosság. Valahányszor Móriez önmagáról, művé

szetéről beszél - és kevés író van, aki regényeiben annyiszor
tenne burkolt önvallomást s adna leplezett önjellemzést, ("a szép
irodalom állandóan pakkolás, az egyén érzéseinek, élményeinek,
életbeli tetteinek úgynevezett bbjektiválása, vagyis idegen alakok
ba s mesékbe való áttétele" - mondja a Hofrat a "Míg új a sze
relern'i-ben}: - valahányszor magáról beszél, mindig ezt a súlyos
ságot, nehézkességet emlegeti: "Mindig vaskos, kemény formás eo
formátlan, de rettenetesen reális figurákat adott az agyag neki"
- mondia Dús Péter szobrászról, illetve annak képmása alatt ön
magáról. Az sem véletlen, hogy éppen miut szobrászt ábrázolja
magamagát. nem mint festőt, nem mint zeuószt, hanem mint a
nyers anyaggal a legkeményebben, legtestiesebben érintkező, dol
gozó, küzdő, a leginkább anyagból, agyagból alkotó, teremtő mű

vészt: mint szobrászt.
Az egy-tömbből teremtők fajtájába tartozik; az elemzést, az

analitikus módszert nem szerette, nem is hitt benne. Alkotásmód
járól, képzeletének természetéről ő maga nyujtja a legjobb je1l0m
zést, szintén a ."Míg új a szerelem"-ben, ebben az egyenetlen, ft RZÓ
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megszokott értelmében egyáltalán nem "jó", de helyenkint félel
metesen mély 'és irgalmatlanul őszinte önéletrajzi regényben. Dús
Péter, azaz Móricz Zsigmond tűnődik önmagán a bécsi kávéház
tel!aszán.

"Igen, neki nem szokása, alaposan megvlzsg áln! vatamit. Ráb ízz a magát az
ösztönre, Nem szereti a Lionardó módszerét, a végtelen és' tökéletes k isérlet ez é st. Ö

a kezébe veszi az anyagat és megcsinálja ... A rnüvész nem laboratóriumban kisérle
tez, alkotásokban. Neki a vászonnak. vagy a papírnaki neki a beborítandó vagy fel
dolgozandó anyagnak! s egy ültőhelyben végezni d. mintha egy darabban szakadna
ki a méhből az alkotás... Szinte zavarja s megakasztja az alaposabb végtggonuotás.
Ugylátszík oly habzó, túlcsapongó, oly erős a képzeleti élete, hogy elég neki e2,y
szelet s abból már megalkotja az egészet, amiből való".

Ennek az egy szeletből az egészet megalkotó teremtő képzelet
nek a működúsét érhetjük tetten az ugyancsak önéletrajzi jellegű

"Bál" egyik részletében. Nyilas Misi elkezd "emberekkel foglalkoz
ni": elkezdi megfigyelni, g'yűjteni azokat a vonásokat, "szeleteket",

.melyekből főlép ítheti, megidézheti az egész alakot, egész jellemet.
Számtanóra van; a katedrán a kemény, zordon tanár, Kotor Arou,
Misi megkérdezi 11 szornszédiát: "lVIi volt ennek az apja'l" "Kovár,s"
- hangzik a válasz. S egyszerre megindul, működni kezd a mó
riczi jellemalkotó, jellemidéző képzelet.

"Kovács volt a tanár úr apja? - nézett rá ~ ~ titkos jeleket keresk lajta.
Igazán li maga is olyan volt, hogy könnyen el lehetett volna képzelni, hogy bőrke

ténnyel és nagy pöröllyel veri az üllőn a vasat. Erős ember volt, vaskos ernner , fe
kete ember. Kopaszodó homloka kerek volt s balsze rné t mintha a kipattant szikra
égette volna ki. Ki volt folyva ez a szem s csak az üres' ürege maradt. A tanár
bőre zsirasan iényes volt, nem volt kövér, de azért dagadt és megfeszült rajta a
bőr és a ruha. Mé.g sose látott senkit Misi, aki úgy betepász olt volna az apja mes
terségébe, mint ez a tanár."

Vagy néhány lappal később ott a ,Tózsiás tanár portréja. Ez
a tanár ellenszenves a diákoknak. "spidi", afféle ugrabug-ra, szeles,
"komolytalan" ember. Móricz először a külsejét írja le:

"Hosszú hegyes orra van, a cvlkkerje fekete zstnór on lóg s rnínden pillanatban
leveszi, .megtörlI s felteszi. Ilyenkor az orrát f elhúzza, rnintha valamit sztmatotna. S
olyan Irárogó hangja van, kicsit az orrából beszél, s alfektáltan. És ugrál, mint egy
szarka s jó latinista ugyan, de nem tud tanitani s nem tud vatamát megértetni,
mert mtaden pillanatban másutt van, nem a kérdésnél" .

Móricznál rendszerint ez az első lépés az emberábrázolásbau:
az alak megragadása, a jellegzetes vonások --- vagy vonás v- rög
zítése. Ágnes, a második asszony azt mondja Dús Péternek: "Maga
csak külsőleg lát, amit nem lát, elképzel és úgylátszik, ez magá
nak elég". No.3: .Iózaiás arcképét 'az a bizonyos "külső látás" raj
zolja meg itt; ez az, amit Móricz, illetve Nyilas Misi vagy Dús
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Péter "lát", A következő lépés: "elképzf'lni", amit ncru lát. Csak
hogya "külső látás" rrrin teg'v meg'szabja ennek i1"1, "elképzeJéslIek"
az irányát; a képzelet az unv ag szerkezet i tlinéuyeinek megfele
lően fúrja előre magát, kötődik HZ il JI yagl'\.oz ; revelúlja azt. ali J i
az anyagban van s nem kénzel és nem 10]1 bele sernm i rajta kl

vülit, tőle idegent az anyagba, Globál i~HtII, tömbszerűen ús:,a ki
a figurát; nem elemzi, nem részletekből rakja iis/:;ze, Mi vo lt ti

Józsiás apja1 Ügyvéd,

"Ez nagyon váratlanul hatott Misirc. De az onn a l e l'ritte , ~lOgy ú r i gyerek le

hetett kicsi korában, Az most is tagadhatatlan, hogy úr; megjeten ésu. Sz ép nyakken
döje van, de nem sokat törődik magával. Mindig aggodalmasan tiszta és a kéz elő

jét folyton húzogatja, rázogatja; ezt is fiatal korában sz okha tta meg Most meglátt,
JÓ2fliáson, hogy ez egy elkényeztetett kis úrfi Iehetett. Az anyja becézte és mivel
olyan kis szelcske volt, mindent megbocsátottak neki. örültek, mikor tanár lett; ,)11
jó helyen lesz. Kényelmes állás, biztos fizetés" ...

Igy ragad meg Mór icz, "külsőleg látva" egy-egj'- jellemző vo
nást, gesztust, adatot; azon át, ezen a résen át hatol a jellembe s
fejti ki páratlan teljességgel az egész embert, úgy, hogy az magá
val hozza egész valóját, körriyezetét, genezisét, multját: azt, ami,
azt, amiből lett s azokat a föltételeket és erőket, ameb-ek olyauná
alakították. amilyen. Ezért érezzük megmásíthatatlanoknak, végle
geseknek, mondhatnók evidenseknek. őket. Úgy, ahogyan 'I'acitusról
mondja Misi bátyja a "Forr a bor"-ban: "Oly világosan tud meg
fogalmazni egy karaktert, egy életsorsot, egy embernek az egész
életjelentöségét, hogy az mind egy tökéletes, egyszerű alapigazsúg
hatásával van közölve". Móricznál is: a karakter, a jellem maga
az életsors. és az ember "életjelentőségének'" alapja.

A cselekmény, a mese, a történet ehhez képest másodr "ciii,
mellékes. Cselekmény, mese, történet, mint önálló - vagy éppen
eleve meglevő, anyagára, alakiaira, "testére" váró váz - voltakép
pen nincs is Móricznál. Hogy a regényben mi fog történni, azt nem
az író szabja meg, hanem 'a jellemel, akiket megidézett, meg-te
remtett. "Az írás lélektanához tartozik -- írja -, hogyír ásközben
teremtődnek a dolgok s csak a. legritkább esetben igazodnak 'úgy,
ahogy 'az író képzelte, aki visszaél azzal a helyzettel. hogy éppen
ő írja a regényt". Ilyesfajta "visilzaélésen" öt nem igen kapni raj
ta. "Soha., soha nem törödtem életemben a vonalak, formák, a fe
lületek szépségével ; csak ősszehúzott szemmel vizsgáltam a ka
raktert, amit Lényegnek tekintettem" -- mondja az egyébként na
gyon vegyes értékű "Baleset" novelláskötet egyik rajzában.

A lényeg: a karakter; s mert valamiféle karaktere minden em
bernek van, Móricz számára minden ember egyformán méltó
tárgy. Dús Péter mondja magamagáról, (s gondoljunk szebrász he
lyett mindenütt írót, regénvírót) :
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"Ö mint rnüvész és alkotó, egyáltalán nem akar különbséget tenni a kezébe ke
rülő, vagy eszébe jutó ötletek és lehetőségek között . Neki teljesen közömbös az egy
igazság. Ő a millió Igazság szeretmese. Képzelete oly forrón teremt, hogy hegyet,
völgyet, a legkisebb zugot és a legtágabb terlileteket tele tudja ömleszteni szob ro s
figurákkaI. Oly óriási tömeg idea hemzseg a tejében, hogy alig tudja kiválasztani azt,
amit mégis meg lehet s meg kett valósitant. Vannak művészek, akik témaj.Iányban
szenvednek... őneki ezer élet sem volna elég annak a megvalósrtására , arn! mar
mint megérett gondolat s terv lakik benne ... Dehát rnit is csináljon az élet által fel
vetett ideákkal? Nincs emberi fej, mely a szebrász vésőjére ne volna méltó. Ha tó
kétetes konstrukciójú, azért, ha torz, azért. Minden fej ből ki lehet vésni az egész
emberiség szimbólumát... Neki' minden tej alkalmas rá, hogy valami nagy és végze
tes alkotást kalapáljon kl. Vannak szobrászok, akik évekig keresik a gondolatuknak
megfelelö modettt: II az életblll indUl ki s a munka közben válik égijetté a nyers
massza" .

Móricznál nem annyira a mese hív ja'elő a megfelelő karaktert,
mint inkább a karakter teremti a mesét, "Ar.' életből indul ki",
de elsősorban nem az élet eseménveiből, hanelll alakjaiból. jelleme
iből; s mindig hű marad 'az élethez, jellemhez, a karakter jellege
hez, legbensőbb természetéhez és törvényeihez. Vonalak, formák,
felületek szépség ével, mint mondja, nem törődött; sosem voltak az
alkotásban úgynevezett "e,sztétikai igényei"; eszébe sem jutott, pá
lyája elejét kivéve, hogy "szépen" írjon, valamiféle kiművelt, iro
dalmi szándékú nyelven, hanem megteremtette fl maga sajátos.
laza. parlando elbeszélő stílusát. Ugyanígy nem jutott eszébe az
sem, hogy .a karaktert, ha egyszer útjára indította, akcióba vetette,
kívülről s irodalmi becsvágyak szerint igazgassa, bizonyos iro
dalmi megoldások és konvenciók igényeinek vesse alá. Ilyen íro
dalrnias formálásnak nagyon kevés nyoma van nála: jelentőseb-.

ben csak a "Sárarany" 'I'uri Danijában és "A fáklya" Matolcsy
;~f;~lósában.Ezekben még rajtakapni az írót az expresszionista 1'0

'ir'íantika erőmutatvánvain, izomdagasztó mitízálásain, az· alak
olyasféle bombasztikus beáll ításain, a szenvedély hiteles ábrázo..
lása helyett a stílus és kép olyan megöblösitésén és f'őlgerjeszté

sén, (ilyen Szabó Dezső előtti "szabóder.söizmusokon;'), aminökre ti
pikus példaként idézhetjük "A fáklya" következő néhány monda
tát, onnét, ahol Miklós féltékenyen nézi mással táncoló szerelmét:

"összecsikoritotta fogait s lihegve nézett utána, oly vadul, amiben kisült lényé
nek minden nyers, állati tartalma. Annyira nagy es felsugárzó volt ez a kitor ése, "bogy
megérezte a szenvedélyt a pórusalban, hogy megragadta a fantáziáját s nagynak ta-.
láJta magát, haja meglebbent. amint visszavetette a fejét s érezte, hogy a sörénye
lobog s az ajka vértől kicsattan s a válla ferdén szegül neki, mínt Prometheus a
boltozatnak: .mert mindent magára vesz s magára dönt, .de magára I de habozás nél
kül és könyörtelenül: dőljön, aminek dőlnie kell s pusztuljon, ami csak pusztulni tud,

meg tudta volna ragadni a csóvát, be.dobni a puskanoros várba ..: Micsoda robbanási"

Egyébként, ezt a kurta expresszion ista korszakát kivéve, ilyen
megnövesztéssel, fölnagyítással, pátosszal nem találkozunk nála.
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Ellenkezőleg: mintha szandésosan térue ki az et i rodu lm iasi tás min
den kisértése elől; élet és jellern lIlcgfigyell való,.,úgúból sziut«
sosem siklik át az irodalom fiktiv valóságúba. Emberi látomasa
volt az emberekről, nem irodalmi, s m iud iz ragaszkodott ahhoz az
emberi valósághoz, amit meglátott; uern ád koruru list alakjai nak
talpa alá s nem a kőzős emberit meghaladó uráuyokbau keresi II

nagyságot, hanem az 'emberinek abban a JJlélysél~'éhen és hiteles
ségében, amely által a jellegzetesen egyéni u.ltu lúnossu, közí»: C!i]

berivé súlyosodik.
Nem hősöket teremt, hanem ernbereket. Nála jóf'ortn áu soselll

következik el az a pillanat, am ikor az alak ullcnőriznctetlcnűl át
siklik II m i nrleunapian, k özőseu em bcribő l a hií~Hbf), hála a m űve

szet, az irodalom i llúz.iótcremtő vurázsúu ak. U ála a "hősi" pilla
natokban is tovább működnek cl "hősök" cmlnri re llexei ; az i ilu
zió Igényeiuél nála mindig crósobbek II karakter törvúuyei. A Ii atal
házas - a "Magyarok" kötet "Isten neki" (~illlíí uovelláiáhau 
megtudju. hogy felesége másnak volt a SZl'I'elóje, Ill{pmuk II gYl'
rekét hordja a sz ivc alatt; föl iudulúsáhan v i lúg-gú szalad na, dl'
elóbb "igazán csak úgy á.llatoktnlunsúggnl" Iülkupja, nl unvósa ne
héz póstazsákjait " úgy vág neki a falunak; ott a koeamúban holmi
sírvavigadó duhajkodás helyett "tisztetHégesen ül le a lóeára": H

végül "emberhalál" helyett még ö babusgatja, kérlelaeti magáhan
a mástól megesett asszonyt. A karakter nem változott a "történet"
folyamán; nem a történet formálja a jellemet, hanem a jellemek
szabják meg, hogy hogyan történnek a dolgok.

A jelleninek sajátságos értéke vall Mór icz Zsigmond szeme
ben. Érték azzal, hogy van, hogy létezik, hogy megvun a forma

'ja, hőf'oka, í'ajsú lya, keménysége, fölcscrélheteUen minösége. Alig·
ha van író, aki jobban gyönyörködnék a karakterben. abban a
benső magban. gerincben, ami az egyéniség lónvcxe. Mór iczuál 
az "Árváeská"-ig, ,,l~ózsa, Sándorv-ia _.. hiába keressük az eibesze
lésnek, mcsélésnek azt az örömét, ami oly jellemző eg~~ Jókairll
vagy Mikszáthra, Ö nem a mesében gyönyörködik, hanem a jel
lemben, mint a természet megtapi.ntható alkotásában, remekre érett
gyümölcsében, eredeti példányáhan. S a jellembeli il' elsősorban 'ab
ban gyönyörködik, ami hogy úg'y moudjuk II mag va, az erkölcse,
végső lényege, ami köré sarjadt, ami a formú.iát megadja; nem
úgy, mint Mikszáth, akit inkább a jellem kü löulegessége, fu rcsasá
ga, rendellenessége, szeszélyessége ragad meg'. Móricz nem tud él
vezettel mosolvogni a hibbantakon. svihákokon. úri szélhámosokou.
ezen a jellegzetes mikszáthi galérián; az ő jellemlátása eredendő

en morális s a sors, amit a jellem kérlelhetetlenül magábau hor
doz, nála mindig erkölcsi itélet. Mikszáth gunyurkásan, elnéző mo
solival legyint a bűnre. Móricznál a bűnt, akár egyéni, akár tár
sadalmi, szükségszerűen, végzetszerűeu k íséri a bűn hűdés.
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2.

Eötvös óta nem volt magyar író, aki a társadalomábrázolás és
társadalomkritika oly nagy és bátor igényEivel lépett volna föl,
mint Móricz Zsigmond, Életművének az a terjedelmében jelentő

den nagyobbik része, amely a modern korban, a század végétől

máig játszik, valóságos magyar "Comódit' Humaine" s nem mél
tatlan párja a franciállak. a balzaci nak. Ő maga sokkal jobball
idegenkedett mindenféle sz isztéműtól és elmélettől. .hogysem terv
szerű; u Balzacéhoz hasonló ciklusra gondolt volna. A hatalmas
körkép, amit adott, szinte önként, eleve föltett szándék nélkül, egy
haIlatlanul gazdag és vérbő írói természet valóság ábrázoló és va
lóságteremtő igényéhöl ke!etkezett.Ez az igény nem elégszik meg
a pusztán leíró, stat.ik us ábráxolással: "oknyoIllozó". "genetikus":
keletkezésében és fejlődésében, niozgásá ban es belső vérkeriuge
seben ragadja meg az orszáz életét, életformája átalakulásának
döntő évtizedeiben.

Nincs az a társadalomtörténeti elemzés, amely a Móriczénál
hitelesebb és élőbb képet adhatna a magyal' életnek erről a fél
évszázadáról. S Balzacon kívül aligha van író, aki ilyen élmény i
biztossággal és ilyen történelmi érvényességgel tárta vulnu fol
egy nép s egy társadalom szerkezetét, mozgúsának irányát és fej
lődésének rugóit, A magyar élet esődbe jutott, posványba ful
ladt; a régi paraszti életforma válságba került, lehetetlenné vált;
a kisvárosban "a kész sínek éfol a megszabott mindennapiság ki
Formálták a békés polgúrt, aki csak mosolvogni tud már minde
nen, galvanikus mosollval, álmofol szemű éberséggel, éjjel virrasztó,
uappal félébren szunvókáló kis elrneinéccse!": az ernberek vagy bo
lefulladnak a nyomorba, zsírba, renvheségbe, porba, vagy az
életösztön fuldokló görcsével menekülnek új, más, kedvezőbb ki
látások felé. Valami megdöbbentő arányú belső emigrálás, valami
elképesztő elhontalanodás jellemzi ezt a világháború előiti magjaI'
világot; az emberek hontalanokká lettek életlormájukban és két
ségbeesetten törekszenek kifelé belőle, egy fokkal magasabbra a sa
játjuknál, az úrrálevés acsarkodó becsvágyával és reményevel.
Mintha egy jól őnött vár kincsét kellene megszerezni s alétrákon
az ostromlók egymást tiporják. "V ég telenül szomor ú, élő halálra
ítélt állapot volt ez" -mondja Móricz a századvége, a milléneum.
az "úri muri" v i lúgárúl, mely "oly züllött és keserves volt, hogv
abban semmi szép és fölemelő nem volt", és nem is lehetett belőle

más, mint ami lett: "gazdasági válság, világháború, forradalom.
a középosztály tehetetlensége, a közállapotok meg-romlása,"

Az egyetlen nienekvés ebben a világban: úrrú lenni; ez a 1,:--)1'
vezéreszméje.

"Minden szülő csak arra törekedett, hogy ;1 maga nehéz életsorából kiemeljc
.a gyermekét s élére állitsa valami hivatal révén a tömegnek. S ha ezekből a paraszt-
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fiakból vagy klsiparos-gyermekekből később sz olp abi rák lettek vagy közigaz.gatasf
tisztviselők, basák lettek, akik semmit scm gondoltak a nép, a tömeg kivánságaiva l
és szükségleteivel, csak arra gondoltak, hogy magukat kárpótolják az ifjúkor hi,J
nyaiért; ha ügyvéd lett, nyúzó I(skális lett, ha férj lett, házizsarnok lett':.

E magyar "Emberi Színjáték" egyes darabjai esztétikai szem
pontból épp oly különböző értékűek, mint a Balzac-féle franciáéi .

. Némelyiken nagyon is megérzik a gyors, "eg~;ültőhelyben" való
munka; pongyolaságok, ·figyelmetlenségek, néveserek ugvanűgy
akadnak bennük, mint Balzacnál. De 'a korkép monumentá litása
mellett mindez jelentéktelennek tűnik, S e korkép .hatalmas vará
nya.iról és lenyűgöző gazdagságáról igazi fogalmunk voltakép
pen majd csak akkor lesz, ha egyszer valaki vállalkozik rá, hogy
részletesen átvizsgáUa ebből 'a szempontból a móriezi életművet.
Ott van benne a régi úri világ sajátos típusaival ; ott a magyar
kisváros, pállott légkörének Bovaryné-karikatúrákat termő "neme
zisével"; ott II még élő ősi pusztai pásztorvilág. a rettenetes társa
dalmi nyomás alatt vergődő szegényparasstság, a falu a mag»
sokszorosan tagolt társadalmával, ott vannak az úri rend lecsu-

-szó generációi épp úgy, mínt az átformálódó paraszti élet figurái;
s ott van ötven esztendő mag-yar életének ú/n-szólván valamenny i
társadalmi problémája. S ott van, ott lüktet Ul. a társadalmi nai-e,
amit Móricznál élesebb szemmel egyetlen író sem fig:rrelt meg:
a bomló feudális és kialakuló kapitalista társadalom brutális lét
harca. Az, amit a sajnos töredékben maradt "Jó szerencsét" hőse,

Rassovszky mérnök figyel meg, miután egy szociológiaí fiHvéteI
pontosilágával regisztrálta egy bánvatelepuek, eg'ykapitalista
nagyvállalkozásnak a típusait és társadalmát:

. "Ah, hogy szerethetné az ember embertársát, hiszen ravasz társadalmi berenJcz
kcdést kell teremtenie, hogy hátrább szor itsa az Étel imádott garmadái elöl a t11>..
bit... Ez az undok harc az életért. Ez a rnunkás, aki szembejön, csak azért köszön
leemelt sapkával, hogy tudom: te közelebb állsz az l~tdlIez... Az II ké~ finom
ruhába öltözött kis úri fiú ott a fehér lécker ítésen beliil, ahogy az örtást labdát
rugják, bezzeg nem köszönnek kl. Már azokban a pondrókban benne van a jó fala
tok 6őségének önérzete. A pirosarcú,. jól fejlődő kis kígyól" a kecses, apró vlperák,
akik a' legszebb reménnyel nőnek, hogy nagy és büszke kigyók, 'legyenek, mint a
szüleik, akik rryálkás, nndorító. és mérges nedvvel permetezik be maguk körül a vi
lágot, valami olyan Iörtelemrnel, amelytől mindenki fillfordul, csak ők maguk nem.
ök maguk mint kerítésen belül élhetnek a megvédett területen, amelyet a szernük né
;·(.sével, a kezük mozdulatával, az egész egyéniségükbőt áradó idegerővel szak a
natlan oltalmaznak a betolakodók, az alulról bevándorlók ellen, másteiül
;ol~ton 'ostromolják a fölöttUk levő várakat. akikkel szemben ők éppoly gyűlött

i~egenek, mint nekik a mögöttük csörtetők" .

A régi életformából az uraság felé való emigrálás útja, ahogy
a "Légy jó mindhalálig", "Forr a bor" és "Bál" mütatja, az isko
lán, ezen az "előkészítő poshasztón" át vezet, mely az alulról be
lékerült anyagot "középosztályivá" párolja: kiöli belőle az öu-
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álló akaratot és a szabadság igényét s ráneveli a tápláló emlő,

az Allam vak tiszteletére és szelgálatára. Nem utolsó föladata,
hogy kilúgozzon a lélekből minden esetleges lentről hozott forra
dalmi vágyat és népfölemelő igényt, kimossa még az emlékezetből

is a népből származásnak, a néppel való közösségnek az élményét,
s egyszer s mindenkorra beléoltsa a gyermekbe, a jövendő hiva
talnokba, tisztviselöbe, "úriemberbe" azt a gondolatot, amit a "for
radalmár", a "szocialiata" Nyilas Misinek mond nagybátyja, aki
maga is szegényparaszti sorból került föl, lett úr, igazgató, kőzép

osztályi : "Ne beszélj szegénységről és gazdagságról: ezek nem
tartoznak a nemzeti gondolat körébe". Ugyanígy kívülesik e kőzép
osztályi illuzionizmus "nemzeti gondolatának" körén az a falusi
létharc, amely Nyilas Misinek, illetve Móricz Zsigmondnak leg
személyesebb és legkeserűbb gyerekkori élménye, s melyről n
fölkerült és közösséget már nem la néppel, ahonnét jött, hanem
ahová elért: a középosztállval, úri renddel tartó Isaák Géza tudni
sem akar. "Ne bántsuk a falut -- mond.ia. -- Az az egyetlen hely,
ahol áldott béke és boldogság van". "Igen, a népszfnművekben" -
dünnvögi viasza Misi, aki a saját bőrén tapasztalta meg ezt az
"áldott békességet", az ádáz falusi kaszt-harcot, mclyet csak az
külöuböztet meg 'a hivatal és az ipar világában dúló tól, hogy bru
tálisabb, mert leplezetlenebb. A falusi rokonok. ellenezték a Misi
- vag'yis Móricz Zsigmond -- kitaníttatását,

"Attól rettegett az a had, hogy a Nyilas-lIúk kltanulnak s a szegények, ha ki
járják az iskolákat, egy fokkal magasabbra kerülnek, rnint ahol ők vannak, 1'. kasz t
beli irigység tört ki rajtuk. A pária kitaníttat ja a fiát, s akkor mi lesz az Ö nagy
büszkeségükbö l, ha az ö gyerekük kénytelen le" megsüvegeJni a mai páriának a
fUtt?ff

Misi-i-Móricz ennek a szegénységnek a szolgálatába áll. ,,~llg

egy csepp' vére lesz, mindig azt fogja hirdetni és azt fogja szol
gálni, hogy a szegények is emberek. Éppen annyi. joguk van az
él etre, mint a gazdagoknak". Az ő szemében az írás, az irodalom
szociá.lis tett. "Az író a mesemondó ,- moridja Isaák Géza; egész
társadalmi osztályának mentalitását tolmáosolva. -- Ahogy a
í'onóban vannak öregemberek. akik a legszebb meséket tudják és
munka közben avval elszórakoztatják a hallgatókat, épp úgy vall
az irodalomban. Az író csak meaéljen szépeket és mulatságosa
kat, de egyéb nem tartozik rá". Misinek, azaz Móricznak viszon t
az a meggyőződése, hogy "az író az egész emberiség munkása";

.nem szórakoztatója, hanem lelkiismerete nemzetének.
Ha végignézünk pályáján: ez a lelkiismeret egyre komorabb

s vádlóbb, itélete egyre keményebb. Fejlődését ő maga világítja
meg. Eleinte - akárcsak Bethlen az "liirdély"-ben -- "a magyarsá
got úgy tekintette, hosv vérségi kötelékekkel van összekötve an
nak minden rétegével s azért fájt neki a nép élnvomása az urak
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által, mert az volt az érzése, hogy egyik testvere nyomja el a má
sikat". Még valami szánó s gyönyörködö szeretet is volt benne a
hanyatló úri rend életstílusa iránt, aminek legszebb meg-testesü
lése talán il kaszinóban mulatozó, sebeit r őpke kis nóták dúdol
gatásával balzsamozó Szakhmáry Zoltán az "Úri muri"-ban. Aztún
fokozatosan kiábrándult az "úri rokonokból", úri rendből ,,8 in
kább vállalja a paraszt ösöket, mint az urakat". Kritikája megéle
sedik, szatírába csap, mint a "Rokonok"-ban; s magánvosságúra n
föloldódást már csak a népben, a néppel való teljes kozöaségben;
a paraszt és proletár világ melegében találja meg: "A boldog'
ember", "Árvácska", "Csibe", "Rózsa Sándor" világit ban.

3.
"Én nem vagyok tovább, mint az apám, aki paraszt volt, nin

csenek csak ösztöneim és indulataim" --- mondja Dús Péter a
Hofratnak a "Míg új a szerelem"-ben. Móriea jellegzetes hősei,

akikben többé vagy kevésbbé magamagát testesíti és saját élet
problémáit jeleníti meg, jobbára mind ilyen ösztönemberek. "Tele
voltam életvággval, hatalmas volt a potenciám, testi ér-; szellemi" -.
vallja a szobrász. Elemi erejű, szinte ősálla.ti, g ázoln iképes, rette
netes szekszuális feszültség fűti alakjait, "ortiítaniuk kell, nyeri
teni a bujaságtól", mint Turi Daninak. vagy az ő fejedelmi ruá
sának-rokonának, Báthory Gábornak. Ez a nyers, roppant, zsúfolt,
csupa-anyag ösztönösség olthatatlan sóvárgással keresi a saját
ellentétét. a szellemit, lelkeset. finomat, fegyelmezettet, azt, am i t
magánál magasabbnak, nemesebbnek érez. Akár a "Magyarok"
kötet eg'yik remekének, a "Virrad" címűnek a betvária, akinek
szemébe könnyet fakaszt a lány "madonna-bánata":

"Enn,ek a kőnnynek tűkőrv iz én át kémlelte a sötétben, amelyben itt volt tök
egy karhosszra az a lélek, az a sziv, amely az első nemes érzést gyujtotta föl benne.
Ott piheg ett a formás, ,gömbölyű karú leány, aki nem a vérét tüzelte, ingerelte, ha
nenr tudja lsten mlt, A lelkét. Amiről azt sem tudta eddig, van-e, nincs-e. Ej, be
kívánatos volna ezzel Indulni egy egész életre".

Vad hímnek és hozzá képest hideg ,.; talán éppen ezer t a
spiritualitás valaminő ellenállhatatlan vu.rázsá val ható nőnek ezt
a viszonyát a "Míg új a szerelem" önvallomása mint faun és nimfa
kapcsolatát fogalmazza meg. Dús Péter tekintete rátapad naszutus
párjára a vasutas fülkében: "A faun áhitata és vágya volt ez,
aki nimf'át fogott s most maga is szeretne istenné válni; utálta
most a tömzsi és vaskos munkásságot, amin eddig átment". A hű

vösség, zárkózottság, légiesség az ösztönember felé valami szel
lemit sugárzik; olyan valami, amin át, ha birtokába jut, úgy "ejti,
"vaskossága" föloldódhatik, átszellemülhet. ez a nyers anyagi át
emelkedhet egy tisztultabb, szferikus világba, megszabadulhat a
tulajdon lénye terhétől, ez az ösztön befogadhatja a lelket. A szob
rász számára a második feleség nyulánk alakja szirnbólum: "az

470



előkelőségei, a testi-lelki kiválasztottságot jelenti", "a vég-telenség
hez kapcsolja", "a nyers és tapadó földit a magasba sugározza".
Dús Péter p roblémája - m int egy rajongástól félbeszakadt mon
datban vallja - a Faun és a Nimfa: ,,~~rzi a tömpe faun éhes,
falánk, kapzsi tagjait, ahogy a nimfa felszálló, végteleuül édes
és élénk és a tavaszi erjedésbe oszló ... " A Móricz nagy IérIi-hrm
jei mellett mindig ott van a nagyon más, szigorú, aszkót.ikus vo
nású, az ő irgalmatlan és éhes egészségükhöz rnérten "beteg", tom
boló nemiségükhöz képest "frigid" nő: 'rúriDani mellett Erzsi,
Báthory Gáborral szemben Palotsay Anna, Bethlen mellett Ká
rolyi Zsuzsánna, Matolesv Miklós mellett a tamtókisasszonv,
Szakhmáry Zoltán mellett a felesége, DÚH PéÍf~r mallett Marzit,
vagyis e sajátos. trag-ikus férj-feleség viszony ősképe: Móricz
Zsigmond mellett első felesége, J olán, Eltéphetetlen kapcsolat, olt
hatatlan tűz. Az a nő, aki a puszta szekszuális kiclóg ülést adja,
aki pusztán az ösztönökre felel, a Móricz-regények "szajháj,,", a.
tragikus, tűzvészes-halálos házasságok e bolygója: a "Sárarúll)-"
Boráia, "A fáklya" kisvárosi knsz.ír lánva, "A nagy fejedelem"
Báthory Arinája, a "Tündérkert" boszorká ny Iruref'Iyuéje, az "Úri
rnuri" Rozikája: ez a nő nem házasságra v.aló ; ez az, akihez a
földühödött hím elrohan, hogy aztán utálkozva otthagyja; ez az,
aki odaveti magát s akin átgázolnak s akitől nrind ig é3 nundig
visszatérnek az egyetlenhez, a t.isz tához, a mocskossáaától öklen
dező faun a "szenthez", a szenvedőhöz, kínzóhoz és elhagvhatat
lanhoz. penitenciáru és mártírságra születetthez. Ahhoz, akit Mo
ricz önkéntelenül valahogyan katolikusnak érez, még akkor is,
ha nem az, éppen a "hidegsége", a másfajtasúga, az érzékek fölötti
uralkodása miatt; H akivel a férfiben nem ü; annyira a proteatáns
áll szemben, hanem a protestáns alatt az ősi, kereszteleflen. ösztön
életű, fékezetlen pogány. Margi t-.Jolánról mondja Dús Péter-Mó
ricz a "Míg új a szerelem"-ben:

"Szegény Margit valami gyermekkori fogalomzavarban szenvedett s hosszú együtt

élésük alatt mindig embertelen harcot kellett érte és vele folytatni. Pedig ö ls tele
volt szenvedéllyel, de valami értelmetlen hiúságót helyezett abba, hogy legyőzi és
mcgveti az érz é keket" ...

Palotsay Annának "nem lett volna szabad asszonnyá lennie,
se protestáussá - mondia Báthorv. Neki apácának kellett vol
na beöltöznie: s világtól, emberekjól elvonulva pergetni az 01
vasót". A "Sárarany" Erzsije vallására is katolikus, kereszthor
dozó és vezeklő és tönkretehetetlen, akinek erejével szemben szét
f'oszlik a Túri Dani "ősi emberi nagy ereje":

"Az ő ereje semmi ahhoz az erőhöz, amely titokzatosan belenyúl annak belse
jébe. Tudta, hogyha ö most engedne hirtelen gyűlületénck s széttíporná az imád
kozó asszonyt, annak minden tagja külön az ég fejé emelkednék s a testI bántás
a lelkét már nern érintené" .
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Mó ricz szemében a szokszuális együttélés egyetlen formája' a
házasság: "enélkül az ő lelkiberendezése mellett lehetetlen': ő nem
tud máskép; az ő szüleí őt úgy nevelték, ll<!g'y Hem meg~~ más
módon", Fölbonthatatlan háziasság, mclvben a válás elképzclhe
tetlen ; csak a halál vethet neki véget. Ugyanakkor fölbonthatat
lan pokol. Valahogyan, be van zárva; nines ablaka, nincs ny ílása
fölfelé.' A férfi, az ösztönlény éppen vaskos ösvtőnőssége miatt ki
sebbrendűnek. alacsonvabbrendűnekérzi magát a nő előtt, "mél
tatlannak'vérsi magát hozzá, uehézkesnek, otrombának hozzá ké
pest; s ráadásul fokozza ezt az alacsonyabbrendűségi érzést a mó
riczi házasságokban a társadalmi különbség "előkelő" nő és "pa
raszt" férfi közt. Erzsi g azdalánv, Dani uapszámosf'i ; Károly i
Zsuzsánna nagy nemesi családból, Bethlen éppen most bejött ko
zépszerűből való. A faun túlzott imádással kél' bocsútatot faull-vol
táért a nimfától; a pór megalázza magát az "úri" nő előtt, A
férfi szinte fölolvad, ellágyul a boldogságban, hogy ez a Illeg' II e III

érdemelt kincs az övé; "rab, rabszolgu, imádó Ioalázott'' lesz, m i ut
"A galamb papné" már-már karikatúraszerűltnokja.

Ugyanakkor él benne az ösztönlény robusztussága, korlátokat
törő indulata, az erő öntudata é;; gőgje; u vágv, hogy a belső

sebekért és puhaságért kint a világban kárp!Jtúljamugát, ott élje
és tombolia ki erejét, hódító kedvét; ott megmutassa magát s oda
menekűljőnel, oda rohanjon ki: poklából kitörve poklot bor ítsou
az egész világra, mint a szegény szultánáját halni hagyó v ilághó
dító Karak szultán, Mert ebben a kisebbségérzéssel sebzett 1110

riczi férfiban egy hódító, egy zsarnok lakik: acsarkodó, vi ssz-i
maró "rab oroszlán". Ő, a .Jealázott", tel jes Iealázottsajrot, öl!llia'
gáról 'való föltétlen és egyoldalú lemondást kívánua a uőto l.
Ösztönös, naív, szőrnyeteg önzés van benne. !In- lesz. 'a húza.,,~:ig'

két természet, két akarat csatatere s a harcba rnindkét fél uriu
dent elveszít. Túri Dani,
"mikor először észrevette, hogy az asszony rá akat j a kén ysz er iten i az akaratat ö
reá, olyan hihetetlennek tünt lel neki, amire nem sz á rnito tt soha, Mikór tisvtún be

látta, hogy az asszony és fi két külön akaratu, önálló lény, amely csak akkor tuu

megélni, ha .köícsönösen, szinte alku doz va egyezik meg valamiben, nly utá laro snas
és kítűrhetetlennek érezte az egész világot, hogy sz ere tett volna sz étrohb ann i, "ilá,,
gá szaladn! belőle",

Ahelyett, hogy u két fél közösen építene és szolgálna valamiuó
magasabb, a kettejük "üsszegénél" több és teljesebb, és fölöttlik
álló valóságot, azt, ami a házasság, a család, u házasság szeretetkö
zössége: egymáshoz láncolva is egymás ellen élnek, bezárkózva kü
lön-külön és ellentétes töltésű önzésíikbec.s a két pólus, a két önzés
közt csak ví llámok lehetségesek, kiegyenlítődés soha. Pokoli, gyil
kos, önző szeretet. Gyűlölet csikorog az :alján. Miklós és Margit
összezördül "A fáklyá"-ban; a férfi kirohan a kertbe, aztán egy,
óra múlva
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"bizony visszament s kol dult , irgalmat és könyörülete! csdek elt a ptltamasávat s
mennyi í de ig keHett némán és alázatosan rimánko dn!», mig némi enylifllést tudott
észrevenni a finom és acélkemény ,arcocskán... Ezek a mély és sz cnvedelmes vií.a
rak egyre jobban kimeritették az idegalt s min él tovább kellett feszítenie a meg
bánás, .Ie aaacsonyodás, porban fetrengés játékát az istennő láhrr! előtt, annál erő

sebb és vadabb gyűlölködés nőtt valahol a lelke í enekén, sötóten és irgalmatlanul,
ugyanazzal a szeretett lénnyel szemben".

Fegyverszü uctek lehetnek. érzéki talúlkozú;;o]';; pillanataiban; fij]
oldódás nines. A szerétet itt magúban ég, fiisttel-koromnwl; mar,
uern ure leg ít. Meaváltatlan világ; még' ueut érkezett el hozzá a
;::egy~~ltá". "A fáklya", filozófiája, vagy teológiája, Matolcsynak
c a furcsa; félignietzsl'heán us, I'él}g' valam iríő németes bibliai
racional izmus emlőjéból szítt gontlolatmenete ebbe a végeredmény
be torkollik: "A halál az egyetlen élet! Boldog' az ember, aki uieg
hal". fo; hogy rohannak ,11 móriezi hősök a halálba, pusztulásba:
hogy torkollanak regényei ámokf'utá.iokbn, urgiákba, tűzvészekbe.

Túri Dani, Báthory, Matolcsv, Szakhmúry : "A f'áklvá't-ban Ököri
tó ég, az "Uri muri't-ban a major; a "Forr a bor' és a "Bál"
vége orgia. undor, hányinger; ,.; a nugy tüzel, visszfényeként az
"Árváeska" végén leég a gépész háza s a "nózs·a Sándor a lovát
ugrat.ia" végén Szeged. S a-"vérmámoros" Bethlen nagy mulatása
Lippa romjain "A nagy fejedelem" záró jelepetéhen ... A pusztulás,
halálbaomlás. megsemmisülés, szétrobbauás mif'éle látomása lap
pang-hatott, a halál milyen szoronzása suuv íthatott ennek .a lát
szólag o!y"joviáiis" léleknek a mélvén f Talán ami Báthory Gá
horban : "a nagyon él8 emberek halálérzése",

De ebből a nyomott, fojtott, pogány, halálos, megváltatlan vi
lágból mégis indult út kifelé, a föloldódás, szeretet, megnvugvás
lelé. Mór icz talán semmire nem vág-yott úgy, mi nt ti szeretetre.
Arra. hogy föloldódjék a szeratethen.

"Én akarnék adni magamból": de amit én adok, al. nem kell az embereknek 
kiált föl Mátolcsy - sugárzani tudnék felettük és kiárasztani magamból az istensé
get, bogy nekik, hogy, értük tűzcsó vává legyek: d~ az emberek ann yir a szűk, any
nyira parányi látóhatárban élnek, hogy elvesznek a sötétségben"

.A szeretet útja azonban nem ez az őskajános önpazarlás, nem ű"Z

az i etenségsugúrzás, tűzcsóva-Iobogás. lia az emberek valóban
parúnyi látóhatárban, valóban sötétségben élnek: a szerétet leszáll
hozzájuk fi velük lakik a sötéteég ükben. Nem fáklya fölöttük, ke
vélyen; hanem rneleg ítő, alázatos; világító láng, közöttük. Ad ne
kik, de tud kapni is; nem vezér' fölöttük, hanem testvér veluk.

Amennyire ismerjük' s amennyire il maga elmondja. az életét,
1Ióriez Zsigmond belül, lélekben egyre magányosabb lett: Tele a
nyugodt, kedélyes külső alatt a nehéz gyerekkorból hozott sebek
kel és érzékenységekkel. Ahogy élete végén valóságos országjá
rást rendez és szervez é03 fölfedez és kísérletezik és támogat: az
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minthujnind egy közösséget kereső, szeretetre szomjazó magános
ember szemérmes és kapkodó kéznyujtása volna. öt, a lentról
.iöttet, nemcsak az írói és szociológiai érdeklődése tereli íj nemcsak
az ősi emlékei vonzzák lefelé; benső, lelki szűkséglet kényszerrti:
testvérkeresés. rokonkeresés. A boldogtalan boldogságkereső igy
találja meg a "boldog embert", az életében elárvult iiregedíl árv II

;,Árvácskát" és Csibét.
Ha az író, aki valóban megújult a népből: Mórioz Zsigmond

megújult, ujjászületett. És ez a megkeresztelt nagy pogány mintha
most, a népben, a népen át, életében elöszőr, találkozott volna a
kereszténységgel. Avval a féligmeddig tudattalannal, ösztönösell
evangéliumi val, amely a proletár tömegekben él s amely annyira
más, mint amit Móricz addig látott és gúnyolt odavetett lItegjegy
zeseiben (mert lényegéig nézni sosem volt kedve vagy érkezése):
.az üres hagyomány, az önzés, az aulikusság s.a vallásnak m int
holmi rendfönntartó vagy életbiztosító intézménvnek a Iölf'ogás«.
Egyáltalán idegenkedett rrrindenféle vallásosságtól é,.; vallásos hit
től d ezen a téren többnyire beérte közhelvekkel é~ meglehetősou

vulgáris Bzólamokkal; s most találkozott, anúlkül hogy tudná. III i
az, a meg-vú.ltottaág; nyomaival a vihurbuu. Azud a szeretettcl,
amely szegénységében is boldog, mert "alkalma van ebben az élet
ben jót tenni". S ettől valahozvan m intha ruegm elegedet.t voi na a
szive, a hangja, a világa; földerült és egén meg.ieleut a reménység,
Az a -leg'reálisabb reménység, amely a szegóuvek és igazak szivé
ből sugárzik. S amely még az "Arvácska" n~lgY, dickensi HZOmOrl:
ságában is ott bujkál, az Árvácska nagy, megható, készsége"
szeretet-szomjazásában, hogy ez a szeretet szinte m in t a bojtárojúu
ver gyökeret és tenyészik ebben az önző és rideg és komisz világ
ban; amely ott van, ott ragyog a Joó György tisztedséges és egy
szerűen hősi életében· (s a remekműben. "A boldog ember"· ben) :
ot.t él a "Csibe" jóságában és humorúban. vasló« tisztaságában és
bátorságáhan. s ott lüktet U "Rózsa Sándor" Iő lszabadult, tisztu
mesélő hangjában, elővarázsolt mul tjának páratlan, élő tel
jességében és kemény, szószóló igazságában. S ö m iuthu el iudu lt
volna a megtalált boldog úton.

Ekkor tett. pontot életére a halál, tíz esztendővel ezelőtt.
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CAMPAGNAI LATOMAS
Irta Ijjas Anta!

r.
(Goethe janos Farkas államminiszter levele
Steinné asszonyhoz, Weimarba, Rómából,
1787. angusztusátian.)

... Száz rézmetszőkés kellene ide, nem egyetlen szál toll, le
írnom 'Önnek, Kedve", ezt a Rómát, a nvárhő arany Jávájába
mártva: a zsalu-ablak fatáblái behaítva a forróság ellen, mögöt
tük künn a napfény fehér izzása villog a Piazza Spagna vakító,
porral telt széles fénykútjában - de DZ ember itthon mégis sz inte
fázik délelőtt ennek a márvánvpadlós tarka szobának hű"én. Most
is itthon töltöm a teljes délelőttöt, m íg künn fel nem hangzik
az 'Angyalvár ágyújának delet jelző dörgése, s akkor széthajtom
a zsalukat. hogy gyönyorködjem benne, mint változik át a tcr
a piacró!' felröppenő galambok szárnvverdesésének viharává. A
sebző édességgel és gyorsasággal ömlő római napokban ez a déli
dörgés három hónap. mulva már majd esztendőnyi itáliai emlék
ről beszél, és - most térek rá. arra, amit megírni akarok -
köstük egycampagnai kirándulásról, amire képzelje, magukkal
tudtak vinni itteni barátaim.

A dolog számomra nagyon tanulságosan indult: olyan fesze
sen, hogy rá kellett jönnöm, nem bánhatok többé olyan mereven
ezekkel a derék emberekkel, akik valóságal tűkön ülnek, hogy
segítsenek nekem megtartani ezt az itteni félig már hóbortos IéI·
inkognitómat. Már a kirándulásra való meghívásom is egészen

. humorosan ható megf'élemledettségükkel és kölcsönös félreértések
kel történt. Nos, a tegnapelőtt előtti napon küldönccel küldött
levélben azt az üzenetet kaptam Angelica . Kaufmanntól, akinel
egyébként is aznap este jöttünk volna össze, keressem föl, miolőtt

a társaság többi tagjai odaérnének. "Aggódva bár, hogy még
tán barátságát is elveszítem -- Írta Angelica -- de meg kell
vallanom, amit nem halaszthatok tovább; ezért kérem Önt, hOg'J
előbb jőjjön. Előre kérem. ne haragudjék meg rám míatta .. ."

Igennel válaszoltam. előre is bosszankodva amiatt, hogy el
kell merinem, utólag meg azért, mert igent mondtam; Augelícá
ról, erről a szép és kedves teremtésről már több8zör írtam, talán
arról is, hogy ugyanúgy kissé alacsony, mint Valaki odahaza
Weimarban s különösen ha oldalt fordítja kissé az arcát, hasonlít
Kegyedhez, néha egész megtévesztően és elvarúzsolóan. Jijgy' idő
óta azt is tudom, hogy ugyanúgy bámul és szeret, mint az, uk i
hez hasonlít. Idősebb Önnél néhány évvel, de vonzása mindazokra,
akik körülveszik, egészen töretlen, sőt édessége még varázslobb
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ettől azérettségtől, amit ruúr kora öntiiU urr-áunk és vuloban
szép festőnő-kezeinek pornpú.jába. Mi ndet-rő! azonha II idá ig uern
volt szó kőztc és köztem - 6 levelűnek IJallg'ja lllost veszr-dchne«
vallomást igért, noha már többször is, amikor vele maradtam
festö-termében s előttem állntt forró zavarbau : csak a kezemet
kellett volna k invuitauom, hogy tétovává vált (J('setjét ki vegyem
ujjai kőz ü l s éljek a hatalommal, runr-l v adatott minden i'érfiak
nak ania asszonyok fölött, akik szeretik őket, f;n azonhan nem
tettem ezt és nem· szándékoztam tenn i, -éppen azért, mert any
nyira hasonlít Magához! Kegyed ugyall, megértésének él; «Iné
zéséuek azzal a fönséges kegyével, amulvet 111ft I' tübbsz ör gyakorolt
irántam, megértené ezt a hűtlensúg-he öltöztetett hűséget vagy hű

'légbe öltöztetett hűtlenséget, mint amikor megértett m ind.iv ak
kor is, amikor azok, akikről szó volt, mégcsak Hem is hasouh
tottak Önhöz, De eddigelé úgy határoztam, hogoy nem engedem
magamra hatni Angelica varázsának holdudvarát másképp,
mint ahogyan magamnak megfelelő és hasznos -- hogy a varázs
jólessék, öntudatot adjon és alkotásokra öszWnözzöll. Magam ban
ezt próbáltam előre is ruondatokba öntcui H gyöngéd és pontos

.szavakkal magyarázni Illeg neki, ami mugyurázn i való, ~ ha
ugyan egy szcrelrnes nsszonv képes ilvout ml'gérteili és beleuyu
godni abba, hogy egy férfi pusztán alkotásai nirnf'ájúuak k íváuja

'ót tekinteni!
Nohát, ily épületes szándékokkal Ielf'egvverkezetten halautam

át az embergyilkos nyárdélután üres napfényén és úrnvékain ;
az ég ilyenkor forrón csillogó ólomtenger a római utcák fölött,
oa körvonalak, amelyek idáig élesek voltak, belevesznek a föld
és a lég szűrkén vakító sugárzásába. Felmegyek II palota roppant
lépcsőin, megr-ántom a csengő húzó iát, kései és vontatott cso
szogás, Maturina, az öreg szakácsnő nyit ajtót és némán, miköz
ben tulajdonképpen még tovább alszik, vezet ezúttal nem a rnű

terembe, hanem a kisebb szalonba. A külHÓ ádáz hőséggel szemben
itt meglepő hűvösség. a f'atáblák hehn.itva, a padló a félhomály
'han, sötét színek különböző árn ynlatn innk ható tarka márvány,
'a mermyezet festett virágfűzéreit pu fók csee..emőangyalok szo
rongutják markukban s lebegtetik a látogató í'ölőtt, ,az egész
bútorzat nem más, mint a falak mellé tett néhány selvemhovo
riatú szék s aranykeretekbe foglalt homályos tükrök; köztük van
egy, amelynek kristálv tavában összegvült a künti fény és fe
lémcsillog. - A Signora mindjárt jön __ o közli Maturina, aki
abban a pillanatban látszott csak felébredni; de persze Angelica
nem jön mindiárt éa most én vagyok az, aki egyedül maradva
() lbóbiskol.

- Nem is gondoltam - mondja egyszerre Angelica hangja,
hog'y olyan korán jön, és nem tudom, tud-e eléggé megértő és
megbocsájtó lenni amiatt, amit meg kell Önnek vallanomo oo -
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A hangja mély és elfogódott, ott áll előttem a sápadtzöld-selyem
kárpi tú falnak támaszkodva és azt a ruhát viseli, amit akkor,
amikor először hívott meg, olyan hűvös zöldet, ami Magának is
olyan jól szekott illeni, csak őt még különösebbé teszi, mert a.
pompázó blúzrészből merev arany csipke nyúlik föl és fogja körül
a nyakat, félig bezárva még arca alsó részét és kissé az állát
is, - olyan, mint a királyi udvarok spanyol dámái az itteni meg
nápolyi régi képeken s valóban nyugtalan és sápadt. Én méltó
ság'gial biztosítom megúrtésemről, amellyel szemben, kellő esetre,
kérem az ő m~értését is, amit ő izgatottan megígér - s így
megy a társalgás egy darabig valahogy olvanmódon, mint akik
egymás körül keringenek valami sötétben. Egyszerre csak meg
villan benne valami meg-világosodás, szi nte rnint a falitükörbe·
gyült fény, és megért. -Lehet, hogy most nem azt akarom
mondani, amit várt - szól egyszerre dévajul - de én nem
tehetek arról, amit gondol; nos, most csak arról van szó... .
és megmagyarázza: itteni német barátaim, egy kis összeesküvést
szőttek, hogy megmutassák nekem a Campagriát, már meg is
állapodtak egy kirándulásban. sőt el i s rendeztek mindent, csak
éppen nekem nem mertek szólni, s ő sem, akit megbíztak azzal,
hogy meghívjon. de mostmár nem lehet tovább halogatni, mert
a kirándulás holnap lesz, és a mieink most este éppen azért jön
nek, hof,"Y a végső apróságokat megbeszéljék együtt ... ne ha
ragudjak, de bizonyára nagyon elszomorodnának, he nem rnen
nék ... és bocsássak meg, hogy csak az utolsó pillanatban inert
szólni. ..

A helyzet olyan meglepő és húmoros volt, hogy nem volt
mást tennem, mint akarva-akaratlanul igent mondva önkénte
lenül felkacagnom s a mennyezeti freskók meztelen, kövér bam
binói huncutul kacagnak vissza a hiúságornat ért felsülésre.
Kérem, hogy Kegyed is úgy .mosolyogjon rajtam, ahogyan én
akkor magamon, - egyrészt azon, hogy egy csomó kedves fel
nőtt ember így féljen az ün .Iohann Wolfgangjának Ieszességé
től, másrészt hogy ez a feszességgel párosult hiúság milyen
pácba került itt. Angelica azonban' hálálkodik és tapintatosan
másra tereli a szót: ah, hogy ír-ígvlem ezeket a római németeket,
akik németekből itt valóban déliekké tudtak olvadni, ;;; ime meg
kíséreltem most én is, hogy kövessem őket: ezen a napon voltam
itteni barátaimhoz, akik most kezdtek szállingózni, először 
amint gondolom - barátságos, mégpedig (amint szintén gondolom)
elbűvölően, úgyhogy mind meg voltak lepve. Ime ti kedves
Enyéim otthon, bizony csodáljátok meg, mi lett' a ti nehézkes
weimari Goethétekből. bizony Iecseg, nyájaskodik, boldogit, egy
csomó embert ezen az estén. Dehát mi mást lehetett volna ten
nem' Ök pedig csak úgy sugároztak, külöuösen a derék 'I'isch
bein, akirőlkiderült, hogy ő volt az értelmi szerző, mégpedig'
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azért, mert a képhez, amit lefestésemre tervez s amihez már esi
uált is vázlatokat, a Campagna kell hátterül; ott, tulajdon ott
akarja körémfesteni a tájat! A derék ember olvan büszkén for
golódott egész este körülöttem, mint valami báráuv ,'gy orosz
lán körül, aki barátságot kötött vele", Nos, így történt, hogy
másnap elh urcoltatn i engedtem magamat a Cuinpag'náb» ~ aztán
pedig, még meglú.tju majd, III ilyen csodúlatos kaland ba u túna!

ÜlYaJI kedvesek voltak, hogy a társusázuuk kibérelt három
g yor-skocs i -- vettura -- ar, én lakasom r-Iőt.t. ú llt meg a Spagnan.
.lót aludtam s elmult a bosszúsásrom id, ígyliút dOlir,lott az, amit
előző este közvetlenséggel és nyájaskodással k'elTett closz iatuo m
~ úgyhogy bizony megint csak a ti iSllll'l'ií:-; Goethétek múszott
föl a vc-tturáru, fehér kirúuduló kőpcuyóvcl és teljes móltoiúgú
val a korareguelbeu. Tudnotok kell, hogy itt Hómában. nyáron,
nem lehet olyan ko rún kelni, hogy meg tuduók előzni a uaj.ot :
nines reggel és nincs hajnal sem, a nap egyszerre csak egysZl'r:Ú)11
fönn van, mégpedig valóbau "Wnll": m iudcn előzmény nélk iil
magasan áll a házak fölött s {'g és föld «suk úgy tüudök öl nek
a hőségtől.

Hosszú városi utcákon. majd BÓllla kü lv.irosu in út, emberektő!

és gyerekek től csak úgy uyüzsgö hérhúzak kiiziJtt, szárudó fe
hérnemiik teugere után, váratlanul, a kú r az égTe a nap. ugyan
úgy m iuden átmouot nélkül kerül elénk a Caurpag ua, -- előlép

egy gyiiJlyürú k iílsejű ódon templom és egy magas. hajdan pi:-;:~

kosrózsaszínre festett emeletes k ocsmu.h áz ki;zii!t: eleddig- vú ro-,
-., olt, ruost pedig ameddig {~sak a szem e llú t, a Sennu i. nzuz a
Campagna!

Vö rdslő, kisült !'iild és ahhoz olvadó sz i u u, ri tk as, vókouy és
magas fú. s a határtalan, vörhenves sík súg- fiiliiit kegyetlenül
kék, sziute fekete mcnuvbolt, olyan félelmetes uiazussáaban "~';

messzcséghen, ami szin to már vulósztuűtlen nek látszik; az út egye
nesen elő re mr-t sző szürke szalagja mel le tt h~,t'miillk sÍn'lllléki'
ket vesz ki a közeli vakító ragyogúshú[ ('S szúraz gőzbűl, -- a
kocsi végigiramodik a régi római köv eken (lu lajdon uma kövek.
amiket még azok fektettek le. - s hogyan is építettek volna
azóta bármi polgárilag hasznos-an) s ekkor a kemény, össze
pörkölődött föld mintha- csak ha.iigúlni kezde nó itt-ott hantjait :
vadnyulak száguldanak eikázva el-beljebb az úttól, bele a síkba,
rozsdavörös vadmadarak csapnak a magasba: a mőgöt.tűnk még
egészen közelben fehérlő Rómától úgyszúl ván csak néháuy ló
~:ésnyire a táj visszaváltozott ugyanolyan vad terrneszettó, ami
lyen egy őserdő vagy sivatag közepe. Pedig -- inondta 'I'ischbeiu,
aki kitünően ismeri ezeket a római régiségeket is -- azt mond
ják, hogya Campagna valamikor zöldségeskertek és szőlők meg'
gyümölcsösök valóságos paradicsouru volt s dús, hű vcis lornbok,
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dzárkok, tanyúk értek egészen az albán hcg vck láhú ig, " csuk a
róma iak utún k ővetkvző sötét korbau pu sz..u l! mc.. így. A tál"
sai m IleIII váltuk annyiru déliekké és pápistúkká, hogy ne murudt
volna Illeg- he n n iik hon uuk nuk és h itüuk nck az II vonása, uruelv.
I{'vél! a riiitl az emberi éld eg-yedül k özvet le nül uiegtupasz tu: l
területe, itt akar éJlli, aluk ítuu i és 1:;:".;,1: l n i, Ninc" köz ű lűul.

va l-: utas. aki meg- ne döblJl'lJlle a lú tvúryú tól cn nek a sivatagi
I cn;:,' rpll~ztaságl!ak, ctlll!'1 y' u-k kiiwPl\ll H pú pú" IG'4~'húz ~;zékváro
";"1''';"' ]Ptt hajdani RÓlIIa t rónol ezernyi klll!>IOJllH. szeu tje i , erek
lvéi, egyhúzi emlékei Illeg rorujn i k özűtt b; ki:zi;lInYl,1 ncz ej olya u
!:iizi:ns('gps dolgok j'iiliitt, ru i u t ;ll1lilYl'l!l'k il kk., U!JOl'kH, par:ll!'
;-:'011, zi'lds('g" és g'yiilll(i!' s ;\ flÓlllidJlll1 \'~ze;:slll'oh'a (\lő mi ll i.».
l'lllhel'teng-er SZÚlIIúra, a uulv lPllPl1 t í,"'zer tübh, m iut a IIII
We i ruu ri állu m uuk eg,".Hz to rülctúnek (~g;ész lako:o'súga! Mint mű

\'(\szl nlPgragadoU a "ad (~" k iet lcn túj látvú nvu. m.iut úlla.mf'crf]
m iud ig újra ('lszi;]'\;) ('d!'!-:. u m ikor ('"ak lú to m.

Ei.{yptJen-egy vall, a m i vr-l Húmújllk "zúrnúnl még'i"l'sak tÜl'\íd
ni lút;;zottak a pú pú k, s ez víz. A ró mn i réi-':iségpk közül i11f"~

őrizt.tk \·n."'y k ijuv ítottúk a nHlg'n" kől a hnk ru emrlt vízvezeték,'
ket; l'gyiklll'z' ór vc vctt urúink !p is Forrl u lt n k a kőútról, I'Ú e~;,

"zéle~ ú1!'sHpúnH, ho"szú zdyiigtd(~s tdtlll elértünk, m.is lIkH
«sapások t;r:úlkozúsúnúl is, ú tu nk egy-ik l'ldjál](Jz, a kocsinához.
amelynek kiiz(J1{>\wn ai,ok a 1'01l10k vannak, ahol 'I'ixchbe iu II
akart ('lig('UI 1'e"teni. E.~'y (';OIIlÚ eeet rúv1l1 k ő rii Iuőt}, uavv UllVHL

L'. első pillalltúHra ulaesnuv uuk tetszö épülulekkf'l, de nz ntú.u ki
(Ll'iil, tii lycn s,J'P: fi;ldszlntjóJlek helyiségei l'IÚ)' n !'.\IdlJe:siip
p'JdteJ., s n{oJlúllY lé]Jl'sön kellett mú r lel'e!ó r.u-n ni, df' k,rl'['SÚ
uhlak ú p1cg'úlls cruclete " uruuvsz.inűre égett l'nln i, hajdani, Je
iuost n'f'i I~'a:rdúitúl e!1Idott Y1IVY h{~rh(' J.:i"do1t f'ő úr i nyaralot
sejt.tot tek, az url vu ron kn p i rjrú ló pi"ílkos tyúkok tojásaiból s a
l'élvad ]Jú~"'.1I:rokllak Illeg' l'allljJag'nai parHsztüLnak kimért bOl'Ü')].
meg- kiík('lllt'~lIY, hiulős kecskehúsból, a puduia lyról lógó Iüstölt
sonká k húl : vulumclvik kolllússzegény, gőg'ö" római hereegi ház
:'omladozú palotújúha "HU l'og'lI<lk i lill ét a bér garasa i. Az emele
ten n kocuináros-csulúd lakott, itt lenn egy hihetetlenül piszkos.
csúny a b: l lJllgYWi usszo nv niért« ll:lg'y mázas cscrúpkuncsóban
a hort a dloszkaasztalok mel lett ülő bct ertcl.nrk. Ezck a római
pásztorok, IlIcg gaz<lúk meg' fu varosok i lí Illi url olyan széle-;
kalapokat viselnek és olyan vn d szakáilakal s nu luuk jelmez.nek
ható tarka ruhákat, hogy i nkúbb i lleu óuek vn lami szinpud i ball
ditabar-laual:u, pfJl'lúu) Sr-hi l lcriiuk HanlllliújaJwk t'IÖ~lllú,;ún.

S köz tük, vag-yis rajtuk túl, iure IIJtlg'])iJlantok nkzta!unktóL ahova
letclcpedtűnk, egy párutlu.nu l hájos gyermeklúllykáL 'I'udnia kelJ,
hogy az olasz nők k őzűt t Cg-{'hzpn r i ikn a szép, de aki az, abban
mintha egy m azú.hau volna üHdílegyüjtve m indaz, ami a Wbbiek
nek Ilem adatott meg'. KékeHen fekete fényü haj, akúr a hol·
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lótoll, éles egyenes vonallal kettéválasztva fül [il, két dús ágba
fonva, a fonatok előrevetve hullnak le vállai előtt s ajkán f'~

Iénk mosolv, Végre körötte kezdhet f'orogui a türténet!

H.

Nos, meg kell vallanom. hátradőltom. hogy jobban lú.thnsx.un,
s ekkor ért a meglepődés, --- asszony volt. Az volt, sőt anya;
tarka ruháiban, amint hátradőlve ült ott, éppen gyermekét vettt»

el kebléről, satnya kis csecsemőt. Őmaga is félig gyerrneknek
tetszett még, nem volt benne semmi asszonyos és felnűtt rvunás,
mintha csak nővére lett volna saját gyermekének --- sötéten

-bársonyos bőrű leányka, arcpirjának hamvában valami fekete
árnyalat, talán nem is a naptól, hanem valami féle szaracén vér
nek oseppjei től, amely amint mondják, ezeknek il campagna
környéki parasztoknak ereiben kering. De ajka még neki magának
is: csak cseppnyi rózsabimbó, fülében válláig érő nagy, cifra,
olcsó, ezüst- meg vasékszerek. ruhúinak vad vöröse és kékj ..
szinte lángol a szobában.

Angelica azonnal észrevette, hogy n~zelll. s abban a pilla
natban - ez már olyan asszonyi természet --- féltékeny lett, dc
éppen azért, hogy ez ne lássék, nagyon hal'útd,igolSull és ólcukeu,
s ő maga terelte az ifjú nőre mind nvájunk ligvelruét.

- Valóban szép kis teremtés - moudottu -- Icstouek vaj,)
tárgy - s rámnézett, mint aki helyettem murulja ki g'ondolHta
imat. - Nem fogja Ief'esten i f

- Csak vízfestékhez értek - monrlotram. i'- annak sz iuei sú
padtak ehhez a láng-oláshoz ... Azt hiszem, 'I'ischbei n rue.ster iink
jobban tenné, ha őt festené meg, nem engem.

- Nom is engedné meg! -- szól t -a tapasztalt T'ischbein.
Fiatal 'aSSZOllY, s nem lehet együtt idegen férfival.

- Nekem talán megengeduó --- vél te A U 1-('1d ica, de 'I'ischbei n
csak ingatta a fejét olyan olasz mórlon, hogy nem. Neki is lett
igaza, csak egészen sajátos okból. Angelica fölállt, odamegy a
szóp kicsikéhez, aki habozás nélk ül, gyermeki term eszetességgcl
fogadja el a neki nyujtott néhány kisebb ezüstpénzt. mire Ange
lica azzal a carnpagnai kiejtéssel, amely valóban egész k iil iin
nyelvnek hatott, megkérdezte, lefesthetné-e. Az azonnal védőell

takarta el csecsemőjét s szavait a többieknek le kellett f'ord itauiok
számomra. Azt mondta, hogy a gyermek úgyis beteg, s a festés
megrontaná. A többiek elmagyarázták nekem, hogy ez I babonábúl
fakad: a festés az ő felfogásuk szerint valamiféle vurázsművelct.

amely leköti a Ief'estettet a vászonhoz s a Iestő va~y kép tulaj
donosa birtokába adja; egy'ébként már látott festést - ezt a vi
déket sűrűn látogatják művészek- aztán lútvu, hogy én vagY0:';
az érdeklődő, a leány reám mosolygott édesen tiszta és szép aj-
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kai val ('s azt mo nd tu, hogy a szép és Ilagy idegen ~ignor --- ez
('U let tem vol lia -- bizonvúru uagvúr és igen jó ember.

- :'Iii a IlPved?-- k érrlez.tük IlIeg' Illi. l)gyanúgy éreztük magun
kat, m i nt ú ltulú hun <lJI ol aszok kÖJlött muid nem mindig: nuntha
ők III j ur] gYPJ'lllPkek lenuének, III i pl'd ig, mcg-mugyar-ázhatntla n
okol-hól, Illi vagYUlIk hozzúj nk k(~ppst a Jelnőttek. -- Manna
Giu liottu --- l'elel te ó; nos, .uuun ua: volt uéu izto saját magát e
rélig' lilég gyel'lnek, --- úh, klt hú nv éveH vagy'f Mosolygott és
láthutó biic;zkesl~ggel, hogy legalúhhis évei nek szúmá ig számolni
tud, lassan. hogya számok rélelmetes nevei k özt és egymásután
jukbau meg ne boto l.ion : elkezdte lllondani Cil ú.i.iacskáín muto
gatni is: - UIl ... due ... tre ... - s közben néha bizony akado
zott egészen addig, míg ki llClIl hozta, hogy qu.ind ici ... -- óh
per.sz«, hogy még es ak tizenöt éves!

--- Nézze a kezét.! -- moudot.ta halkan németül Angclica, s
valóban, a nagyon keese» és meglepő módon nem i s durva' ke
zecskók egészen feketék voltak, nem is sötétbarnára égettek, ha
nem fémesen feketék, egúszen szaracén módon.

Még k íváncsiubbuk lettiink és megkérdeztük: - Ki a férjed
és hol lek ik f -- s kiderült, hogy az egy albano-környéki földes
gazda, künn laknak a szőlőbel i tanvaházukban, de a férfinak ott
hon kellett maradnia az állatokat etetni, m íg ő egyedül van útban
Rómúba a bambino m iatt, itt most csak leült pihenni közben.

Tovább kárdcztük: - Mi va u a hambinóval f A Campagnakör
nyék gonosz malár.iája volt .. , a gyermek arca éppen krétafehér
volt a láztól, s a pillanatra feltakart testecskéből áradt a láz, a
verejték és halálos betegség "zaga. Angel ica, mint aki védelmet
keres, belémkarolt; persze, a malária ragályos, de nem hiszem,
hogy teltétleuül megvéd tőle egy nőt, ha belékarol egy férfiba,
dehát a nők időnkint jól be tudják osztuni ezeket a védelmet
k ivúnó, sőt néha nagyon is kiváltó mozdulatokat, Mindegy, to
vább kérdeztűk: -- Ugye, orvuuhoz mégy'? Olasz "nem" mozdu
lattal ingatta a fejét, nem, semmiesetre scm, az orvosok tudatlan
l~S kegyetlen emberek, nem hiába félnek tőlük úgy a bambinók,
- ő az Ara Coeli Kisjézusúhoz megj'! AJI Ara Coeli bazilikát
sokszor láttam már a Canitó liumra menet, s mivel nem értettem,
mit akar ott, abarútaim ,versengve világositattak föl arról II

Hómában k iizisinert szóbeszédről, hogy amikor a gyermek Jézus
inogszilletett, A uguuztus «sászúrnak látomása volt ott a Capi
tóliumon s áldozatot mututot.t be az ismeretlen gyermekistennek,
a v i lág' leendő urúnuk, - állítólag pontosuu ezen a helyen áll
az Ara Coeli bazil ikn. ahol ő a gyermek .Iézust imádta. Ottani kis
szobrát m i udig az időnek megfelelően V[]gj az alkalom szcrint
öltöztetik föl, többszáz ruhája van, rengeteg ékszere, amit azok
adtak, akiknek meggyógyította gyermekét, mert főképp ezekkel
és ezért mennek hOZÚ1. Különösen a carnpagnai pásztorok tisztalik
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őt és az Ara Coeli-i Máriát, auuak emlékezetére, hogy pásztorok
közőtt történt a" szü letés, --- a pásztorok időnkint búcsújárással
vonulnak elébe, kecskéket, bárúnykákat adnak és furulyáznak,
sőt még táncolnak is neki!

- S m iudezt ott u temulornbant -- kérdeztem fejcsóvúlva. -
Ott! - felelték ők n y ugodtuu ; ebben a tekintetben ők már cl
olaszcsodtak. Megkérdeztettem Giuliettát, nem várna-e meg ben
nünket, kocsival vinnők be; arra gondoltam, megJS orvoshoz
visszük a gyermekével. Ő azonhan tiltakozott: nem, ez búcsú.iú
rás is, nem teheti, pihen egy darabig, az tán tovúhh megy. De cn
nem adtam föl a reményt, mostmúr magam sietieítem a festést s
kimentünk, mindenféle tüskós vadnazon. néha hozóton át addig ti

római faragott köig, ahova T'isch hein ak art hel vezu i a képen.
Valamiféle régi római villa mnrudvúuya lehetett, nhljól az idő

ből.. amikor itt még dúsgazdag kert vol1, egy fehér márvánvpad
töredéke; az arunvsz ínű rc égett nuuvú.nvdurnin-ó l zöl d ú; arany
gyíkok surrunuak le, a bozóthokrok körii l vadmóhok döngcuok,
közelünkben Júvakövekből épített Ial ma ra dvú ny, f'élkörulukú f;jl
kével, valaha valamiféle nrna á l lott henue. 'I'i-.ch bcin leültetett és
tisztelettel közölte velem, hog'y a f'ü lkébe - majd .Iu pi tcr fehér
márványfejét fogja festeni ... tiszteletemre ... Leiilteru tehát rt
má.rvánvpadru s míg 'I'i schbei n felrakta állványát és festőszereit
l? vázolni kezdett, Angelit-a, aki elkísért, selyem napernyő

jét forgatta és igyekezett szórakoztntn i. . .. Dél. .. dél... dél ...
Hatalmas szuhuukalupjábun és óriási sznkállávnl, vad· pász/.ol'
hajtja cl nyáját mel lot.tiuik, nehéz, lanP.'yod, {'mcJyíUí juht'zag
felénk árad, a levegőben, a ma.jrl uo m l'cketénck tetsúj ég-en sz i u
te Ollafülmesztett kövckkéut, mozdu lní lan őlvvck lelwg'n(~k... ~~

Angelica pillantásai arra kérik hosszú ülJ vulva 'I'ischbc int.
hagyjon herm ünket magunkra.

- Mi lv eu fig-yelmes ez a 'I'ischbeiu moudoí.ta, m ik or elment,
azzal az ürüggyel, hogy látja, uvugtnlankodom Giníietta ru iatt s
megnézi, ottmaradt-e még a fogadóban, - m ily en figyelmes ez
a Tischbein, hog-y .Tupi tcr fejét f'citi majd az Ön feje mel lé, mí nt
egy az Ön lénvének jelképéiiI. lIa tíz évvel ewliitt jiitt volna
Rómába Öli, nos, akkor bizonyúra még Apol lot kellett volna jel
képnek választania.

- Ön is nagyon figyelmes - feleltern méltósósrgul -- hogy
Apollóhoz hasonlítja azt, aki tíz évvel ezelőtt voltam. Dc nem
fogadom el más értelemben, mint abban, hogy mar sajnos, .Iupi
terré korosedott a hajdan ifjú Apolló!

V ér-vörös selyem naneruvőie 11ranv és rozsaszi n ű fényárnyé
kában álldogállt s most lebocsátotta a botját s hegyével rajzolga
tott a földön s p iszká.lta a múrványsz.ilánkokat,

Nos! - mondta lassan, lágyan -~ miudenkóppen kár, hogy
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nem tíz évvel ezelőtt jött már Rómába. - S habozva hozzátette
még: - Én már akkor is itt voltam.

Csak a tiszta igazságnak tartoztam volna azzal, ha azt vá
luszolom, hogy mennyire kívánkoztam már akkor is Rómába. s
hogy én is sajná.lom, hogy már akkor nem jöttem Rómába. De
ez vallomásnak hathatott volna az ő vallomására, amely most
végre elhangzott, de közelebb-távolabb vagy hat festőbarátunk

dolgozik, ri féltucat ember ha valamit ·meg·ír német, sőt olasz,
sőt francia városokba való ismerőseinek, meghittjeinek, övéinek,
arról hamar mindenki tudni fog, - itt nincs más hátra, mint
elmenni, hát andiarno, andiamo. még itt a Campagna közepén
hull a karjaimba. mint valami tüzes hópehely!

- Nézzük meg GiulieUát! ---- mondtam neki. - hátha én
rí! tudom beszéln i, hogy maradjon!

Ő vöriiR meg' sáriadt lett s .a vállán Forgutva napernyőjét

jött mellettem a bozótban, miközben ostobábbnál-ostobább semmi
ségeket mondtunk, csak azért, hogy beszéljünk. Végre okosabbnak
találtuk hallgatni, és kiderült, hogy Giul iettának is hült helye az
ivóban. Nekivágott már egy ÖRvénynek azok közül, amiket gye
rekkorától ismert az ittcniektől, s azon át. tüskebokrok meg
rejtekutak kőzőtf gyalogolt Róma felé, már órák óta. Ég és fÖIrI
reszkettek a hőségtől, mint valami látomás és cl száraz, tündöklő

pára feloldott minden körvonalut, még a San Pietro kupol ája is,
amit pedig az előbb még látni lehetett, beleveszett a könyörtelen
Iángnlásba. Rettentő volt még elképzelni is, hogy az égből aláhulló
tűzesőheu visz egy súlyosan lázas csecsernőt egy a Capitóliurriou
épült pápista templom felé! De il, mint valami vadmadár, röp
pent bele égőlegű Campagnájáha, melvnek útjait éppen olyan
jól ismerte, miut annak vadjai ... mint a vércsék, amelyek még'
mindig mozdulatlauul f'üggöttek aharagfekete kékű égen, az
élesen ciripelő tüzes; rő tt sík l'őlött, csak ők látják már, mi meg
'se találnők már, Gyalogolni fog most, az egész délutánon át...
az alkonyat forró páráin át... a csillagok alatt éjszaka ...

- Lehet, hogy csak hajnalra lesz Rómábau l --- mondtam
majdnem kétségbeesetten. A dolog elron totta egész napunkat,
annyira sajnáltuk. mind és mind kivúncsiak voltunk, elér-e leg
alább az Ara Coeliig. Amikor 'I'ischbein, késő délután, végzett a
vázlatávnl, felültünk vetturú inkru és bizoriv még így is a csilla
gok alatt érkeztünk meg, de mogbeszél tük, hog)' már másnap
találkozunk egymással, a Capitól.iumnak alján, annál a lépcső

sornál. amely felvezet az Ara Coelihez. Mindenkit érdekelt a do
log tovább, s mind ott is voltunk máimap délelőtt.

Ezekben az itteni pápista templomokban semmi sincs a mi
templomaink gondozottságából és tiszteltségéből, az Ara Coeli
is olyan, mint valami piac, idezarándoklők és kíváncsiak, néze
getők és áítatosak, búcsúsok és koldúsole zsibvására, tele imák
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és szertartások haugia i val és bes,r,élgetés\\kkel, s az oltárok lile I
lett, függetlenül ruinduttól. ami a terup lo m bu n [oly t, m i se ke t ol
vastak és litániákat mondtak szőrösaroú hurátok. iuert amint
kíséröim felvilágosítottak, az Ara Coeli valami léle barit toké. Az
egyik olelal nagyoltáránál énekes nagYlIlisc me-ut. egy Pl!dwr
csoport s a kórus énekeltek eg'yütt a hurú ttu l. Kisehh-lI'H,!,'yoiJh,
de inkább kisebb pász.torcsoporf ok is érkeztek.

Kegyed tudja, mennyire az a véleményem, hogy az ern berek
utoljára a görögök Illeg a rógi romuiuk alatt tudtak {;pi/eni, s
mennyiro nem szeretem ezeket a kö,r,beesií idők hun ópiilt tr-m p lo
mokat, Ez még ráadúsul el volt árasztva zúszlúkk»] és sziirll~'li

képekkel, lámpákkal meg fűzérekkel, falakra aggatott táblácskák
kal és azokkal a magukkal hordozható imakegyszerekkel, amit ők

olvasónak hívnak. Azonban a bazilika móg ókeresztény épület volt,
valóban egyik legrégibb temploma Rómúnak " a szellős, roppant
csarnok, a falak arányai, az ősi, megkupó gerendatnennyezet,
mind megőriztek és megéreztettek valamit a Köztársaság és
Császárok Rómajának ópítési nagyságából és erejéből. E gondola
tok m iatt már majdnem el is felejtelll Giuliettát, ak i miatt jöt
tünk, m ikor Angelicm és T'iaehbein figyel meztet nek, hogy men
jünk a főoltár felé, ha még itt van, nyilván ott találjuk. - s
magvünk a hatalmas építmény felé, amelyen égő gyertyák rnág
lyatüzének valóságo" tengerében megpillantok közópütt, fenn egy
felöltöztetett gyermekszobrocskát, gyermekesen egyszel'ÍÍ arcocs
kával, széttárt karokkal, arannvul kih ímzctt selvemszoknyúcská
ba öltöztetve, felette afféle m isemoudó palást, teleaggaiva éksze
rekkel, a fején aranyló korona, afféle tiara. Ez a zsufolt pom
pájú, festettareú, kenett fa-gyermek, az Ara Coeli Kis.iézusa: bú
csúbeli vásár bábuia, m isemondópap, gyermek ÓS pápa eg-ysze
mélvben, a kűlseje szerint. S csoportok vonultak elébe és k ülön
k űlőu egyesek, valóban, pásztorok, még gödölyóket és bárányoka1
is hoztak, s H kis állatok bégettek. szerencsere f'urulvaszó rnost
nem volt; azóta megtud tam, hogy ezt iuká iib «suk karácsonykor
szólatják. Itt il; elnézelődtem volna, annyira hatott k ivúncsisú
gornra a váratlan és rendkivüli látvány', amikor Angeliea keze'
megszorította az enyémet. Megláita és uregm II tatta Gi ul iettút,
amint az oltár egyik lépcsőjén, a !?TúSZ ÓS fújdalom mejrrnere
vedett szobrukónt ült, tolong ók, i nuulkozók ét' kolclúsok közül.t.
elcsigázottan és rettenetesen, karj:'t ban SZ())'(JJlga tvu k isgvermekot,
aki azóta meghalt, de ő most láthatóan neJII törőd;;tt vele, sem ma
gával Gem mással, és vele sem törődött senki. Sziil'nyü volt. A
halottal térdeill és karjában: oly fiillséges l~S rettenetes volt, m int
Miehelangelo Pietúja. amelyet láttam itt f{ómában s amely két
ségkívül a 18gnagyobh és igazi szobrok közé tartozik az antik
óta. De most Giuliettával törődtünk. Megismert bennünket, ez lát
szott rajta, de meg sem mozdult, mi pedig pénzt vettünk elő es.
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",;zól'tunk kötéuvóbe, aranyakat és eziiRtiiket. Angel ica a karomra
támu.okodott és kérdezni szcretett volna. tőle valamit, azunban
IleIII jött ajkára szó. Ekkor Giul ietta Iel á l lt. előtte nagy gon
dosan, de m i nteav f'élú.lomba.n a pénzeket egyik markába gyüj-
tiigette, uzu tú n m i ndegy ikot, darabról-darabra, odaadonatta sorru
a koldulóknak, kik ott ültek vagy álltak a tolongásban. S mikor
ez megvolt. hozzám fordult és szólt njku ivu l, melyek ebben a
p i ll a ua t hun sötétek voltak, mujrl nom feketék, rajtuk a könnyek
nek. III ill tegy ecetnek és epének keserűséze.

Ü nem akarta! -- látsznttnk mondani az ajkak, s a kiesiny
szobror-sk a felé fordult az oltár kiizepén; s az volt a leg
rettl'nPÍesehb, hogy a gYl'l'mekét vesztett anya most mintha mo
solvzot t volna. Azután pillanatot se vesztve, ügyese n, szinte gya
kori ott mozd ulutokkul, minthu egyebet se csinált volna idáig egész
ól(oJébl'n, m iut halott ese(~senlÍíket esomusrnlt volna be: bepólyáz ta
Il kis holttestet, belokötűtt« égiíviiriis, nagy vállkendőiébe,ahátúra
vette, ahogyan a cigáuyasszonyok hordják csecsemőiket, s II nélkül,
hogy velünk moxtmúr sz.ik rúnv i t is tiirődiitt volna tőbbó, útjára
indult. Átment a zajongókon ós i múdkozóknn, a tolong-okon és
érkezőkön, az clmeuököu ós a térdelőköu; vég ig meu t a templomon,
Jlwjd végén ujra megIurdu lt, mégegyszer letérdelt mélyou a
földre, keresz.tetvetett kétszer-háromszor is, és lement a Capi
tóliumnak a hazilikából lefelé vezető lópesőin. Nagyohb és bámn
lu tosnhh volt, m int akár az lenne, ha igaz len ne a római legenda,
hogy iti Aug ustus mu tutot t he i múdó á ldozatot az isteni Gyer
meknek, II v i lúg- leendő II rúnnk. Áldozata (Ís h ito nagyobb volt,
III int A ngustusó lehetett vol lia, kiál tottam l'ő] magamban, s el
kezdtem sejteni hogy itt, ezen apolltOJl, vul óbun a v i lág leg
nag-yobb hatalmasságát és annak anyját tisztelik. De nem volt
erőm, hogy m i.udezt végiggondol.iam, s azt-is clzondol.iam, hogy
triost értettem meg' örökkó gyenneknek ös ifjúnak maradt voltu
kat -- utána siettem és néztem, am iut ninacsvör ős kendőjébe k ö

tött halott gyermekével végiglépdel a lél)('Sö f'okaiu, míg bele
uern tűnik a vakító Iénvessézbe és kavarg-ó mószporba, - most
végig fog menni Róma utcá.in, vég-ig a Campagna tűztenjrerón,
végig az alkonvat maró, égető porfútvolún, látni fogja maga fö
lött a esillagtengert s az alatt érkezik haza. --- Csodálatosabb
dolog --- moudtum a k i s szebor és az Ara Coeli Madonnája felé

mint ha Illeggyógyítottátok volna gyermekét!

lll.

::-ie nl tudom, Illi történt velem ott abban a pápista templomban,
de azon az éjszakún nuzyon érdekeset álmodtam. Ön tudja, meny
ilyire nem szok tu m álmodn i, még'pedig' nem azért, mintha lényem
111 apját niostmúr II józunság', értelem és akarat alkotnák. Nem,
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én ismerem démonaimat! Am én akkor sem álmodtam, amikor
azok szabadabbak voltak, s fiatalabb éveimben én jelentettem a
költészet és képzelet forradalmát német f'őldön. Tehát nyilván
valóan nem azért nem szoktam álmodni, mintha túl józan volnék,
vagy nem volna képzeletvilágom sőt képzelőerőru, --- ellenkezőleg.

én azért nem álmodom, mert képzeletvilágom és képzelőerőm tel
jes hatalommal működnek mindig, amikor ébren vagyok, s é1'
telmemmel karöltve velük alkotok,

Magányosan gondolkoztam egész este, fel és alá járva a la
kásban, a magam módján. Ön tudja, hogyan szok tam ezt tenni.
hátratéve kezeimet és beszél ve azokkal. akik esetleg véletlen ül
körülöttem vannak és bámulva hallgatják elmém hangosan 'jú
ró gépezetének működését, - vagy ha csak kettesben vagyunk,
diktálom titkáromnak gondolataimat, pontosan úgy, ahogyan azok
jönnek-mennek. De most csak magammal beszéltem és képzeletheu
mondtam tollba. Vajjon lehetséges-e -- gondolkoztam egész este.
- hogy pontosan 1786 évvel ezelőtt ennek a birodalomnak .Iudea
nevű provinciájában ne élt volna az a férfiú és az az anya; ők

ketten, akik még ma is ebben a roppant hatalomban részesűlnek,

amit az Ara Coeli-ben láttam. Mi Ivcn idejútruu ltnak hat az a
tisztelet, amelyben részesülnek! Milyen na ivak az eszközei: szo
bor. ruhácskák. merev képek. zászlók, bárúnyok, fuvolák, litániák.
énekek. Néhányszáz évvel ezelőtt iui nth a még m utatkozot.t volna
az életerő fellobbanása ebben az egyházban, akkor még hatalmas
művészete volt, ma az is kiégett, -- úgy tűnt föl, mintha nem
maradt volna más, mint amit délclőtt láttam. De maga ez IS
megrendítő volt, hatalmas és erőteljes. Ennek a rendkívüli dolog
nak mégiscsak rendkívüli kellett, hogy le~nien az alapítója, ami
annál csodálatosabb, mert a róla szóló elbeszélések szer-int egyszerű
ember volt, s anyja is csak olyan gyermekanyácska, miut az a
fiatal asszonya Carupagriáról. Vajjon tudott-e például i rni-nl va.s
ni? S vajjon hogyan gondolják a pápisták, hogy m ikor naponta
millió és millió ember fordul hozzá, ő tud törődni mindnyájuk
kal külön-külön 7

Nos, nyilvánvalóan ezek miatt álmodtam!
Mi ndenekelőtt előre kell bocsájtanom, hogy ezt az álmot IS

éppen olyan könyörtelen pontossággal figyeltem meg, mint min
den egyebet. Ön tudja. mily roppant erejű figyelem tartja ben
nem székhelvét. - mintha ahelyett, aki kivülről vagyok, egy
mindig önmagát figyelő, érzékeny démon guggolna bennem, egy
őrült, akinek az a legfőbb mániú.ia, hogy nemcsak érzékel, de
figyeli is, ami vele esik, s innét a magyarázata annak, amit
pontosságomnak vélnek - a mélvén az a gőg, amelynek mindon
fontos, ami önmagával kapcsolatos és érzékenysége számára sem
mi sincs, ami kicsiny volna. Nos, én már nem is tudok szeretui
a nélkül. hogy ne figyelném meg egyúttal, hogyan történik.
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úgy, hogy ez már nem is valóságos, tiszta tartalmú öröm és sze
retet, hanem egy önmaga által megfigyelt valami, s így már
nincs is örömöm a szerutetben. De' ugyanilyan módon bállataim
sincsenek. Mások és önmagam megfigyelésének sokak, sőt min
denki által félt hatalmával állok az egész élet f'ölö tt, sőt önma
gam fölött i s, Í~s tudom, hogy ebben van valami rendkívüli. Ám
visszatérek arra, hogy leír.ium álmomat.

Nos, ahogyan az álomban ru indig történni szokott, kivülről

láttam magamat, mégped ig pontosan úgy, ahogyan 'I'isehbein le
festeni akar. ültem a fchér márványpadon, oldalt mögöttem a
rom s fehér porköpenyben voltam.

Egyszercsak ime elkezdenek vonulni a campagnai pásztorok,
fuvoláikkal és nyájaikkal, keresztülcsörtotve a romok körül nőtt

alacsony, vad bozóton. sovány, fekete fiatal asszonyaikkal és cse
csemőikkel és rúmp i l lnntunak. m inthu csak hiv uánuk. Bennem
feltámad a ki vállC'siság, hogy hont mennek, és elindulok én is a
romok s· az alacsony tüskegaz közütt feléjük. De minthogy ők

vadul csörtettek előre, én meg csak a magam megszokott módján
mentem és óvakodtum, llehagy a dZÚ rós és görebij~ ágak Illegszag
g assanak, ehnuradtam. Bosszús lettem és megálltam. De egyszerre
egy lágy, sötétfénvű hang így szólott:

- Már közel van kérem, Jőjjön!

Olyasféle fényben, amely legjobban hasonlított a gyertyáké
hoz, egy nagy kőfal bernélvedésében, római oszlopromok között
megpillantottam egy egyszeríí fiatal asszonyt, amint csecsemője

fölé hajol. Odamentern hozzá és megkúdoz tem :
- Kicsoda Ön?
- Ma.tor Salvutoris! - felelte.ő llagyon kedvesen és derű-

sen, és az aruuvló félhomályban, amely körlilvette, nem tud
tam őt úgy szemügyre venni, ahogyan szerettem volna, s mintha
csak pusztán saját hangjával lett volna azonos. Én pedig zavar
ba jöttem, mert ez a hang mintha vörös iniciálékkal lett volna
nyomtatva a kereszténvség m isekönyveibon és breviáriumaiban.
De mégis hihetetlen volt, hogy itt ül esecsemőjévelegyütt a romok
között, egymagukban.

- Ug-ye, nem érti, -- mondta ugyanaz a hang - hogy
ez miért van? Most arra gondol, hova lettek a többiek és hova
lett mindenki más. .

Nekem be kellett vallanom, hogy igaza van és így szóltam
hozzá nehéz nyel vvel és megulázottan :

- Igen!
Ö pedig váluszol t ujra ugyanazon hangon:
- Velünk mindenki csak egymaga áll szemben, annyira kü

lön-külön, m intha ő egymaga volna az cgész világ!
S ekkor pontosan megértettem, hogy ez az esti kér.désemre

kapott vúlasz. De én nem tudtam válaszolni, mert a fiatal asz-
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SZOJIY olvasott bennem, m int a ny i tott kiiny v ben; ujra mcgszúlalt:
Azért vagyunk itt anuv iru l'g'yodii!. 1I1el'! {ln az, aki en v

nyire egyed iil és elhagyatvn tart lu-u n il n kc-I. Nohu nia d(;lclőtt

és este törődött velünk!
Ezt sem magyarúztn ml'g' jobha u, dl' "'II Ig'~' is nwg'I'l'ldlem.
mintha azt suttogta volna lIul,onl vu luk i, hogy azt·rt ln tom

öket, mert ma törödtem velük.
~- Önnek szerotnie kel luue üt! .~ IllOI:l1oHH ug~'allaz n iúgy

hang. - De uem szeref.i. S Inssa «suk : lllilyen vódll'll'll, I'lhngya
tott szegéuyke!

f:n csak állottam megzu vn rudo ttun ÓS tudtam, hogy gondf)~

Iata im mu l ki vugv ok :izolgúltatva nekik, - dl' ujn i l g'olldol1HllJ.
az még sem volt mús, m i nt a huhozás (~s kdely, hogy va.i
jon ha valóball van szcmélves Istenség, aki az ("gllck <'S I'iildnck
hatalmas Ura, vajjon m iért kell ilyen alnk bau jelmdl«('znie ,I "'i~

lágban. egy szeretetért és védelemért esengő eseesemö kéneben.
akit hovatovább csak az olyasféle tudatlanok fogadnak "I mu
gától értetődően, mint a szegény kis (l iu l icttu, dl' az olyanok, m in:
például én, nem. S anyja, az ódesanyja, m iert olyan, m i u t t':!;;'
egyszerű cuuiparruai púsztorusszonv 1

Ezeket gondoltam, {'S láttam. hogy ln ind(~z elszollloritjn. 1>1'
117,ért biztosí tott:

- Vegye fel kérem a l'seesemőt és próbálja szeretni őt !
Szeretni l Ezzel a éli hideg sz ivem mel, amel y iuiut valami iités~

re összeszorított ököl, oly kemény".
De most e p i llauatha u m i ndon oly vl:gteleniil egyszerűnek és

könnven elhihetűnek tetszett nekem, hogy uzunna l megteltem kész
séggel ésboldogaággal, hogy amit kíván. rncztegvcm. Sze retet
ről beszélt és én rájöttem, menu y irc tde vng'yok ennek (~srw~'6~

sével. Lehajoltam tohú t, hogy fdvegyelll, Dp nkkor lllPg'iitöd
tem: Ő nem volt mús, lllint az Ara Coel i-bel i Kisjózus, a kicxi
szobroesku, ama kezdetleg'el-' és ízl<'stelen !Iolnpúhn bl'.:al'va. :1I11ely
ott nhban a bizonyos templombun kiiI'iilvpszi. F:zt kvllcn« tehát
nekem szeretne ll!? Am m in th ogv ö mú r :1 keze i mlu-u volt, ,l tag
ja.im ban jledig benne volt a mozdulat, hogy fii!p Illelje lll, nle!.nlt·ú~

háltam megtenn i, de nem tudtam. Ott via·;kodtmn vele és niérhe
tetleniil súlyos volt, súlyosabb, m in t az eg psz világ', és úgy tiint
föl, m int valami látomásban, hogy az Pg,;sz v i hur (~llgpnl uóz.
nrialatt vele viaakodom. Igy tiirtént, ho,gy az ol'(il'eszítóstól (Hd',;,.
forróan és csapzottan éh redtem rel és uzonnul Ön ntún kezd tem
kívánkozni, rniut akkor, mn ikor el akarok vn l.uu it fekiteni, SZ()~

morú vá tett a gondolat. hog';\' Üu olyan nlPSSZP vall. Dehát lilii

tehetünk? Elaludtam ujra, é,; auri mú.r 1'<'gPll nem tiid<~nt ve lom.
jól belealudtam a késő déleWtUlP, majd a hol 11:11) induló posta
számára megírtam ezt a levelet. Önt 61' vul.uueunvi 1J:l rútuukn t
üdvözli az Ön .l ohuuu \Voll'g-angja.
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SZEMLE
!\!SBOLDOGASSí'UNY

Kn:/oi S.zenl Andrá«, a IIII.IJH
flijrö!f .'::;lí;lOk I'S h im IlIlszköl/ (j
niondia e nu nro! : .,Mindell nem
z('{ iiilil'-}J('!)e 1'>.1 II nanot, nu u
den l alt«, m.indcu II.'/cll', min
den del1..0 1'. mi nrlcn mélt lísá.ll,
örl'clld('~I'.·;.,el iiliiilc met) II I'ifá.ll
ih'önu:l'ek ."ziill'f(;sr no JI.iIÍt!"
(·.mkllrJ.I/111I m ár lI'.IIkh·ő/J/J a
VIl. -",'IÍ«u!l61 lcczd r« mind Jú'
leten, 01101 Mária súi!cl(l,.,.h/.ek
ii n.urtn' kell'! kezeit, m.ind N.IIII
.lIolclI IIOtl/jOIl n (;j)s.zerü, kedres
iin nc i:« lelt a keJ'l'szt(lIlH.w'!ll/rk
(l,.;: n fi If I).

A;; ihi ...,zentlech:r-szö 1'1'.'/1'1 O

r/nn a) l i tura ia O Uií[csrs(;y kiin/j
"éhő/ IT.'"i. Miht mond.ia 1'[ IIr
kiinl: o.::: R!I.IIház a Szrntírás fi
tokzaio« (rnieztilco-uileq/nílcu»)
értclmélicn, hoo» az Isten tc
remt.ménnc! csudálatosak: a ten
Ilerek, 1/ halniok, o [orrúsok és
o helJHek? Azért, half.ll elmosul
"fiS.' ". f-t;:t.ll mlndeecknél ua
.'1.110/)11 (Ic isl c n ) /Ji.ilcSCs(511,mr
1//('1 !II/Wil o «zrnt szii1'1'yhcn
Máriál'll IIlI,alrnoz oz R!f.lllilÍz.
Bl indezck döfi }'('.lfOl, iirökliJl
[otn:« I//Cli rol! IIIIÍT oz I si cn
tIOIIl!(JlallÍ/J(iJ/ o le!l/UlIIHoIJiJ e}//
ber: sl áriu. Oriikfii! fo.ll 1'1 r ren
deitc iJsidök 610, mry a (ii/d
e[<'ili id.

j' ie'", ro'liUi,) ii.~szes t eremi
mL'!! kií'dift !l',Ij l/. a (I.lJO/J II 1'1lI1rk
IIZ Ii.isúiliill kis lán/J-csecse}uö
nr-l: a lellc«, ljf ittiJiI 'IZ 1.~1 t· il (/

; ilál/of 11'1'1'11111'1/1', nt i ndcn (,(lif('·\
1/(1]: rt á n me,rJú!lap'tolfa, !1O,r.f.lJ
amit ulkot ott, (IZ :íri (:s SZ';f1 ••

Ez c::; Illkolú": Mária lelke, cyé
scen kil'(í/,íl1l1 s:(5p (;s jrí. Az is
teni mindei/!wl'}'lÍy me"ferlll/i
I'e, o /Jii!cseséy é.\' .~zeretct Te
wck!', /1 iszen /stefi luspelluísl1

IrylülldiiUíJIJ1)('1I nz iis,,~('s em-

ber] (;s (//Illi/ali lcllcekközött
l1!ríriúlmn ]'alJ.lloyott fel. Szeplö
telen s.z(sp.\éyének kcyyclmi
ajúlIIl!slwil)((JI az Istell Clf./ISZÜ
löll je ol.l! iiriimi)! találi, 110fI'I
seinl « aliy »árt.a, hogy az úl
t% fel rett em/Ieri terméseetnel..
lIflÍl'io le(f.l/en az rde.wn1y,ja.A
Szell!lélelL ]wdi/l ÚIW lakoeoit
Mária szil'(;'ICU, mint nalami
szentély/wfI. mel;/lcolri/uln mél
M 11 ozzá .

./ mindentudo l st en sze J1U' !JCII

1/,II.'/"lIi" J1flíriállok ez az ember
{(ilii t t i.rru;UIÍ.wí.ya már abba /I {/

[cruesálemi kis /iö!cső/Jcn telje.,
szrlp,él/(;/WII hontakozott ld. Az
(!J' elűrc Iútt a, hOlli/ Mária mi
!/lCI/ tellesen fO.lfja fellwszur í!
1/ i azokut a csodás ajándélwlwi,
melurlckei létezése első pillana
tállÍl rOlll'a felruházta öt a Mo
(1(I'MlnlJeli. E/iíre ltiit«. hOllyrli1
lesz mokl nralculátlcni Seű: a
/Iá zúrci i h ú slnin; eWrelátta, h 0

tma» szi! li v i lúqra a/Jetle 1/1"/11 i
ld.w/edet, (s, hoauau miíködi!,
nw íd 1',"nd/wlI Jézu» m ellcit is
tenemberi (SIde ideJén. FJ!őre láf
ta, llOlm áll maid mcllettc di
alconuukén! a. Kereszt alatt ,
mikormell1'állják a vilá'fot.
EWre l.átt a fe/nwIlllszta/á.wil a
monuul,« /'(;,cllrc II (S.,. a d icsiisr~l

,.,,1 !,flllí }}//'(fkol'onázás/u1I1. Es
előre látta a meoseamuilh atot
101/ tem plom ot (lS kápolnát, mciu
rn 1/(',1.. a 1.'i:;[lÍnynak I iS.zlelefél'l'
I'lilcll.:cdil. eu é.ll fell;. EWre uu.
to az l stcuurura oltárait. a m'ÍÍ
1'(5s;;1'I remel.cií . a költés.zei vi
rú.aait oz éneleeket é8 .zl?nemü
oci.et, 'melyeknek tiim,j(lnfüst,je (I

ke/'e.\'.zl(;/I.11 sziÍzwlokoll át oz éli
fd(; s,záll II '111ft súilcletf lrlúri;;
t iszi eletére.

Minde,z, mt/if Istenm.ár ennrl
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fl, IIZŰletésnél látott, Joákim éli
Anna g.yennekének emberfölöt
tiségét jelenti. Jl1agallságot, me
lue! Ilenkimás el nem ért. Am,
«rniu: a bástyafalak rnély árok
ba . nyúlnak, Mária nagYlláya
mellcltmélységekbe is pillant
halunk. .-/mily maaa» a szent
Szíiz mélt.áeáa«; oly mélu aláza
fának méluséoe. llfidőn az isten
anyai méltóság izenetét kapja
Gábrieitöt. mels) minden terem
tett lény fölé emelte őt, szolt/á
loleú nimul: mond.ia és ezzel a
"közönsége II" emberek közé so
rolja maqát: Ö, aki a leqt] ..;z
táIJb min"eu emberek közölt, a
hiinosiik. kiizé 1;együl, mikor Fia
szűletésc után neüuven nappal
a tisztulá» szerí.ariásánul: refi
alá magát. Szó nélkül viseli el,
mikor a kánai menyegzőn ké
,'ésc elih:'ör vill.\Z(lUtHsításra ta
lál; ullyani.gy lcallorüaaon en
gedi, hOt/Y gyeT'melwminteyu
me!Jtfl,yadja őt, mikor a roko
nokkal elJJ/ütt [ellceresi éli azt a
»álaezt kapja, haj/Y Jézusnak az
az mil/ja ('II azok a rokonai, kik
az Isten igéjét Ilf/lll/at ják és tel
jesítik V éuiil Fiát is elveszíti
a Kái-vál'iáll. Ne III csupán azzal,
hogy a szörnyű halálnak szem
tanúja ooli, hanem azzal ill,
hogy Pia - miként BOIIII/tet men
j elJ.lJzi bizonuoe mértékui
measeűnt. lia lenni. Jézus vég
rendelkezése értelméhen. uouan
is az ő helJfére Jtino» lépett, a
későbbi euusutéllnta. Jézus ekkor
a megalázás mélypont jára ke
riilt, Lsten az Atyja, mint Má
riának Isten a fia. A Megváltó
mintlia ciccsetette volna meny
nyei Atyját. már csak Lstenének
nevezi: "Istenem, Istenem, 111:i
ért tvumta! el ennem!" Máriá
nak pedig el kellett veszítenie
fiát, aki immár csak asszomt
nak és nem anuának nevezi. ,/J,
milu csere ez - kiált fel Seent
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Bernát --, J fZU8 11 eiuett Jánost
tul já]: neki, mcstere helyett II

«eoliiá], lsten fia helyett Zebc
deus [iál!"

H a eaészében meupnjlJálju l,
érten i ezt a seiiletési, mely J (J

á/dm (L~ Aruus házá/mn tiirt.ent,
nem elcqendi) lVIária rniltóllá(flÍ
nak nag.1JslÍtfát és alázatának
mélys(!{lét szcmlélniinlc, hanem
met) kell látnunk már ebben. a
hölesőlJenis, l/OlIY emfszcr majd'
oz embcrisés) védőasszonUIt lesz
ez a/l1ostméu purúnu! kis le
án/J. Aoilai Seent János kérde
zi: "Honnan Nm, kislány/w, kö
pcuye.!f(~d, mciu c/l;u uu), noo»
enniri .!mermeket magához fo
.!/lu/jon? H onnan nonnak. szár
nyaid, ho.!f./J enl/yi ki,w;úrkr't
nuuuid alá lmiijt.~? A tc mérié
ked .szNeselJiJ (',~ h oeszabí), mint
a földö'l ndrni Ich et, I.lJaw.k ('S

!Jűnösök [úrnelc el polástad
. alatt; a bünösökrnegbocsátást
n.lJerne/L leüziJenjánísodra, az
i.IJazak ]JediU mC.l/maradnak a
keuyelem/Jcn Teáltalad!"

V állÍ/Hm mauál,« öle/ rédei
mező ]Jaliísfjá!Jflmindent. Magá
ba iilel! sziileit, akiknek imád
sáuát 1'('.l/re meulialliuüt« az Úr,
mikor már nem volt rcmén.usé
oiik: It t ran ime, karjukban {/
ki slcán.n, Ici! lsten felruházott ((
kegyelemnek és (( természetnek
mind.en ékesség(; nel. 111((.fiához
öleli népét, Izráelt, amel.l/bő/

seármazott: AkisasszonYllapi
eV(f/l..lfélium azenl 'végz6dik, hOll.1f
Máriától seiiletett Jézus, akii
Krisz! u.enol: lIínwlc Ez /I

K riset us az, leiről az angyal elő

re mondia, /w.!JY mesnxilt}«
majd népét bűneitől. Mailt, Má
ria seiiletese után mih amar be
ieiieeedüc a irálasztott nép 1j(í
rakozása: mcrt kiizel van már
az a nap és az az óra, melu
ben rne.!/sziiletik a vilátl Meu
Tálfója. A zsidósá,!/ ugyan mérr



nem tudta, hogy vágyódása célt
ert, de messze a oiláohirodalom
lenézett tartományának főváro
sában már élt az a leányka, aki
a szent sarjadéknak édesanyja
[ett, s kiben ismeretlenül nem
csak Izráel népe, hanem min
aen nemzetek vártak és bíztak.

Es ekként az eoesz emberiség
nek, azaz mindenkinek, aki meu
ér tette a hi1)Ó «zázaiot IL~ 'Krisz
tus országába lépett, oédoasseo
Ilya lett. Ez a ma seiileteit kis
lpányka az Istenember család
Jának rne,l1alalJitója. Anya lett,
lernele Fiában cmlszer majd az
efjész emberiséo tesivérként
egyesülhet. Csilla[J lett, ki fel
iinretelércl szidetésekor a N a
pot hirdette előre, hajnali sziir
'lcűlet, mely a nap keltét jelezte.
Szent Bernát szerint a "földke
relp;ég kiizepe" Jl.fária; ő a vi
Zá,qe.l/yetem középpontja, az Is
ten szeni frigyszekrénye, ő min
den doloimak oka, a századok
nagy ügye (rerum causa, ncito
tiúm saeculorum)". Feléje for
dultak ezen a napon az ég la
kói, meri tudták, uouu hamaro
san. nem lesz már üres a menrcu
orszáy az emberektől. e« feléje
fordulnak, rl/íg a »ilá« tart, az
emberek, mert tudják, hOml töb
bé nem lesz nehéz nekik Mária
segitségével a kiengesztelt Isten
orszduáb« el.iutniuk:

Krisztus orsztiaa, hová a ma
seidetett leányka felmutat, a
béke orszá lia. Ilamaronttn szii
letendő lJYerme/ce a béke édes
hercege, édesanyja pedig az ern
berisé.1J békeh.ordoeoiu: Az Egy
ház lilurlJiájána/c könyöryése
azt kéri lj mai napon, hOlJY illiá
ria «zűletéee által adja meu l s
ten a béke lJYaralJOdását: .Bzoi
lJáidnak, kérünk, Urunk, add
J1W!I a menn.uei kel/yelern aján
dékát, houu akiknek üdvössé!le
a Boldog,wigos Sziiz seiilctcséuel

kezdődött, azoknak számára szii
letesének e szent áldozatta~

megünnepelt napja adja meg (I'

béke y,lJarapodását!" Csaku!lyan,
mikor llfária meaezűtetett, már
béke volt az akkori iiildkereksé
aén. .Janus temploma zárva ál
lott, jeiéül annak, hogy nincs,
már h.áború. Rómában ola.jfor
rás fakadt a földből, később

ezen a helyen épült az I stenan!Ja
első temploma. Nemcsak a zsi- .
dó nép prófétái, hanem a ró
maiak. nal/Y költője, Veryilius
is meaénekelte, hogy eljő az
emberiség életének utolsó kora,
amint a Sybilla megjövendölte;
új századok sorozata indul el,
midőn a Szűz gyeTmeket szűl,

A békének és nem a harcnak
hozója, a béke fejedelmének
édesanyja; békés nyu,qalmat és
nem nyughatatlanságot szerez a
földre és palástjának kedvessé
ljével feltörli a bánat könnyeit.

"Örüljünktehát ennek a nap
nak, amelyen Mária tisztaságos
méltóságát megünnepeljük! Hi
szen öt választotta ki Alkotója,.
hony lakása legyen benne, Ő, az
Istennek fia. Trónussá lett ez a
kisleány, meluben az örök menu
nyei Atya meaoalásitoita eloon
dolásaii, melyben a Szenilélek.
mint templomában meapihent.
Drtittald) ez a csecsemő, kinek
értéke ieliilmul minden. földi ér
téket, szépsé.l1pt, az Istennek le
endő anyja, minden szépség leo
nagyobúilw. Őáltala tért vissza
az emberesést a száműzetésbőr
édes haeáiáha. Öáltala nyerte
vissza az emberiség az elvesztett
édenkert lJ.lJönyörüségét. Őáltala
tért vissza hüvelyébe a paradi
csom kapu.iában álló kerub lám
aolá pallosa, Ö nyitotta ki az
életnek kapuját. Benne teljese
dett ld minden, amit az Ószö
oetsé« boldog prófétái megjö
vendöltek." (Nik. Gergely) r. p,.
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A KIS ÚT
"Isten nem tá nt a sz thaj b cnncm Idl'gvalósltllat3.tl<!n

vágyakat i tehát ha kicsiny, lia törpe vag yo k is, v.iuyó d
ha torn, vagyadnom kell arra. 110gy sz en t legyek", EI kell
magamat viselnem számtalan tökele tlen súg emmel együtt.
de miudcnképpen a rnennyorsz ágb a kell jutnom' biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni" .. , •

Lisieux í Sz ent Tc ré >

A szeniek annu: sok szepet mondanak a lelki éiet lJOldo(jsá
aárál. En eljből maidnem semm it sem t a pll ,,:;; I alok, mert 1.:i1l.z6
bizonytalanságban élek. Hátha önámítás eyé,.,z lel/d élelem? K:
f I.,dja, nincsenek-e súlyos mulasztásaim? Lcllciismerct.csen réozem
uc uon ll,IJónásaimat, dc semmi biet onitekorn arr«, {/(Jy,1j a kCY,/jelnn
állapotában 1'U!lyok-e. És m'indi1J előttem az a szörnYlű leltelő,~é!l,
tioo» mé,</ az utolsó percben elkiiuethetek tmlcuniltten. h.aláios bűnt
f'S akkor egy 'iparkodó élet után akárhozal nár rám. Bennem
ran-e a .h'iba?

Az Ön betegsége - mert ez a
,':'{, legteljesebb értohnében be
tegség, -- az az aggályosság. Ez
az oka, hogy vallási életét ne
héznek és örömtelennpk érzi.
holott az Üdvőzitő szerint az Ó
igája édes ós terhe kÖIllIYÜ. A
betegnek gyógyulásórt orvoshoz
kell fordulnia: önnek tehát
megérti) lelkiatyúhoz. 'I'á.rgyi
lag: a szontr knek van igazuk,
rnikor a lelki élet gyönyilrüsé
gcit nuurasztn lják. Persze ők

sem m iud iz és nem m indnvá-

jan részesültek leülönösebben
ezekben az öröm ükben

Ami az önmegítóló« hizouvta
luusúaú t illeti, ubha.n mind nyú
jan OSJltOZUlJ k. Szent Púl eg'ye
uesen azt kivánja, hogy "fé1e
Iemmel és rettegéssel" muukál
juk üdvösségünket (Fil 3, l:li.
Hogyan is tudhatnánk bizo
nyossággal, hogy jónak hitt
oselckedeteiuk mcnnvirc azok,
szándéka i nk men nv ire tisztük,
bánatunk menuyire igaz, javulá
si szándékunk (ezt hívjuk "eriís
f'ogadásnak") mennvir'o komoly,
bűnvallomásunk meu nvirc he
csületes, egész életünket igazán
a hit irányítja-ef

Ezt a bizonytalanságot sze
reucsérc a leg'több ernber
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kiilönféle okokból ~. nem érz.i út
annyira, a leg'töhh(~n nem is
eléggé mélyek ennek a problé
mának átélósóhez, és vannak
g-yermekien ti~ztll és szó l'osrucló.
lelkiismereti alkudozásokat nem
i smerő lelkek, akiket {~p.pen

azért nem f'oglulkoztu! ez a
probléma..Miridezekuek elegen
dií a lelleiismerei szava és túl
zásnak érzik a", Ön nehézségeit.
Miért nem kérdezi Illeg a lel
k i isruerctót ? - kérdik ._- meg
11l00J(]ja az, houv menuv ire tel
jesítettük kiiteleHHög'iinket. gJl az
úl tu.lú uos uózr-t, és elvben igaz,a
is van. De m iro támaszkodjék.
akinek a lolk iismet-eto túlságo
san érzékeny, o lyan, mint né
mely irúuvtű, vagy némely mer
leg nvcl ve: IWIll tud meg-álln
porl u i ÓH határozottan eg'y
irúnvha m utntn il Sőt a lerrnv u
godtabh, legeg'észségeHebb lelki
ismeret is, mirit önmcgitúlés,
vógsií ercdméuvben m indig
szub.iek tiv mogf'igyelésekre és
mcgál luuítúsckru é]Jiil, hol ma
rad tehát az abszolút bizonvos
ságtól? Ilyell alapon hozvun le
hetii uk bizonyosak arról, hogy
a kegyelem birtokában va
gyunk? Látnivaló, hogy ti lel
kiismeretre való utalás éppoly



kcvéss« i IItézi el egyén i agg'o
dnlmn i uku t, m í nt a kérdés tu
dománvus oldalát. A vagy nem
ezért I'CIIWg-c J1111g az ószövet
ségi Pl'l'dikú!or (!J, l), m ikor ag
sród vu tudakolja: .,Nl'1I1 tudja
az em ber, vajjon SZl'retetet énle
HIel-l', ntg;, gyüWIl'!pj"? Vu ló
han, leheletlen ezt aJl emberi
hizcuvossúgo t nwgszpreJlII i, de
még törekedni sem kell rá. Hi
szcu ha eh ben az óletben bizo
nyosak lehetnénk ezekről a leg
főb], énkkeinkriH, ez már egy
darahkáia vo lna uz -- üd vöa
ségnek!

Egyébként is világos, hogy
ezekkel a gyötrő titkainkkal
már a természetfölötti világban
mozcunk, a .hit és remény v i
lágú ball. b; itt az összes nagy
kérdé.sek a l'öld i szem előtt ho
mályba torkolunk. Amint a hit
azt k iván.ia, hogy a legnagyobb
igazsúgok kérdésében lemond
junk a megértés nyujtotta evi
denciáról, úgy a remény vi
szont várakozásaink ovidenciá
járól monrlat le. Mart nem cse
iekedeteink jósága alapján re
méljük fölmenti) isteni itéle
t imket oly megingnthatatlan szi
lúrdsázgal, hanem lsten hoz
zánk való jósága alapján. Az
előbbi túlságosan ingatag ala
pul szolgúl na, az utóbbi II hívő
ernber szemében m iuden megter
helést elbir. Aki a lelkéhe néz,
még a szen t is, - sőt m inél
szentebb, annál iukúbh - ott
csak hűn t és érdemetlenséget
l:it· ha Istenre tekint, megérti,
hog.y lsten még öt is Illegtisz
títhatja és űdv őz í thet.i. Ez az
isteni' jóság és i rgahnas.,ág, me
lyet ilem g'yőz a Sz~ntí~:ás
magasztalni, ml~rhetetletl.ul .toh
het 1'1' mindenféle emhen hizto
si téknú]. ~ em is elóggó IstcJl

irgalmnsságútól vár.in ii.dvössó~
g'ét, aki úgy érzi, hogy e III beri

biz t os itókok uúlk űl nem tud
megny ugod ni.

Ugy ti nr-su k ez az egész Lsten
ru lwgya!kozú lelkiilet van hí
vatva gyakorlatilag' megoldani
az! IIZ el mé let.i nehéz"óget. hogy
m: mlllwl' ut.o lsó percéhen is k ö

vet het el halálos bűnt, talán ép
pen életének első halálos bűnét

és akkor esetleg m intaszerű élet
utÚII is el kellene kúrhoznia,
Merőben elméletileg ez a lehe
tőSÓg' fönnáll és hozzátartozik
jelelllegi "zarúndokállapotunk"
átmeue ti, próbaidő-jellegéhez.

Az ti hííség, amelynek lehetet
len többé meginogni, már az
üdvözültek boldogságához tarto
zik. Dc azért tudja a hívő, hogy
gyakorlatilag arra a rettegett
tragódiúra nem fog 301' kertilni.
Isten nem szívtelen ellenőr, aki
a lig várja, hogy egy buzgó élet
szakasz után megtévedt ember
mögött lezúr.ia a visszalépés és
jóvútétel útját. Gondviselése pe
dig tervszerűséggel hatja át
minden ember életét és leülönö
sen a jószándékú embert átse
g ít.i a nehézség'eken, sőt eleve
gondoskodik róla, hogy erköl
csileg abszurd helyzetek ki se
ulukulhassanak. De még köz
vet.louűl a halál beállta előtt is
mennyi lehetősége van az isteni
jóság-nak és irgalomnak, az utol
só kenet szentségén keresztül
ó" azon kívül is, hogy utána
uyu ljou a veszendő embernek!
f~s kinek szabad kételkedni ben
ne, hogy meg is teszi ~ A hab l
percét a keresztény ember bíz
vást úgy tekintheti, mint az
utolsó alkalmat, amelyet ln

, Istennek irántunk való végtelen
szeretete még siet felhasználni,
hog-y megmentsen bennünket
nuurának, - az az Isten, aki
llIóg a bűnösnek sem halálút
akarja, hanem üdvözűlését.

(Ezékiel 33, ll.) 0_
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Mikor született valójában az
Úr Jézus s mikor mentek vég
be a keresztény üdvtörténetnek
azok a Hagy eseményei, ame
lyekről a szentfr-ás ujszövetség'i
könyvei szóln ak f Kérdés, amely
körül nem szű nuek meg sem II

viták, sem a kututások. S úgy
látszik, nem is nagyon szá.m ít
Iiatunk az időpontok olyan rög
zítésére, amelyet a szakernberek
minden tekintetben elfogadható
nak és végérvénye,;;nek itól
nének. Erre kell következtet
nünk ahból a tanulmánvszerű

ismertetésből is, arnelvet Angelo
Benna e'!,'y miuup, megjelent
'igényes könyvről írt. A köny
vet Nápolyban adták ki, latin
nyelven, terjedelme 632 oldal,
szerzője Dnmianus Lazzaraio,
címe: "Chronologia Christi sen
Discordantiurn fontium concor
dnntia ad jur is norrnam". A
~. .erzö kiváló jogász. a római
Curia ügyv{'dje, aki életét szen
'telte a kérdésnek. Olasz nyelven
"La cronologia di .Iesu !leIla
luce del diritto" címmel múr
lH46-ban közzetett egy könyvet,
anielvben előrevetítette vizsg á

lódá~ainak fontosabb eredmé
nyeit.

Mostani, de már akkori m un
ká.iúnak is egyik legnagyobb ér
dekessége, hogy Lazzarn.to ruind
a források ellentmondásainak.
m ind a források értelmezésében
eddig felmerült ellentmondások
nak mérlegelésében a jogász
szempontjait - "ad [uris nor
mam" - igyel",zik hasznosíta
ni. Kutatási ' módszerének alap
tétele az, hogy az ellentmondá
sokat csak akkor szabad nega
tív mozzanatnak minősíteni, ha
pozitív módon már semmikép
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sem magyarázhatók. Negatív
mozzanat az ellentmondás, ha
fel kell tételezniink, hogy bi
zouvtalunsűg, tudatlu.nsúg, vagy
f'crd ítési szándék húzódik m ő

götte. Ha azonban a tárgyi kö
r iilmóuyek arra vallanak•. hogT
nines nvomósabb okunk az ilyen
feltevésre. akkor meg kell pró
bálkozn uuk azzal, hogy az el
lentmondást csupán látszólagos
nak tekintjük. Ebbe az esetben
kiinduló pontjaikra visszük
vissza az egyes áll í tásokat s
meg-ki sórel.iűk, hogy ezeknek a
kiinduló pontoknak e1téréseit
oldjuk fel. Igy mutatja ki Laz
zaruto a legtöbb ellentmondás
gyiikerét abban, hogy az idő

;'zúmít[ts és H naptúr akkoriban
s még századokon át népek sze
rint -- római, egyiptomi, szi r,
kald, zsidó - kiilönbiizött. Mi
több, másként szúmoztúk 'I'ibe
r ius hirodalmábun a "császári"
és a "provinciális" éveket s
ugyanígy másként Herodes 01'
szúg ában a "nominális" és a
"rezidenciális" esztendőket.

A jogászi módszernek ezt a
részót Berura rendbenlevőnek is
találja s nagy elismeréssel em
líti azokat az éles elemzéseket,
amelyeket a szerző ebben az
irányban végzett. Annál hatá
rozottabban elutasítja azonban
Lazzarutónak azt a kisérletét.
hogy az "ab immemorabili",
"emberemlékezet óta fennálló"
jogjOlzokások és kiváltságok eb
beli mi nőségúnek jogtudományi
ismérvét a történeti jelenségek
re is alkalmazzu, és pedig a hi
telesség bizonyításának eélzatá
val. Igy például Lazzarato, mi
után 57 oldalon át tárgyalta azt
a hagyományt, amely "ember-



emlékezet óta" december 2fJ-ére
helyezte az Üdvözítő születésé
nek napját, végűl is odakövet
keztet, hogy a "redukciós",. a
"visszavivő" módszer nem enged
mái! f'eloldúst, mint azt, hogy az
időpontnak ez a megjelölése
vagy Szent Pálnak, vagy még
inkább magának a Szűz Anyá
nak kifejezett nvilatkozatára tá
maszkodik. Bármennyire tanul
ságosak is egyébként a szerző

idevágó fejtegetései - állapít
ja meg Beruia --, amit bizonyít,
mégis csupán annyi, hogy teljes
mértékben indokolt és iga
zolt az egyház liturgikus
gyakorlata, amikor decernbel'
"ifj-én ünnepli a Mcgtestesü
Ióst, Azt azonban, hogy az
Üdvözítő akkor is szüle
tett, semmikép sem bizonyítja,
a.nnú l kevóshhó, mert önuuurú
ban még cgy "joggyakorlat" le
gitirnségénpk hizonv ításu sem
e!évséges ahhoz, hogya keletke
zéséhez feltételezett tény törté
neti hitelességót is bizonyítsa.
Az érvelés így m iu denkénen hi
b,tS és Benna nern is tn lú l rá
más uuurvurúza to t, mint azt,
hogya Hzerz,ö kissú "HZCllycdé
Iyesen" ragaszkodik m indahhoz,
ami az egyhúz hngyomúnvos ál
lásfo:rlulúHa. vrurv u.mit o "an
nak hisz". Kitíínik ez abból is.
hosry az Epifánia időpontját il
letően, ahol a hagyom any nem
ennvire eg~-értelmű, már Laz
zar;(D is uuvyobb kri tikával ól.
Megjegyzi Bonna, ho~y a. mai
egyháztiirít'mészck szarint súlyo
<abb érvek szólnak amellett,
hocv december 25-e egy"zerű li
tu;g.ikus nap, nem pedig évfor
dulóról megemlékezés.

Lazzaruto különben arra a
megállap ításr-a j ut, hogy .Jéz us
a római időszúmitás szerint 748
december 25-én sziiletett, két óv
vel Heródes halála előtt, vagyis

hat évvel előbb, mint a keresz
tény időszámításból következ
nék; 778 -- Kr. u. 25 - szeptern
ber 2:i-én vette fel a keresztsé
get és 782 - Kr. ú. 29 - már
cius 25-én halt meg. Az Üdvö
zítő a;1 évet és három hónapot
töltött a földöIt és ebből az, idő

ből a év és 6 hónap esett il. nyil
vános szereplésére, A hatalmas
kronolúgiai ősszeállítás, amely a
könyv 80 oldalát foglalja le, a
lehető leg-nagyobb teljességgel
öleli fel és iktatja időheli rend
he miudazokat az eseményeket,
amelyek Kr. e. 64 és Kr. u. 70
közott történtek. Szent Pál meg
térését Kr, u. aO-ra, halálát --
Péterével egyidőben - 67-re te
szi a szerző. Azt, hogya. két
apostol pontosan június 29-én
szanvedett vértan úsázot, zúró ie
IcI' felkiáltó,iel1el közli Benna,
amivel nyi lván kétséáét kíván
ja ki fejezni. :Nagy nyomatékkal
emeli ki Lazzaruto, hogy Szent
Péter 25 éven keresztül volt
Róma p iispiike, mcrt oldalakat
fonlít unnak hizonvitására,
honv <lZ. apostolok fek K!: 11.
42-b~~n érkezett Rómába. Erde
kes azonlJaIl. hogy érvei ezzel
kapcsolatban is a hagyomány
legitim voltúnak igazolúsáb.an
(OSúcsosodnak, holott m int
Benna írja -- ebh81~ a vonatko
zásban soJ.;ka1 értékesebbek a
csekély szám ú, de kétségbevon
hatatlan történeti adatok.

A mag-a egészében azonban
Lazzarato könyve a legtartal
masabb valamennyi közt, ami a
tárgykörben eddig- napvilágot
látott. Gondos és lelkiismeretes
munka, amely a szerző párat
lan olvasottságát is tükrözi.

< Lazzaruto nemcsak a patriszti
kus kor minden fellelhető ada
tát dolgozta egybe, de a törté
netírók és a legmodernebb
szentíráskutatók különböző állí-
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tásait is."A k öuyv a táiékozó
dús arauvbánvá.ia még azok szá
mára is, akik- nem fogadják el
1\ szr-rző következtetéseit" c-_ ú l
lapítja meg Berina. Még a sok
'l'kinietlJen hihá., módszer is tur
j al niaz egó:.;zsÓges iisztiinz{~seket.

Herma pé!dúul azt hiszi, hogy
ha osi llagúszut.i vizsgálatokkal
egybevetnék azokat a kií lönbőző
időszámításokat és naptárukat,
amelyekkel Lazzurnto az egy
házatyák eltérő kronológiái t
magvurúzza, akkor m iudeu va
Iószín üség szeriu t meg lehetne
tudni, vajjon a jólértesültség
szólult-é meg' a keresztény ókor.
egyik-másik íróiában, vagy csu
pán az a szándék dolrrozott bell
n iik, hogy logikai ruűveletekkel
kiegészítsék az evangéliuuiok
hiányzó adatait. S ha' az ulőh
bi értelem ben dölno el a kór
dés, akkor talán "történeti hi
zonyossággal" beszélhetnunk
legalább arról a két időpontról,

amelyet nemcsak most Lazzara
to, de már előtte is többen az
Üdvöz ítéi születése és halála
évének .iuvasoltak: 748-I'M és
782-ről, ami Kr. e. 6-nak és Kl'.
u. 29-nek felel meg...

Ha valóban úgy van, hog-y
Guteuberrr 1432-ben f'ejezte be a
később róla elnevezett ,,42 soros
Biblia" szedési iuunkúit, akkor
az idén nmolyau k iscbhf'uitn ju
bileumát ünnepelhetjük az eu
rópai könyvnyomtatásnak. Mi
azonban nem a szerencsétlon
sorsú, végiil is kisemmizett ma
inzi moster m űvét és érdemeit.
akarjuk itt mó ltatni. Az éví'or
dulót csak azért említettük nH'g'.
hogy elevenebben érzókeltessiik
a sokszorosítás szédületes hala
dúsát. (l u tcuberu műhelve ak
kor három esztendőn út szedte
a szen tírást s utána még 1IY01l1-
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Ilia is kellett. lila pedig -- mint
(luido G uarda heszú m oló.iábuu
olvassuk -- Hol laud iá bn n 2 ver('
t'S 21' IllitsotlPl'lT alatt toyábbí
tották és á l l íto ttúk elö a távol
ball ('gy liO oldalas ki"I'('!~él!;\'

s:r,iiyngd. A hoxzorka nvox k('szi'l
lék, allwly i m má r l';unípúba i:
I'ljatott. az "u]lJ'a-l'ax". az elek
trou-tor-h u iku úju hb csurlúja.

j\z "u!tra-(ax" alapja a "fax".
utóbbi szó pedig az eredeti
"tele-fuesi III i If)" cluevezés rövid í
tése, fi hu <'zt tudjuk, iuú r kö
vetkeztethetüuk is a készülek
lényegére. Rádióról vall szó.
amelyben elektron- eső foglal
ja el a hangszóró helyét. A 1(,
adó készü li·k elek tron-szenuu«l
figyeli a ,"i'iiveget ós az észlelt
jeleket elektron-i III pu lzu sokk á

változtatja út. A felfogó készii
lék a kapott. impulzusokat vál
toztatja vissza jelekké s ezeket
a jnJeket vpgyileg megdolgozott
nap i rtekorusr« rögzíti.

Az első kísérletek még J94(j
ball tőrténtuk. A legnagyohh
<'rndm/'IlY akkor errv nég-yoldu
las ujság távolbaküldése vol t, A
kőzvct ítés J;) pen·.ig- tartott, úgy
hogy egy perere kereken ;j;jO szó
esnt t. A rúkővefkező évben már
a sz íues közvctl téshez Ts hozzá
fogtak. Kiii'hell a felfogó pap í r
tiikéletesítél'éil és olr-sóbhá téte
l('u is f'arudoztak. Most a hollan
diai bemutatón egy llen' alatt
()uOO szM sikerült továbhítani és
rögzíteni. Ezt a teljesítményt
azon bn n már nem az egyszerű

"fux", hanem a hevezetőheu em
lítdt "ultra-fax" hCI'<'lldezésseI
értók el, amelyet - mint Guar
da írja ~.- II televízió és az eu
digi ..i'ux" I'Jemeilll'k iis';zpkup
«solúsúból állítottak elő. Itt II
kiizvntítellllő szöveaet előbb egy
?2 1I7111 i múteres Ii lmtekercsro vv
tí tik s ezt a tekereset helyezik
be az adókészülékbe. ahol a f i l tu



e~:y ,.lwtúdsug'Í1r-hillentyii:wt"
előtt pereg le. A másik oldalon
a vétel is f'ilmsxalum-a történik,
amelyet azután eli> kel l hívni.
Nyilvánvaló azonban, hogy az
"ultra-fax" működési sugara
ma még hasonlíthatatlanul ki
sebb, mint az egyszerű "fax"
berendezése.

Altalános vélemény, hogy a
"fax" forradalmat fog 'hozni ti
sokszoroattó iparban, mégi nkábh
a lupkiadúsban és a hirdető

szakmában, s nagyban fogja
érinteni társadalmi szokásai n
kat ís. Ahogy Guarda elképze
li, reggelenként majd, ha felke
lünk, beállítjuk a készüléket ar
ra az ujsúgru, amelyet olvasni
szeretriénk, s mire olkészű ltüuk
a - mosdássul, már kezünkbe is
vehetjük a kívánt ujságot. Meg
tehetiűk ezt természetesen nem
csak reggel, de a nap bármely

. időszakában. Selöforuulhat az
is, hogy előbb jutunk hozzú II
laphoz, mint azok, akik ezer ki
lométerekre tőlüuk a megjele
nés helyén lakásukra hordatják
vagy az utcán vásárolják azt.
Össze is válogathatjuk a ben
nünket érdeklő anyagut a világ
vezető lapjuiból.

Ugy számítják, hogy nem is
hosszú idő múlva a "fax" egy
penny költséggel fogja reprodu
kální otthon az átlagos terjedcl
mű világlapokat, olcsóbban te
hát, miut az eladási áruk. Az
ezzel kapcsolatos rengeteg' prob
lémán máris törhetik fejüket a
gazdasági szakértők 6s a jogá
szok. Egyelőre még neui tartunk
itt .- jegyzi meg .Guarda -.
de tény, hogy egy "fax" vevőké
szülék a gyitrtás helyén már
"esak" annyiba kerül, mint egy
televíziós készülék Olaszország
ban a hozzá szükséges felfog'ó
papirt pedig' a nagyoLJb pap ír
kereskedések máris árÚsf tják.

•

Sokan megírtál, már a iep,'
rl1lgyobb olasz : hegedűművész,

Niccólo Paffanini életét, amely
utryunr-xuk hányatott és kevéssé
~piiletes volt. Annak a rövid
~Ietrajzllak utolsó oldalára azon
ban, amelynek Elisa Polko 'a
szcrzője, maga Pngarrini fia,·
Achi lle vétette be a következő

sorokat: "Az egyházi ügyben,
l'agTis annak a' felebbezésnek
ügyében, amely az egyházi te c

Illetés tilalma elleu került elé
be, a Szentszék három birót
küldött ki, akik a perben felho- .
~ottllk alllpjún rnegállanították,
hogy a h í re» művész egész éle
tében a legvalóságosabb vallásos
érzéseknek adta bizonyságát, s
ennek folytún semmisnek is
nyilvánították a nizzai püspök
ítéletét. A művész fia, aki ho sz
szú, éveken at várta á forduln
tot, nyomban intézkedett, hogy
U' parmai temetőben emlékmű

épüljön, amelynek pompája
összhangban van atyja hírnevé
vel." Mi történt itt voltaképen f
Ezt világítja meg Ferruccio
Botti abban az egészen új rész
leteket is tartalmazó .z; nemcsak
érdekesnek, de hasznosnak is
érzett tanulmányában, amelyet
az Osservatore Romano tett köz
zé.

Paganilli58 éves volt, amikor
1840-ben meghalt Nizzában,
amely akkor Olaszországhoz tar
cozott. A nizzai püspök azzal a
~legokolással tiltotta meg az
~gyhúzi temetést s ezzel együtt
azt is, hogy szentrnisét mutas-'
sanak be érte, hogy Paganini a
,ajút akaratából szentségek nél
Iül hunyt el. .A döntés hátte
~ében Caffarelli kanonok jelen
I,b.;e állt, amelyben Caffarelli ek
rnoudotta, hogy amikor felkeres
te betegágyáhan a haldoklót,
nem tapasztalta nála a bűnbá

nat senuni jelét, nem tudta meg-
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gyóntatni s a szebában nem lú
tott egyetlen vallásos képet sem.
Botti, mint írja, igyekezett a
legnagyobb lelki ismerete.,ségg-el
utánajárni ll. halál körülménvoi
nek. Atvlzsgálta a fellelhető öSZ'
szes adatokat, különiisen a fe
lebbezési per anyagát, emellett
azonhan a családi visszaemléke
zések összeg'ytijtóse okából ismé
telten felkereste Paganini uno
káját is, Abramo - Paganin it,
Achille utol só fiát, aki 89 éves
korában tavaly halt meg. Ig-y
bontakozott ki előtte az a kép,
amelyet minden tekintetben hi
telesnek tart.

Paganini Nizzában a Cossole
vi!la yendé7'e vo}t. Noha ak}\or
mar evek ota kínozta a gcgc
tuberkulózis, egyre hevesebb és
fájdalmasabb rohamaival, ú
művész meg volt győződve ar
ról, hogy még nem érkezett
élete végéhez. Vakon bízva gyó:
gyulásában egyik orvost a mú
sik után kérette magához s nem
riadt vissza a 'kuruzslóktól sem.
Már ágyhoz kötötte beteaséze R

annyira elesett volt, hogy han
got sem birt adni, amikor
Caffare11i kanonok megjelent II
viliában. Nem tudni, hogya há
ziguzda Cessole hívta-c, vagy II

Nizzai püspök küldte-e, tény
azonban, hogy a villa az ő ple
bániá.iához tartozott. A kanonok
háromszor ismételte meg látoga
tását, de csak a harmadik al
kalommal vezették be a beteg
szobába. A háztartási alkalma
zott, Terese Repetto, később ezt
vallotta: "Paganini a két első
látesratáskor meghagyta fiának,
kérdezze meg, rnit kíván a ple
hános. Achille beszélt is vele s
utána a plehános távozott. Har
madik alkalommal, amikor én
is nagyon kértem rá, fogadta a
plebánost. Amikor a plebános
kiji)tt a szobából, hallottam tőle,
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Paganini III ('g'Íg'l'rtf'. hogy írás
han elküldi majd neki a gyúnÍl
sát." Mcgerőaíti és tisztázza ezt
Tito Huhaudo titkár tanúsko
dása. Eszerint Paganini arra
kérto őt. hogy hozza oda nek i
a kis futáhlút, amelyen' irni
szokott. "Ügy értettem pzt --
mondotta: nll haudo , hogy
íráshan akarja elvégezni a gYl>
nást, miutáu élőszóval kéntelen
rú. Hangját ugyanis addigru
már úg'Y elvesztette, hogy azok,
akik nem szekták meg vele az
ériIltkez{~st,semmikép sem ért
hették meg." Nehogy uzonban
félreértés legyen, Rubaudo kű

lőn is megkérdezte, vajjon a
gyónását akarja-e Irúsba foglal
ni. "Pagan in i fejének és ajká
nak mozdulatával a legkifeje
zettehh módon igenlőn válaszolt

.s azt is eléggé értésemre adta,
hogy nrihulvt a gyóntató meg
ismerte bűneit, meg' kell majd
senun inítcni az húsát. ·El is in
dultrun, hogy meukúressem a fa
táblát, amikor megál1ított, je
lezve, hogy nem ilyen sii.n~·ős a
dolog. Al laudó káhultságn és II

fájdalmai okozta ing'crültsége
m iatt azután nem találtmn már
nlkulmas p il lauatnt a f'aí.ábla
előhozásárn,"

A kan011Ok-- ini nt Abramo
Paganini is mcgerőaitetto Botti
előtt -- nem júrt cl valami uIl
varillsan a hetegge!. Atvu i és
vigasztaló szavak helyett inkább
a halúl· horzahnait festette ('s
hangoztatta annak Rzükség{.,í,
hogy Paganini szabndul.iou meg
a sok bűntől. runiket életében
elkövetett. Mindez annviru fel
izgatta és felingerelte a haldok
lót, hogy nem tudta nyomhan
elvégezni a gyónúsút, sem élő,

szoban, iniután alig értheti) Ile
szédét .is mogakadályoztúk nz
ujból fpl1épő görr'siis rohamok,
sem írúsbau, rniuthozy" hiány-



zott .hozzű a Iutábla. Figyelem
roméltó egyébként, hogy maga
Caf'f'arcl l i is megerősíti a most
mondottakat, mert val loruású
han ezt találiuk: "Paganinit ek
kor heves roham lepte meg,
amelvet ig('ll erds háuvások kí
sértek. Nlrrn<'snk én, de a kör ii
lőtte levők is azt hitték, hogy
niost leheli ki m indjár] a 101
két. Am hasxtalun ösztönöztem
ismételten is, nem sikerült rá
vennem, hogy kicjtse .lózus és
.;\1úria ,";;I,() n t nevét. .. "

Pagan iu i lIMlúny nappal kó
söbh halt meg. Utolsó rohama
asztal nál úrte, iriert végső erő

feszítóssel odaült, hogy valamit
egyék az; ú "Aehillinója"-túrHa·
s;·lg-úhan. uk i oly lIagy szerotet
Ü-] volt mellctto a nap minden
órú.iá.lmn. C·affal'e1J i kanonok
felkereste akkor Galvano nüs
piiköt R Illegtette .iolentését,
ainelvben Pilganini fizikai kép
te]ens{·Q·(~t arrn, hogy kimondja
.Iézu» és Múria nevét, tagadás
ra ús noin-ukurúsru rnarrvu rúzta,

A kau onok gondolkodású t is
- írja Bolti -- kótfiógkívil1 be
Folvúsolták azok az rlőítélptck,

arnelvek a koraheli jámbor ke
resztényeket Paganini ellen
hangolták. Nemcsak nz j{:rt
szájról-száj ru, hogy Paganini lS

tentagadó, de a legenda olyas..
miket is nvukábn varrt. hogy
"ürdöngőH" tehetségót az ördög
gel kötiitt szerződésnek küszőn

heti. Hémmci"ék keringtek arról,
hogy m ikóu t raholta maga körül
a 18 éves leánvokat, Igy azután
Caffu.rolli notru-suk arról szú
molt be a pih;pöknek, hOI~Y Pa
ganini a vógi-'ók ig megútulko
dott a rosszban, hogy "vissza
II tusította az örökkóvalósúgru
való elókószüléat". de azt is
hozzáfűzte, hogy Paganini ott
honáhan, illetve szobájúban
négy erkiikstelen Iestmúnyt ta-

lált, ám semmi jeIét a vallá
sosságnak vagy kereszténység
nek. "VL'lzont - folytatja Botti
-, amikor a végrendeleti végre
hajtók feltörték a pecséteket, a
lakásbun három Madonnát és
két f'exz illetet találtak," Maga a
végrendelet pedig, amelyet Pa
gUllilli sajátkezűen írt, ezekkel
a sorokkal zúrult: "l\feg;tiltom,
hogJT bármi .pornpa legyen a te
metésemen. Nem akarom, hogy
a művószek .rcquiernet' végezze
nek értem. De kérem, hogy a
tisztelondő kapucinus atyák száz
szcn trnisót mondianak üdvössé
g'ülnprt. Hegedűmct Genova vá
rosáuak hagyom azzal, hogy ott
örökre őr-izzék meg. Lelkemet az
én Tererntöm véghetetlen irgal
mába ajánlom.'

A végrendelet tehát merőhen

más mrgvilágításba helyezi Pa
ganinit, min t Caffarelli jelenté
se. De hogy Paganini egyébként
sem volt az, akinek sokan tar
tották s amilyennek Caffarelli
is hitte, kétsézet kizáróan kitű
nik a tnnu lmúnvnak azokból az
adutaiból. amelyek a művész

alapvetően vallásos lelkiiletét
bizonyítják. Közűlük csak néhá
nyat említünk. Amikor Terese
Qui1it-i felkérte. Paganini t, , ~~
gyen keresztania a f'iaeskájá
nak a művész elősziir visszauta
fiítoha azzal a megokolással,
hogy "vallásunk" oyan köt~le
zottséaeket ró II keresztapára,
arnelveknek nem bizonyos, hogy
eleget tud tenni. Carolina Ban
cherihez írt levelében olvassuk:
"Mindeniitt és nrindig megtalá
lom a jeIét annak, hogy Isten
azt nkar.ia, legyek elégedett ...
Dicsérje velem együtt az
Eget ..." Egy másik leve}é~e~~,
amikor édesanyja betegsegero~
hirt ad, ezeket a sorokat ,;v~tr
panirra: "Kérem az Eget, 01'1.z
ze meg út. számomra, .. " Majd
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amikor 18H2-ben anyja halálú
ról értesül, ezt írja egyik leve
lében: "De' meg kell nyugod
nom a: felsőbb remlelésben é,;
abban a biztos reményben, lJog~

annakidején viszout fogom lát
ni a Paradicsomban. Addig i s
arra kell gondol nom, amit el
kell itt végeznem az Isten tisz
teletére' é,; dicsőségére." Fi a
születésc mérhctetlen örömmel
töltötte cl Paganinit. ,.Kezelll
ben tartani - irta akkor -- és
kérem az· Eget, őrizze meg ne
kem." Később pedig fia nevelé
sét azra a Platasteiner parmai
kanonoln-a bízta, akit éppen a
papi kiválóságai rniatt szer~tett
meg. Ennek írta 1839-bcn: "IGi
szönöm az én kis Aehillém ne
vében i s, hogy akkora odaadás
sal készíti őt elő az elsi) áldo
zásra." Halálos betegsége alatt
sűrűn előfordulnak leveleiben az
ilyen mondatok: "Isten adjon
k~llő türelmet." Érdekes, hogy

amikor az ang'ol \VutSOIl. kis
asszonyt feleségül szándékozott
,-ell Ili, egyi k levelében egyene
sell arról írt, hogy előbb sze
retuó megnvorui őt a katol ik us
ritnek.

Senki sem vonja kétségbe,
hogy I"zertelen és zik1ft volt Pa
ganini élde - f0.iezi he tanul
múnyút Botli. Am soha nem
titkolta vall úsos érzóseit és soha
nem tagadta mesr hitét Iatenben,
sem pe(lig' rcnH;nyét II 'l\'rellltii
kÖIIYiiriileicsségébell. amely
maj'u nz ii lelk{~llek is megnyit;
ja [IZ örök bo ldogsúgot. S Botti
;nég nwgjeg-yzi, hogy tisztán
ember-ileg nózv« is bőven hoz
hatnánk fel meutö körülménye
ket P[lg'Hllini nagy boflndozása
ira. Nem utolsó sorbu n betegsé
~'M, II tüdűbu.it, amely az on-o
,i llIegfig-yeléHek szerint gyal;:
run júl' o/!'yii1t az ösztönélet In
kozúsá val.

(j MILY ISMERETLEN Mária isteni {me? mekséuo, mily ke
'o,'~~c seeretik s mél/is men auirc lIl1'lJÓ'rlelll.li /'ilál/o!.: és boldog
lelkek miliiáinak csodálotát és tiszteletétl Azif/ozi szerctet az
dhupyatott dolgok felé fordul s az iuazi jámborsá,lJ oz eliele
deit misetériu.mok tiszteletére í.rán,lJlIl: secnicl.iűl: lui! életünket
111á-ria gyermeksé.lJc tiszteletére és secretetére. mclu«! oly kev(:s
lié ismer s még kevésbbé tisztel rt 1Jilál/; s lJizonyos, "oYJ} rt szép
secretet anyja bősé,qcscn mrgjutalnwz érle.

Jean-Jacque« Olier U60S-1(56)
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A LIBANONBAN

Tevéken, öszvére» és szamúr
háton jártúk ezredéveken át a Li
banont az emberek, azt a hatal-

• mas, százötven kilométer hosszú,
legll1agw".a!lh esúcsúhalL 3212 JlI

re felnyúló hegységet, mely a
Szentfüldtő! északra húzód ik s
melyről a Bihlia ft legszellh dí
l~,;;éretek('t moudiu cl. "Virul
majd Izrúol, i lla ta olyan lesz,
mint aLihanont', hírneve ]1C

dig olyan, m in t il Libanon ho
ra." _._. mondia róla Ozeás pró
féta (14,7-S). Ma már vasútvo
nal húz· v('gig' a Libn n ouon,
eg-és:wn URi lll-ig' kapaszkod va.
Ha k iszá]! az ember. caakugyun
megesnpja n ucdvr-s időszuk vé
g-én a dús veget{wió i llntu : hi
szen kétezer méter maaassúghan
Is vannak még- széltől védett völ
gyek, ahol még akadnak elese
llev(~,;zE'doit tölg-Yl~k, terehintu«
fák; lejjebb pedig . buján to
nyésznek a virágok, juhar- és
vadkörtef'ák között. Vu laurikor,
a tiirökvilág elő t.t a Libanon
teli volt eédruserdökke1. )1"} ha
tál III as f'ák vfz.szi ntesen tereh(·
lvesedő, kissé ffmyiíhiiz hasonlí
tó ágaikkal rendkívül marrasr-u
nőnek és f'á.iuk a logkcmónvebh,
soha meg- nem vetemedő. illa
tos, szútól rnr-ntex fa, melvet a
zsoltárok vetekedve d íesérnek.
Ma már «suk ehryetlen, majdnem
kétezer méter magasan fekvő

völgyben va n egy cédr-usl iuet a
Dzsebel Makmel hogyes úcs ·lú
bánál , másuft-már mÍls fák ho
r it.iák a hegységet. mclyet szám
talan félholr1alakú völg'y szag
gat meg. f~s m i ndenütt heg'yi
patakok, melvekről IlZ Énekek
}~l1eke moudia. hogy élő vizek
nek kút.iai. Autóval járunk h}
hetetlen magasság'okban. majd
gyalogsJlelTel aJl erdők köJli;tt,
melyekbon nem minden félelern

nól k ü l hal lmru nk. h iszen tudjuk,
h()g'~- vaddisznók. farkasok, ró
kák, pit]'(lUl~()k tanyáznak itt és
gya krnn medvével i s tn lálkoz
Ili, éjjel ped ig m iudeu vissz
hang-zik a sakálok elnynitott
iivi:1tésétúl és' a hiénák nőieseu

hangzó ka('ag-itsátúJ.
H('gyi Ial ucska bontakozott ki

egy tisztáson. A nevét. már nem
találom I'e]jeg'yzéseimben. de so
senl fellljtem cl a kis templomot
s amellette á.lló, koldús-azerény
nanlakot, ahol, --- hogy i sfntmd
h a tnúm másként. -- "magyaros"
V(·II(j{·g'szC'l,(·tE'!.tel fogadták kara
váuu u kat. iuelv a vilúg minden
ré~"7J'r{íl iisszejiitt szent iráskuta
tókhól úllt. Amint ott ültünk II
diumnban --- a keletiek szalon
jában -- II falak mellett, ma
gnnk al á húzott lábbal és szür
esii l tük az i llatos libanoni vö
rösbort, meghatott szemmel pil
lantottuk meg a diwan egyet
jell képM: Xl. Pius pápa arc
kúnónok eg'yszerií nyomatát. A
falu papja kutolikus volt, mint
népe is, de keleti szertartású,
!::!()O év óta maronittiknnk neve
zik magukat.

Mélyen megható az a ragasz
kodús, melvct ez a hezvolrlalok
han és magas völgyekben lakó
maroknyi nép az egyetemes
egyház iránt. tanúsít, Mikor
meghaflották, hogy "latinok"
érkeztek falucskájukba, akik
csuk otthon voltak, kezdtek a
p lúbú n iu előtt. gyülekezni. Ki
mentünk hozzájuk, megsímo
gattuk a kisgyermekek pufók
arcoeskúját és beszélgettünk ve
lük. l~n llIng3'arul, (ik arabul,
de azért .ungyon jól meg-értet
tük egvmást, Nagyokat kacag
tak, míkor labdájukkal én is
jút~zani' kezdtem. Azután be
mcntűnk a csöppnyi templomba,
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ahol az euchur iszt.ik us .Iézus
szin tún . ott lakik, letérdeltünk
és hallgattuk a maroniták éne
két. Sohasem felejtem el ezt az
élménvt: rt köz ős hi tünk últu.l
összekovácsolta testvért szerétet
élményét a mcssz.i idogenben.

Kl'is:dwi után 42:3 u tán alapí
tották egy lla/.,'J" szfr szentnek,
Marunnalc tanítványai azt a
monosto rt, melyet mcsterúk rő! a
mai napig jIar )11arunnak ne
veznek ;., melv azóta is 11 ma
mintegy 320.000 lelket számláló
nép szellemi középpontja. Az
igazhit centrunra volt és róla
nevezték el maronitáknak a
négyezer éves, egykor hatalmas
népnek, a szfrnok maradványa
it. Büszkék arra, ho,\!;y sohascin
voltak sem szu kudú rok, sem
eretnekek. Mindjá r! az el ső ke
rosztoshaduk megleúetv{' tapasz
talták a jóindulatot. mellyel
i rán tuk viseltettek. 'I'ávol i ern
lékeikben még mindirr Rómúhoz
ragaszkodtak, holott már száza
dok óta nem hallottak hírt ró
la. llBl-ben történt, hogy Formá
lisan is ki mondották a római
pápa főségének elismerését és
azóta is változatlan hűséggel ra
gaszkodtak az egy és katolikus
unvaszentegvházhoz. A katoli
kus restauráció nagy pápája,
xrrr. Gergely 1:J84-hell kollégi
umot alapított Rómában a ma
roniták szúmára. mcly azóta is
fennáll és számos k iváló tudóst
és főpapot adott e kicsiuv nép
nek.

A tizenöt óvvel ezelőtti láto
gatásom idején még nem tud
tam, milyen híresség- van elte
metve a Mal' Marunban. Mintha
a fiatal pap eiulegetett volna
valamit, de akkor valahogy el
eresztettem a fűlem mellett.
Most ellenben, 1950 szcntéve óta
világszenzúció a Iurcsa név:
S harbal 111 aklu] neve, aki a vi-
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lúg' [I'g'l'ég'ibh rf'ndjéUl'k, Szent
Antal remetéinek volt tagja és
18!J8-1Hln halt meg a szentség hí
réheu. l!);)O-lJl'n jule ut meg ara
hul a "úla ";J':úlú könyv: Al-Ah
Sharbal Maldu/', Biqa-Kafrah,
inin abi/a yirra!llwniyyat il-ba
ladilJyatil-lalmanYlJat (Sharbnl
Muklu]' atya, Bipa-Kafrat1lól, a
l ibanou i kutol ikus remeték f'ia.)
A l", tol ik us v i lúg nagy esemé
nye lett ez n mű, és a Mar
Marun han e férfiú sírja, mclvc'
lIl<'Ir sz{tzl'zl'ek kerestek fel.

.Mnkluf .Iusszuf', An tu n fia,
Zaru r I'in, lH28-han születctt egy
Biqa-Kal'l'1J lWVÜ k is 1'al1wskú
han, mclv a Li bauon Iegmaga
Hahhan fekvő települése: WOO
méterrel a tenger sz.ínc fiilöli.
Miudössze húr'om óves volt, m i
kor édesatyja meghalt; anyjn
egy maronita paphoz mcut uj
ra. nőűl. Igya kis .JllSSZUI' val
lúsos novelósheu részesült és
mnstohnn.tvjú unk senuni kifog'a
sn SPlIl volt. iu ikor azt kértc.
hadd kövesse két uagyh(ti.yjHt,
akik a ?11m' Murunban éltek re
mdel'letd. S:~iilMalujútúl töhh
n api járMiiIdre vall 11 kolostor.
ahová huszonhárom éves korá
ban belépett és a Sharbal ne
vet kapta. -- ell.'Y szír vértanúét.
ki 'I'rniunus császár alatt, Kr. u.
107-111'11 halt vértanúhalált. A
maronita nép nagy mult jára és
Róniához való ragaszkodásúra
vall, hogy Shurbal testvé)' a
mult század derekán, hat évig
tauult, hogy Jmp legyen, két év
Fí lozófiát éH négy év teológiát,
holott H leg·jilhb európai szerni
uárium han nhhan az időheu

csak lJPgy pvig tartott ez a
k urz.us. 1859 július 23-úu szen
telték !lappú. Visszatért Mar
Marunba: tizenhat esztendeig
élt itt, teljes ol vouultsúgha n, Is
t01111P1l: szeutplt óletben, nunt az
ali toniánUB remetékuél szokás,



tpsti Jl11l11kn PH remlkivűl hosszú
közös imúdsúg s elmélkedés kőzt

osztva IllPg' napjait. F.g-ysi:erü
lélek vol t : a sr.err.dcsi élctet úgy
gyakorolta, m int . pgykor ar.
egyiptomi sivatag ősntyili a
Thelmis1Jall, vagy a Rketishell:
egésr. (;let{~hell tartózkodott a
h~~,tól, tejtííl: to;iú;"tól s ~cg'rPJl
d ítő volt narvsarrur mcno enge
delmessóae, s a hallgatás irún
ti szeretde. Soha Whhé nem lú
togutta nl('g r-sulúdiát, Roha nő

re nem nézett. móg nővéreir-e

sem. kik meglátogaHúk. Titl'sait
kü lőu ősen meglepte i n tenz ív lel
kiélete: az éjféli zsolozsma után
sohasem feküdt le, hál' ei: jogú
ban úllt volna, hallelll m i nditr
a temnlom hu n maradt és a haj
nali isteni szolgúlatig, az ort
rosia, ott elmélkedett.' Utána
valamennyi társánuk m iscjcu
résztvett, majd angya li áh ítnt
tal, m indig utolsónak a maga
miséjét mondta el. A Szontfrús
mellett mindcnnani olvasmúuvn
a Kriseius követése volt. Nagy
kedvvel foglalkozott ai: erkölcs
tudomány problémáival.

Tizenhat esztendő eltoltével
elül.iárói engcdélvóvol Au unvű

ha vonult vissza, 11 lVrar 11a
runnak Szcnt Péterrűl és Púlról
elnevezett remetosógéhe, ahol
huszonhárorn évig élt egverl iil.
Egypdiil Istennel, egyedül L
termek. Úgy, ahogyan sok
SÚL7. év előtt a régi, igazi re
meték. Soha.. többé nem hagyta
el rellleteségét, csak agyónókat
fogadta, akik egyre nagyobb
számhan keresték fel és csak a
betegeket áldotta meg. 1898 de
cern ber 1(j-ún misózós közben,
éppen alihan a percben, midőn a
maronita liturgia szerint az
Ürfelmutatúst végezte s az azt
k ísérő imúdság; első szuva.it ki
m ondt a: Ya aba l-lutq - ó
-iWIZliá9 Aty.1a!... összeroskadt.

Hetven éves volt ekkor és soha
sem volt beterr. Az agyvérzés
egy hét alatt végzett vele. Mind
v{~gig öntudatnál volt. Más imát
múr n('1I1 tudott m oudau i, mi nt
a muroui tn fohúszt: ...Jézus, 1\:Iá
r iu, Szeut .Iózsef', Szent Péter
és Szeirt Púl, ó igaz;;ág' Atyja!"
Igy halt meg, a mindennapi ál
dozússal és a szent kenettel, az
eucliclaionvuú megerősítve, ai:
IHH8 karácsonyának 'vigi liúján.
A sZClltsóg hírében halt (JI, még
sem gondolták volna, hogv egy
sze r még' az egész világ emle
getll i fogja. Hiszell a keleti ka
toliknwk 1170 óta, rrriótu UI.
Alexunder pápa kiadta errevo
natkozó apostoli ko nst.i tuciójú.t,
soha 1ll'1I1 fordultak Rómába
boldoggú, vagy szcuttéavatás,
ügyével.

Am uéhánv hónappal halála
után Sharbal egyszerű sírja
körül Iónv tüneteket vettek ész
re. A Mar Marun tagjai erre
nlOg'I,,'ortók a pútriárkút, enged
je meg' az exh umálást, A holt
test a sírban rózsaszínű,vízből
{os v(orböl álló folyadékhan

ú szut t, tagjai hn ilékonvak vol
tuk. scm m i bííz nem h'zett a
testou. Illely éHínek lú tszntt, az
enYl'szeí egyáltalún nem kezdte
ki. Sokau keresték fel sír;iút,
uuólk iil, hogyaviIágsajtó tu
dom áxt vett volna róla, a dolog
a Libanou-hegviek bclügyo ma
rad t. 1!tl:i-be II , ai: akkori Szent-·
évben, 11 maronita nútriárka
kóde 11 Si:IJntsi:éktől Sharbal (~s

vele együtt még egy maronita
férfi és egy maronita nő bol
doggúuvatúsi eIjúriu.;állak meg
i uditását. 1!J27-ben került sor az
i lvenkot' elő írt újahh exhurná
lásru. A hol ttestuól pontosan
ugyanazt észlelték. amit hUSZOll
kilenc évvel azelőtt: teljesen ép
és hajlékony volt. A zarándokok
pedig tovabbra is Ilag.}' számban
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látogatták a Mar Marun sf r.iát,
melvet ekkor fallal veitek k ő

rül.
A nagy fordu lat 1950-ben, a

szentóvhen következett be. feb
ruár dereka tájáll. A sírt fel
kereső zurúudokok észrevették,
hogya falból rózsaszfnű folya
dék súvúrog, egyre nagyobb
mértékhen. Amarollita páti-iúr
ka elrendelte a harmadik exhu
málúst, maly 1950 április 22-l~n

orvosi bizottsúg jelenlétében
tőrtént. Mialatt az orvosi hi
zottsáa vizsgúlatot tartott és
megállapította, hogy ugyanazok
11 Jel,~lls0gek észle1h~ltöl~, m i n.t ,az
elozo ket exhumálásnál. a Sirt
kör-ülvevő tőrnég egyszerre hul
lámzásba jött és nagy hamron
felkiúltoU: Csoda. történt. es()
da! NéhúllY beteg, aki a néptö
megben tartózkodott. azt állítot
ta, hogy hidden teljesen meg
gyógyult,

EWH a naptól kezd ve II Kij
'lelkel et érdeklődésének homlok
terébe a mar-rnru-uni sír 'került.
Naujában átlag ötezer ember
kereste fel a sírt, vnsúr-nu pou
ként átlag fizenőtezer. A 11a r
Maruriban uzótu 11 csodáknak
mondott és majdan k ivizsgúlnn
dó esetokc-t hivatalosan jegy",ü
könyvezik. Számukat még nr-ru
ismerjük, a La vic spirituelle
1951 áprilisi száma szerin]. csu
pán 1950 április 22- és július 14
között ilJO áll ítólagos csodát je-
gyeztek fel. -

Ami azonban biztosabb csöda:

az il lelkek fordulása. Értékc
sehbek ezek 11 lelki gyógyulások
a testieknél, melveket majd
előbb-uíóhb szi n tén vizsgálat
túr;~'Yúvú tesznek. De kőzvet!e

nebh evidenc-iú t úd a megtéré
sek nagy száma, 'I'eherautókou,
autókon, tevéken és szamarakon
érkeznek a vég-et nem érő töme
gek, kiiztiik· rengeteg moharne
dán : szun ni túk és siiták ve
gyest; druzok és kurdok, protes
tánsok és zsidók. Eg-y egyipto
mi m uzu lmún süketségére hiába
vá rt g'yógyulúst a Mar Marun
han. de mások vúrntlan gyógyU
lúsa lúttán elhatározta, hogy ke
resztény lesz. Igy szólt az egyik
maronita nővérhez: "A hitet ad
tad te nekem, azzal, hogy ide
hoztál! Azért jöttem ide Egyip
tom hó I, hogy sűketsésrem e lmú 1
jék, de Alluh ehelyett azt adta
meg, hogy lelkemmel lássak!"
Nagvon sok Hein-keresztény vé
lelllén:>ét fejezi ki Munir llfa/l
mud Tohicdrlin. a. libanoui köz
társasúg druz vullású m iniszte
rének a szava, aki fivérének,
Nadínnak Mar Maruriban tör
tént hirtelen gyógyulásakor így
szól t: "Az l'ld~sz esetben az a
!'igyelelllremóltó, hogy mi egy
ál ta lúu nem is voltunk hívők.

A sorb pedig úgy akarta, hogy
ez il csoda éppen velünk történ
jék meg s igy a hit gyökeret
verhessen bennünk, hiszen erre
van óletiinknek leginkább szük
sége!"

Hadó Polikárp

Felelős kiadó: Sik Sándor
Élet-nyomda Budapest, XI., Bartók Béla-út 15. - F, v.: Gaál Ferenc - j:,:!l 52



SOUBIROUS SZENT 8ERNADETTE (Seeor. 22)

Azóta az emlékceet.es nap óta iinnepli, csodálja, tisz/eli az euész
világ. Kereseténi) ('S pogány betestek. akaratlanul és esetleg aka
ra/uk ellenére meaismerkedtek nevével s állala a Szeplőtelen Fo
oanratáseal. Bénák, sánták (51'1 [éltiuleiű bei cqclc vonszolják ma
gukat a forráshoz és térnek mcs) OlI/uH If [JyórlYulús mámoros
oriimé-oel. Mert lút iak, h.isznek és holdoaok. Dp boldoonbí) Ő, aki
mérI nem látott, de már hitt. Értel/IIP csetlctt-boüott annak a
mesteri, bonyolult étntménimck a lépcsőin. mcluei az emberi
ész emeli lsten icié, de érzelmei már koru minden emberénél
kiizelebb [utottak Hozzá. éj járta a hel,lJeS elJlJ u/al. Elkövetkezett
a nay,1l plllanat, amikor nem is szem'('dél/Jes, inkább megingat
hotailanul mél,y és nyw/odt hite diadalt iilheteit.; eljött a vilá,Q
felé szóló testi, n szó leaszorosabb értelmébeu materiális bizo
mJossárl -- ('S bizonyíték _. ideje. S ekkor 6, a kiválasetott, aki
nek n kezenuomdn fak(ulf forrásból ezrek é.~ ezrek merit.cttek
hitet adó és yyólf./lulást hozó energiát, éppen ő nem kivánt s1Í
tuo» bet easéoére yY(Úf./Julást. Visszavonul/ali, seinie elfeledetten
élt emJ eárdában; ahoná mérhetellen lelki Iwldousá,oá1)al és mer
hetetlen testi szennedéséoel eárkozott. ·A csalódott nővérek közt,
akik eg,IJ új Nagy Szent Terézt »ártak és CilY «zeréns), e,OYű,?Yű

parasztlányt kaptak, «zinie elkallódott kis dele. Ezt a. tizene,OY
évi lelki kielJJlenslílyozottsá,qot, ezt a [ef/súlyosabb fizi.kai. szen.uedé- .
sek kiiz! i8 eláradó harrnoniái: ezt tanítja nekünk. A tudatosan
vállalt kerenethordozást, ami a kercszténység lénuege II u1nit
méuis olJJ nehéz mesnmlásitanunk, A nem külső jelenséyekböl,
hanem belső bizonyosságból fakadó megin.qathatatlan. hitet, amely
mór éppenú.f/y hit, mini szereiei. "Itt a {ijldön a szereiet nem
élhet fájdalom nélkül" - irto: Ezt a tiikélctcscn, szenie emberfö
löttien önzetlen, minden meqoláztaiá»! 1lalló «zereleiet: ezt ta
nítja nekün/c Mikor először hallotta e szauakat: "Én vagyok a
Szeplőtelen FOllantatás" - méll nem értette jelentőségüket,de már
szerette Szűz Máriát. Erre is iunit : a Seent Szűz szereteiére,
a kimeríthetetlen közbenjáró sellíts(5gélJC nct.eil r/yenneki hitre.
S ahogy az ő tekintete előtt: úg!J lebegjen előttünki8 mindig a
Szűz, hÚünk biztosságában s épp ol:1j kenessé törőd,jünk a bá
mész és látván:1josságra éhes csodavúrókkal, n/int Soubirous Szent
Bernadette amaz emlékezetes napon. (NJ.
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H. H . ..Szeretném oly sok á megtartani g'yermek cm ill úai óit,
ameddig csak .lehot." A zt hi szem, téves fogalma nw HZ iIluúó
miv oltár ól, de tal án arról is , hogy init jelent illuzióktól m ent
nek lenni. Az illúzió tév es látás, tehát olyan val ami , ami nem
ig'az, v a la mi ér té k te len dolog , ami t szé p nek, vag y kellemesnek
gondolunk és ve le sze m be n a valósú g-ot l útjuk cs únv únak vag-y
ér t ék telen n ek . Iste n uzou buu u. va l ő s ú got teremtette és a való
ságba állított bele bennünket, hogy megismerjük, fejlesszük, ép ít
"ük, átl elkies ítsük. A keresztény em ber nyitva ta r tj a szem ét a
val ósá g fe lé és elutasít ja m ag útól az illúziót, mint haz ugságot ,
A valóság, ha Isten szem ével n ézzük, ér tékes, -- csa k persze f el
kerl r á készülni, ille tv e g yermek ünket e lk ész íte n i, hogy m egértse
és helyesen fo g la ljo n vel e szemben á.l l úst, A gyennek éppen mert
gverrnek, tele van téve" f'elf'og úsokkul, i ll úzi ókkal, II valóság hely
telen mug yar ázatu ival. Ne ki II fa bes zél , [\ Z úlla to k ember mó dr a
gondolkozuuk s tb. Természetesen brut úlis és es zte len dolog vo lna
egy hároméves gyer me kne k tudorn án v os növén y tant " ag)- á ll a t
pszihol óg'i át ruagyur ű zn i : er re nines j i sziiks ég , m ert eg y bi zo
ny os korig a ruesevi lág előbbre viszi a gyermek Iejl őd és ét. De
seuunivel sem ke vésbbé esztele n és lelketlen dolog v olna szú ild é
kosari butítan i v agy tudatlanságban tarta ni v ulak it. A jó nevelő
la ssan, fo kozatosan, termész etesen ny it.ia ki II g yermek s ze má t a
val ós ágr-a. Nem ki ált r á türelmetl enül, hogy "Cí', ostobasá g, ne m
úgy van!", hanem egyszerű en min él töb bet besz élget vele, sz üute
len miért-jeiro ber-s ületesen megfelel, ószi ut éu, szcretet tel , a gyer
mek igényeihez képes t kimerítően . Eg,\, nunden esetre bizon yos ;
sok mindent nem leh et m egmondani a g yc rm ek ue k előkészí te t

lenül, de nem-igaza t mondan i sohasem szabad e l ő t te ,

S. E. Ahogyan egy épület teljes hatásáról csak akkor lehet
helyes fogalmunk, ha n emcsak a homlokxatát nézzük meg, hanem
k örüljárjuk és bel ülről" is ..megtapaszta ljuk", - s m ég k evésb bé
leh et r óla fogalmunk, ha csa k II fénykép et l át tuk : a v ers is csa k
a kko r hat r eá nk ig azi mivoltában, ha .a u iuden olda lr ól körüljár
juk". E g y jeles es ztetik us azt. áll í tju, hogy ahh oz, hogy í jr az úu
átéljük ti verset, legalább n égyszer kell elol vusui : egyszer a gon
dolatokra, másodszor a képekre, harmadszor a muzsik ára és ue
g yed szer II bel ső Ie lé u ítésre, szer ke zet re figyel ve, -- s csak az
ötödik olyasás fogja megadni az ig a zi élményt . amikor már
se m m ire sem kell k ül ön f igyeIllü nk és egy-,.;zer re hat ránk az
eg ész. A legfőbb a zonba n, amit tuduu nk kell, hogy aven; nem
II szem ne k sz ól, hanem a fülnek, tehát hangosan kell ol vusn i, Ha
ne m olvassuk hangosan, a kkor nem nuur út a verdet olvastuk,
cs ak a kottáját.


	449-460
	461
	462-474
	475-488
	489-505
	506

