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Dt:L:sŐ Lúszló

LEONARDO
HtlllÚIlIZÓ szólw szukú llú vu], 1I11'ly o lvu u, ru i n t egy fiatal lu

ú' y haja, géniuszának ti tokzatos IIIHgÚllyáhull rajzolódik ki előt

tünk Leonardo da Vinci alakja a tuoderu kor hajnalán. E titokza
tosság nemcsak az időben TlliJSSZe eltávolodott életé. Kortársai job
ba n átélték lényének rejtélyét, mint a m indent megmagyarázni
akaró későbbi korok. Szemf'őnvvesz.tőnek,boszorkánymesternek tar
tot túk és félve tisztelték mint varúzslót, akinek szép testében
olyan hatalmas erő lakott, hogyavaspatkót ujjai közőtt meghajl í

tot!a. De bámulták a társasági embert is: a könnyed és élvezetes
tursa lgót, aki mesterien tudott a lanton játszani és költeményeket
rögUinözni. Művei, tervei megismertették a Iestőt, a szobrászt, az
élJítészt és a mérnököt is, tudták, hogy orvostudománnyal is fog
lu lkoz.ik, de lényének az az oldala, melv Ll l'izikai világ felé tá
ruit, rejtve maradt a kortársak és az utána következő idők előtt.

Csak a XVIII. században előkerült jegywtei bontakoztatták ki
alakjának sz inte végtelenbenyúló körvonalait, inikor is nyilván
valóvá lett, hogy Galilei és Newton első fizikai felismeréseit ő

már száz, kétszáz évvel korábban tudta, vagy sejtette. 'I'itokza tos
lényét az emberiség legnagyobb alakjainak sorában tisztelik, pu
d,g e csodálatos sokféleségben azétágazó ember alkotásaiból alig
maradt vala m i fenn. Nemcsak azért, mert az idő nem kimél te,
hanem azért is, mert - keveset alkotott. Oeuvre-je legnagyobb
részt tervekbő l úll. l~letműve úriás körvonalakat seitotve, de tor
zóban maradt. Mégsem tartozik a félúton tört lángelmék közé.
Kezdetekben maradt életműve mindeu részletóben u ni verzul itást
sugároz; e?;y kivételes alkotót, akinek személviség» jelentősebb,

min t alkotásai.
E szernélvisóg, aki külső meg.ielonósóbon a szépség és az erő

testi kiválóságait hordozta. szellemi szf'érájabun egyképpen őrzött

művészetet és tudományt. Művész volt-e vagy tudós t A kérdés
aprólékosnak és feleslegesnek tűnik a szellemi egység roppan t
horizontján. Ha a miívészetet a szópség' szolgáló.iának hívjuk, ak
kor a tudományt az igazság feltárojának kell feHognunk. Mi
úgy látjuk, hogy Leonardo (l szép,wiy igazsáfJát kereste a világ
barr. Szépség és igazság: misztériumok. Összetartozásuk természe
tes. ÍJiszell egy tőrő l fakadva, egy és ugyanazon Titoknak más-más
oldalát jelentik. Mégis, ember alig képes szulg álatába állani mind
kettőnek. Leonardo arra vág-y ott, hogy szelleme erejével szépsé
get és igazságot egyszerre fogjon át.

1452-ben született a Firenze melletti Vinci falucskában, mint
Piero da Vinci firenzei jegyző és egy parasatlány természetes
fia. Ha életét tekintjük, a művészet felől indult: tanulmányai a
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firenzei Verrocchio szobrász-f'estő műhelyébenkezdődtek. Ha azon
ban a niélvére akarunk pillantani Leonardo Iejlődósének, nem
szabad megelégednünk az olyan készen kapott. fogalommal, mint:
.auűvészet". A fogalolllnak története van, vagyil; igaz.in csak ak
kor érthetjük meg, ha az időben fogjuk r('1: kii'l'jlődól;óllek tiirV'
netében, mielőtt mórtékként alkalmaznánk.

Leonardo gyermeksége idejében a képl,őművészet még nem
vált el egészen rbölcsőjétől, II kézművessóg-től. A kőzúpkori Euro
pában hiába 'keresuéuk "művészt", a I;ZÓ mai ér telmóben. Az al
kotóf'olvamat, mely ma telje" egészéhen a nni létrehozójúnak ha
tahnában van, megoszlott a megrendelő él; a k iv itulező közőt t.
Az alkotás tartalmi részét az alkotó rendese n készen kapta: Cg')-

házi hagyomány, előírás, vagy a világi meccnús elkópzelél;e for
májában, A képzőművészet tartu imi eletnún tehát a kívülállók:
laikusok uralkodtak, s az alkotónak a f'ormálússal éi'i 11 techniká
val kellett beérnie. Ezért ii'i nem válik el sok á ig döntő módon a
festő vagy a szebrász a kózművesWI, az ip'lrw.;túl. Firenzl~b('rI'a
festők még Leonardo idejében is céhekben élnek, iparosok módjú
ra, s maga Leonardo is tagja lesz a firenzei fef'tö-célllwk, mely be
XII. századi megalakulásakor még il gyógyszerészek is beletartoz
tak. A képzőművészet ébredése oly mértékű, amilyen mértéku az
elindító, döntő ulkotómozzanutnuk : a kompouúlásnak felszaba
dulása.

De hasonló eredményre jutunk, ha it kompouálás után az al
kotófolyamat következő Iázisát: a f'orrná lást vesszük szemügyre.
Mi ~ Iorrnálásj A szépség kibontakoztatása az auyug cllenállúsú
ból. Ha világosan akarunk látni, akkor a szépség' kibontakozá
sát is történeti inódon kell felfognunk. A szépbl'g nemcsak esetről

esetre a formálás aktusában bontakozik ki, hanem fokról-fokra
kibontakozik az időben is, a niűvészet és az esztétika történeté
ben: az emberi tudatban. Csak az individuullsta határtalanság
hoz eljutó romantika alkotta meg az elméletet a művészet "cél
járól", e célt a szépségben talalva meg. Mi lemouduuk arról, hogy
a művészet célját meghatúrozzuk, csak azt akarjuk megjegyezni,
hogyaszépséget nem gyakorlut i módon, iuin t célt, hanem kíre.i.!~

zését mint a művészet alapértelmét kell felfognunk. A sZ(~pség

nem kívüleső pont, hanem alkotórész; mely bennere.ilik a művé
szetben,

A művészet alapértelmének. a szépség k ifejezéséuek k iborrta
közása az emberi tudatban tehát az időbeli megy végbe, s éppen
egyik Iéuvegét adja. a renaissance problémáinak. A művészet, a
prehisztorikus barlang-ábrázolásoktól kezdve a varázsl ás, a mágia
forrásaiból buggyan elő, I; f'elnóvekedve is sokáig a vallásos knl
tusz mágfkus-mísz.tikus elemeit szolg álja, ';\lóg' li klassz ikus görög
rnűvészetriek sincsenek esztétikai igúnyei. Ez csak a késő hellé
n irmus fi lozóf'iájában bukkun fel, m ikor a kelet i ru isz.tikus hu t á-
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sokkal termékenyített necplatonikus gondolat felemeli a szépség
rangját: mint az istenség kisugárzását ünnepli, s a régi vallásos
hi t durvább, bálvúny-szerűbb megtestesiilós-hite helyébe a szóp
séget iktatja fillom sz.imhólurnkén t Isten f:~S az emberi szemlelet
közé. E ueopluton ik us goudolat azonban csak elvont elmélet maradt,
o; nem alakította át a festök, szohrúszok kézművcs-soi-sút, A ke
l'esztény;.;ég első századai is ebben a kézrn űves-sorshan multak
el, egészen a XII. szúzudi gótikus ébrcdős ikoráig, miután az el
mélet maga is r-Ihn.lvúnyu lt, De tóvednénk, ha a kornpouálás
szabadsárrút és a szépség kifejezésének tudntát értékmérőnek
akarnánk alkalmazni. A giirög, az tÍkeresztén~', a román múvé
szet monurnentál is alkotásai mind a kötött, a k ultusz szolgálatá
han álló felfogúsban születtek. Csupán annyi bizonyos, hogy a
quattrocento idejéig a kézműves-sorsball élő alkotók objektív jei
Iegű alkotásokat hívtak életre, s a vallásos kultusz szolgálatában
II láthatatlan vilúg szimbólumait igyekeztek létrehozni, a szemé
lv e» élménnyel nem törődve.

.Az· objektív szellem elhnnvatlásu a gútikóban egyidöo; a sze-'
mélyiség ébredésének kezdeteivel. A teológiaJ'igyelme ráterelődik

az Isten képére való teremtettség problémájára. és 1\quinói Szerit
Tamás klasszikns tau itásbun fejti ki a persona Iogulmát, Az em
ber gondolataival és vúgyaival elhatárolódik az univerzumtól. Az
egyediség elvének vitája, Duns Scotus !wf'ccriflÍs-elmélete és a
uvomában támadó eretnek tanítások már a megváltozott világ
felfogást jelzik. Szent Tamással a teológia lemond a szorosan
vett m iszté ri umok kényswrítő észérvekkel való igazolásáról.
;\Iegkezdiídik a hit és az ismeret világának szétválása, ami nem
más, m int az európai tudományossúg meg-indulása. Elsőnek a
filozófia vál ik le a teológia testórűl, majd a filozófiúból megszü
letnek a természettudományok. Az cszmólkedő szetnél y iség vá
gyaival. akaratával a látható vi lág felé Iorrl ul, hogy értelmével
megismerje azt. A szabad vizsjrálódúst követeli; végső Fokon a
kinyilatkoztatás tekintélyi alapja helyett az érzékeken alapuló
tapasztalást.

Ezzel párhuzamos az állam életében a tekintélyi elv lehanyat
lásu: a király-eszmény szak rú li s jellege rnegszűnik, és az uralkodó
a földi realitások talajára áll. A kultura eddig kizárólagosan
udvari volta pedig új sz.in t kap a demokrut ikusabb jelleg ű városi
kulturában, A pénzgazdálkodás kezdetei, a kereskedé" szellemének
megújulása is a szomélyiség felébredésével, értelmének és akaratá
nak önálló, szahad működésével függnek össze, és a várusfejlő

dés alapjait rakják le. Ilyen fejlődő város az í tál iai Firenze,
mcly külön államot alkotva mint köztúrsaság, kedvező anyagi
alanokat teremt, s a polgárság fejlődése itt mintegy bölcsőjévé

"illik a megujhódó európai festészetnek.
A festészet fiatal művészet: a gótikában válik el az építé-
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szettől a szobrászattal egyiit.t, melvuek eddig- csak kíSI"]'iíje voll.
Igazi önállósága a tdblakéi) megsziíletésé\'el kezdődik. .\ mon ll

mentális festészet épülethez kötött, nehézkes ki v i tclczúsúve l szem
ben valóságos forradalmat jelentett a szabadon hordozható. köny
nyen, gyorsan elkészíthető táblakép. A festők egyszerre terméke
nyekké válnak, megsokasít ják műveiket, megrendelők halmozzák
el őket és anyagi helyzetük fellendül. A:~ alkotúk szabu dabbau
követhetik vágyaikat.

A realitások megismerése - így nevezhetnénk ~l fell'hn'(lt
személviségnek az ujság ingerétől mámoros \ ágyát, melyekko]'
eltölti mind a képzőművészeteket, mind a fiatal természettudo
mányos vizsgálódásokat. A festészet, a monunu-ntál is mul t szi 11I

bólum-hagyományai után, melveknek b izouyos l~rtl~lellibell m{'g ,I
trecento is folytatója, a quattrocento elején a legaprólékosHId)
naturalizmusban tombolja ki magút. A Iátúsuknak örvendező fes
tők válogatás nélkül mindent ábrúzolnak, ami szemük elé kerül
Tobzódnak a részletekben, a berendezési UlrK~ uk, H ruházat apl"l',
ságaiban, hogy minél hűségesebben adhassűk vissza. Lassuu az
után rájönnek, hogy ez csak bizonyos tudományos jellegíi l"elis
nierések árán sikerülhet. A festészetben felbukkanó húrrun prob
léma három természettudomány rokon tertilctóvel ériutkezik.

Az első a távlat felismerése. A firenzei Bruuef lesch i, T'ccel lo
és nyomukban a többi-művész felfedezi, hogy H tárgyak a illessze
ségben bizonyos törvényszerűségek szer-int változtatják alakjukat.
A perspektíva tudománya geometriai vizegúlódásokkal hozza ki] p
csolatba a festőket. és új mélvségekot nyi t az add ig cgYlizerű,

sík lapon. Piero della Eranecseu már arra is rúj őu, hogy nem
csak vonaltávlat van, hanem szlniáola! is, és a Szíllekel H lég
köri viszonyok befolyásolják. E probléma elmé ly ítóxo ú tvezet a
fizika területére, az optikai kutatások v ilúgúba, molynek kezde
tei még a XIII. századba nyulnak vissza, s a fl'IlY tuuuul k apcsn
lódik. Végül a festők rádöbbennek az emberi test igHzsúgHim is.
Az anatómiai tanulmányok az or vostudornuuvhnz vezetnek. Ma 11

tegna már a meztclen emberi test szakértője, s a firenzei Antonio
del Pullajuolo hullákat boncol. A primitiv naturalizmus llWgszíl
nésével a quattrocento korai Festészete tei"lnészettud(JlIlúll~-(JS-jei
leget ölt.

A művészct még nem is nevezi magát III li vészptnek; az értók
skú.lák nem tisz tázódván, a tudomány l'ang',Íúért hurcol. Le» II

Battista Alberti a festészet tudományvoltát bizonygatja meg
Leonardo előtt, dc így jár el maga Leonardo Ül a Iestészetrnl
írott könyvében. Az alapértelem: a SZéPSl>.g ki'fejezésc'nek tudati!
ugyan már kibontakozik a személviséz által ruugrucmel t alkotó
élményben, de sajátságos módon a renn issance valami «zámok
kal kifejezhető üSlJzJiangot, valami muteruu tiku-izű arúnvt ünne
pel a szépségben. Ezért látja példáu] Alberti a szépscget a har
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lIl"miil!J:III, A szépség pedig uem m imlig' harmónia, de mi ndig'
ritmu», :\ harrnón ia nvuzuhnn alllutcm:liikával tart rokonsá
g'ot, luig a ritm us, a IUcl.nlPVeztlPtctlclI T1!ozgiÍs a szépség sz ívdob
banása. melv disz.hurmóuikusau is clképzl'lhetií.

Ehhe u fl'jli5tl{'she kancsolódik ll(' n riaül! Leonardo, u í'irenzei
Verrocch io műhelvóben tanulva a fest{'sJlct és szobrászat tcch
nikájitt.

), f irenzei festészet küzdeti keménv, ("I'd('Süll férfias jellege
Y"1T()('('hio 1I1íív{',szeU·hell már lúgy vonásokat kap, s Leonardo,
ak! :-:.-:iill'tps{,töl fogva a ldt,jjal vall' el:i('g'yezH'. sz.ivesen halad
(,í'ekell :1 i1YOIlIOkOlI. Elsií ismet-t műve, u Yerrocchio Krisztus
kl'l·esz\(·I{·Sl'j úhrúzoló kl-p{'1I terrlelő anavu l, melyet in int tanit,
vá uv i't':-;í('(t, lIIiÍr azt u lúg:v. úIJlla1:q~ bújt sugúroJlz:l, melv mind
\'{'gig j(oJlt'lIIziíj(' murud t. Egyhen lútsz ik az is, hogy rnennvire
értles {'s csiszolutlan még az elődeihez képest finomabb VCl'l'O

cch io ..Iúgysúg:l" :I tanítváuv kozem űvr-hez hasonlítva.
A húsz!'\'('s Leouurrlót 1472-ben veszik fel a firenzei festő

(,(,111)(', (le Verroer-hio mel lől «suk 1471->-ban távozik. Rövidesen
,"",h"zi IlIegT('(I(l!,I(;",t ku p : l'I!;Y tom ploru Uí"ltúrképd kell elkészr
ten ie, Hozzáfog- a Három királNok inuiddstii úbrúzolr'l képéhez, de
nem I'Pjt'zj bo : 1IZ alúi'estós '-IJlapotúbatl alihahagyja. A téma pedig
soká iir foglalkoz.tutta. töhb vázlatot, tcrvo t készít, míg memilla
podi k a vég-s(í k ompozioi ónúl. A kép témúja a közcpkortól örö
kiilt, 11ll,gSí\oko(j pgyhúzi tn r tu lom, melvuck zürzavaros, bál' nem
1'('II(]",,('r nélkiil való clrendezésóbou az alu kok fúrashtú 'gomolyag-
ja is a korai quattrocento mesroldúsa.iru uta l. A kép centrumúban
a Madonna látható a g-yermek .Iézussal. A Madonna-abrázolús :is
egyike a trecento és kot'ai quattrocento sokszor végtelen unnlm ú

tómáinak, mely ünnepélyesen merev, élettelell tartásban hervadt
és szigorú matrónákat idéz.

Leonardo Mudonuújá n senunit sem látunk ennek a hagyo,
máuvnak szertartásából. Eg-y bájos fiatal nő szemérmes mcsoly
!;, 11 i hajli k gYP!'lnekéhez, akit keeses és természetes könnyedség
F(o! ta rt a karián. Ennyi az egósz; dc m in tlu. a komponálús sza
h;!d~úg'únak elsó fuvallata borzousrntuu Illeg: a könnyed női báj
LJ!!))] I-;ugúrzúsa valami eddig soha nem látottra int.

Vu jjon a fillolf\súgra {~s a bújra való törekvésheu találnánk
llll'g' ilZ e lső új vonást, melvet Leouarrlo f'üstészete jelentett ~ Nem
állíthatjuk, hogya korábbi, szig'oríi rajzú restészet nem ismerte it

finomságot. Domenico Venezi ano kecses leánv-norfréi pnldául a
vonal minrleu kérlelhetetlensésre mellett is hordozzák u nőiesség

'1Jújút. SM, II búj itt í~]lpell a vonulvezetes fel nem oldódó, de ke
cses mozgásritmusábau van. Ami Leonardonál új, az! a kifejezés
módjá huu kell keresnünk.

Mi Leonardónál a kifejezés lllódja~ N'áJa IS beszclhetűnk a
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.vonal kecsesen elomló ritmusáról, de nyomu sincsen itt a I'<ljz
keménységének. A barna. aláfestésben Iennmaradt képen n i ncxe
nek színek, de fények és árnyékok titokza tos játéka az élet üde
elevenségével tölti el a lágyan kerekIő koutúrokat, ruegrnututvn
az arc, a test és a ruházat finom mélvedéseit és domborodasait.
Fény és árnyék, világosság és sötétség egy mást kiegl's:éltő, ti-
tokzatos varázslatában kell mogtalá lnunk Leonardó nál először a
szépség kifejezését. Ö maga, a fcstészetrol n-ott könyvében íg"j
magyarázza meg ezt: "Az árnyékok meghatározott fokozatokon
mennek át, és aki ebben járatlan, annak a műve nélkülözni fog
ja a gőmbölydedséget, A gömbölydedség pedig a fődolog, és a
lelke a f'estészetnek."

Ez a "gömbölydedség" nem azonos a' plusxticitással, mclyre
már a .régebbiek, Andrea del Castagno, vagy Manteg'na is rájöt,
tek. Az ő plaszticitáeuk az élettelen anvux szobrászi k idomboro
dása a képen. Leonardónál a hús, az élő niatór-ia lüktetése jelent
kezik, mint egy finom szellemiség sz imbólurua.

Míg Leonardo az életnek ezt az elevenst;gét kutat.ia, addig
Firenze hercegi kertjeiből antik vágya]; és áIJl,o"k köde száll a ma
gasba. A köztársaság városi kulturúja fölé idűközbcu a Medi
ciek udvari kulturája épült. Lorenzo de' Mediei, il vu ros ll!'.'! g(')

rög akadémiát támaszt, ahol Pieo della ,:Vlil'l1mlola, Marxi lio Fi
cino, Leone Ebreo az ujjáéledő platonizruust tanítjfJk. A plato
nizmussal ujjáéled a hellénizmus szépség utúni szornjúsága is
mely a szérelemben ölt testet. Megcsendül Angelo Poliziano Orphe
us-éneke, s felharsan Bacchus hordala. Lorenzo maga is ko lt«, aki
egy derűs pogányság halálsejtelmo«, hornt.ius i hi)l('sess{~~ét hil'"
deti.

Leonardót nem hívják meg a görög ~;zéJlség mámoros ke rt jé
be. A firenzei Aphrodité: Simonetta Vespur-ci fiiJdölItúlra hívó,
szellemi varázsa Bot.ticell it igézi meg, aki Leonardo hr-lyett Lo
renzo kezveiben részesül. A Medici-udvar sz imból ikus kifejnzőjp

az egész kor heves vágyának az antik rni.ntúk, az elsüllyellt arany
kor, a gondtalan, derűs pogányság utáu. De hiába minden: az
életre mindörökre rúvetödött a Km'eszt úruvéka. Nines olyan
mámor, nincs olyan dionysosr forróság, moly után nyomban' fC'l
nem bukkanna a megismert bún tudata és a szeuvedés igazsága.
Lorenzo halálos ágyánál Savonarola intő alakja áll, és Bott.icel li
Vénusz-ünnepe máglyák lobogásában ér véget.

Leonardo ekkor már régen n iucs }1~ircnzl·llen. Még 1482 1)('11

Milano hercegének, Lodovico il Morónak szolgálatába ajánlja ma
gát mint hudiruérnök, aki arra is ulkalmas, hogy a fejedplmet
dicsőítő emlékműveket készítsen. Itt, Mi lanóbun teljesedik k j pú
lyája nem ugyan külső ragyogásban, m iut inkább belRő Ín lés
ben. Itt kezdi írni értekezéseit a festl'szetről s jegyezni külöu féle
ir-ányban áradó gondolatait a v ilúgról, molvék teljess{~giikht~ll
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még ma sincsenek feltárva. De szi lánkiaikbuu is rnutatnak valamit.
Mint jegyzeteiből kitűnik, legmugusubh művcsz.i feladatnak II

"fény-úrlJyék és a rövidülések li tjú.n elért testiség" -et tartotta. Ez
az a bizonyos "gömbölydedség", melvot 11Iúr a Három kiralyoh,
imádásán megfigyel tüuk. Ujabb képe. Il IIlÚl' Milanóban készült
úgynevezett Sziklás Marianna elmélyíti ezeket a prohlémákat. Itt
tűnik fel elűször festószetében a uiásik l'lj elem: a lcomqiozicio
tisztasága. Az addigi képek zűrzavaros, egymásrazsufolt cselek
ménv-ábrúzolása nem tudott erről. Leonardo a háromszög, illetve
a piramis-alak geometriai idomát helyezi cl a sikban, magasabb
rendű matematikai renddel fékezve le a naiv elbeszélő-elemek han
goskodását. A kompozíció tisztusásra úh itutns esendet sugároz. A
matematikai törvényszerűség összecsendül az uralma alá helye
zett alakok ból kiáradó lelkiséggel: JiJzt mutat.iu meg a Sziklás
Madonna. Itt már együtt van a lényeg, melv az alkotóra oly
jellemző, s melyet a rnűvészet fogalmának mcgszületéséhez elen
gedhetetlennek tartottunk: a komponálás szabadsága a tisztaság..
han. és a s,,;éps(;g tudatos kifejezése a féuy-úrllyék finom skálá
jában. Hogy e kifejezés meunvire tudatos, az kitűnik Leonnr-do
következő feljegyzéseihől:

"A fiata! és gyiing,l' testen ne kg yl'IH.: 1, ilrl1yél;"id ki\r';nn(\\~! 11\lltak, HH~1;I<üvul-

tek, hanem k űn n y ű ek , rncgtogh a ta tlan ok és altL:ts.·d:li~k m in t a l'~'vl'g(;, m cr t maga a z

emberi test is á tte tsz ő , amiről me ggvöz ö dhet sz , Ilii ujj a i dou ker esz tü: ne ze l a nap

felé. A nagyon éles fény n e m au sz ép á rn yc ko t . ó\ a ko c] a:'. é le s í en y tűl , Alknu yat

fele , vagy' k ő düs n.a~okon, a mik or a nap a. Íl:11:ök Illi).~~ott rrjtöz:üi,Jík, í ig ycld me~,

hogy a férfiak és uök ar cán milyen sz eli dscg cs háj ~t:}l::Z()L~ik kl, ha a ~l;1zak sö
tét falai k öz ött árnyékos utcákon mcnnck végig. Ez a le a tők clc tc seb h vil a g í tús. Ar
n yékotá so d le g yen olyan, hogy fokuzatosan vessven d a ~011yben lIJillt a hi~t. m.nt
a halk rnuz sika hangjai. Jól jcuvcz d- meg: fény é s ho maly k üz ö t t van valam: k ö

zcp , valami lia tá roz a tl an, me ly cgyfurrn{1I1 tartozik it.: e is, oda is, vilag o s árnyék
vagy sötét világ o ssag . Ezt keresd művész : itt rejlik a l'-:gcsodédatosabb sz cp scg
títka ."

Ime a "sfullIatusa": fény és áruvék iiistszerű eg'~Tbeolvadása

in int a szépség kifejezése, mely a kompozició tisztaságával az egész
évszázad legmagasabbrendű festői felismerését rejti.

A komuozicíó tisztasúga mélyebb utakra visz: festészet és
matematika kupesolatához, "A test szúmúru a legnagyobb öröm
a napfény ~ írja ~ a lélek számára a legnagyobb öröm a mate
matikai igazsúg világossága." A festészetben ki fejezett szépséget
alkotóelemeirc bontva, elérkezik a sikfel ii letct bezáró vonalhoz,
majd a végső' elernhez, a ponthoz. A geometriai probléniákat a
festészet részének tartja. s pg;yenes feladatának a végső alkotó
elemek kutatúsát, Ezérf gondolja a Iestészctet tudománynak. A
tudomány kritériumát is megúl lapi tja.: "Sel1lmiféle8mberi kuta
tást nem lehet igazi tudománynak nevezni. melv nem veszi igény
be a matematikai fejtegetést és bizonyítást."
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Ez már a felébredt személviség szava, a renaissance-emberé,
de nem Leonardo az első, aki mond.ia. A gondolat a XIII. szá
zadban tűnik fel először Rogerius Baconnúl, a skolasztika mate
"1natikai irányában.

Leonardo, aszépséget elmélvítve, az iguz,.úgot pillantja meg.
A formúk matematikai rend.iében óli út legmél vebbeu szépség' és
igazság, művészet és tudomány kupesolatát,

A milanói korszak jelentős részben a földi valós.ur alapjai
nak: a természeti igazságoknak k ntatúsúhnn telik el. A festt:,
szet csak egyik része lesz érdeklődése kő rúuek a szo1Jl'úszattal {·S

ópitészettel együtt. Míg Firenze kel'tjeihen a p lu t on ik us esztl,tib
gondolatai száruvuluak, melv _a széps("g-et mint a szcretet Isten
ből kisugárzó mozgató-erejét fogja fel, s a szerel men út egy szub
jektiv meg-ismcróst d ieső ít, ad(lig Leonardo ;\ lapasz[,j];is objoktí,
i!t11Zi'iágaihoz jut el. ,.Hiú ós hibúval tvl i az a turlománv. 
írja - mely uem a tnpusz tulúsból. mi nrleu biwnyosiiág szűldanv

jából származik és nem abban végződik, vagyis ha eredetük, k ö

zepük vagy végük az öt érzék egyikén sem ha lad keresztül." Büsz
kén "könyvműveltségnélküli ernberv-nek vallja magát, s korának
antik mintaképei helyett egyenesen ;1 tt'l'm<"s;f,('thez l'orrlu l. Mi kr»:
azonban művészet-elméleti fejtegetések be bo('sú t.koz ik, előcsillan

a kor gyerlllekénlJk naívsúzu. Szelllpontjai m inrl ijr kűlsőleiresek,

formálisak. A festészetet például azért tartja nuurasnbbrendűmÍÍ
vészetnek a szobrúszatnál, mert a í'estőnek nincs .l:ly.iikség.e auuvi
f'iz ika i crőkif'ejtúsre. mint u s7ohnis711;11" l"S tisztú hb IlliiII kút n',!!:!,?,

A földi realitások: a f izikai ;je]PlIsóg\"{ fejl; k iu yi ló órdck lő

dése egy forrásból fakad a festő érdeklődésével. A közös alap a
látás. Ezért becsüli az- öt érzék közűl leg'muausabbrn a látás szel"
vét, a szemet:

.,N,ern la to d, hogya szem ."ttiil,-li (iz t.:LJ: l'SZ \'i!.lg s'::I··rl~·,l·l~t·t·) r~'/ ,IZ ~l:--;ztrtdl'l.l2,i;_\

ir án yito j a , L'Z teszi lc lie t őv c a k oz mugra i in t ; min ucn cmb cr i JJii!','l"·;7;_'T~·t. T;I!1I1 l~~ in

vit; az ember t ti vila g külünb öz ő r0szeire viszi; ez a nl:lL::Il~;ll;!';~ ;1]:10.1;1, 1:I',!f)Ii1;Üly;)

csalhatatlan; ez mérte meg a csillagok lt1ar~ass,;'lg:1t és Ha~;\s/q.~;I1, ez 1:d;l'lt:J I"!lC~Z ;1./

elemeket és társ.aikat; ez mo n dj a Illeg a z clj öven d-i doI~:)k(jt a csil la e ok .ifJra~;jbÚl,

ettől sz á r rnaz ik az építeszet és a r.i vl at , tő-le az isten i fc::ill'szd. () tc IVf!,llag\~~z,.:rübb

lsten minden a'd-:otasa ki):~i)tt! MjlY~-1l Jic~)~'rd tckz'l.:tnl' ti n'_'lllcf.~0'.'f:I.'l't'! i\\:lycJl

n ép , m il ye n nyelv tu dn á tökéletesen le i r n i if~,azi ll1ükii("~S_·L'et·( ,\z cu.bc r i Il:q ab lak«

ez, amellyel testünk atel i az ele tc t es élvezi a \';)~ig ;';Z\'P~;f~',!~L'l; <"flb1:l elLg::!ik rne ;

a lélek J test bör tön évc l, nélkül c az cmb c r í test kinc.v.rn vc de s '''OlI1<l cs al: ... "

Ezért is hi li ncsel i Ic a f iz ikn.i .ielellsé~{Ck ];(;7,(;H leg-jobban ;\
fény. Ehhez az út a per-spek tivá u út vezet. ,,1 II H' (~zéJ't kel l m indeu
többi emberi vizsgálódásunk ós tudománv link elóhe helyey.1l i il

perspektíva tudományát, amelyben ;t vilúgos vonal sZl'lIllólete -
legnagyobb öröme a szeunu-k -- üg-ye"Lil a II1at(~lnatikn vilúg'o;,;sú
g ávnl, a lélek örömével."
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A lá tá» elvezeti az ontikához, a tükrök,' v isszaverőclésck tő r
v(>ÚYSZ!'1'íísógeil1l'z, n 1'{~IIY riildi t~I'Yt"!lYl'siiló:;I;l1f\ ,izs/UiIatúhoz. Az
optikúlmu júrt úton hnlud: a XIII. sZúZlldi HOg'l'l'ills Bm-ou (·~s

HollPl't Gl'ossetete mú r szel lemos l'elismcrósek et közöltek a világ
g-al az arah Iorrásokból tanulva. A vilúg' lá thutó Iormáit lótru
hozó fÓllyt Leonardo nlllpjclelliit'gnek sejti, ('s eljut forrú,~úI10J:.

i' nu nhoz. Ezzl'1 ,"I'(II'kl's mórlou t a lú lkoz ik a p lat o n i k uso k vi lúg
l'pl I'()g-úsil\~nl, akik a Ilnpból kiúradó lumen-llclI lú tjúk a vilú,!!;l'ellll
t a dó I'róL ]\1 íg 11":011han II plu ton ik usok felislllerése m iszt ikus
<··~i:i('l'íí. addig- Leunu rd o liz ika i tapasztalúsokl'll {']lit. Mcg'sejti
Kope i-u i ku s előtt, hogy a nap nem forog' a fiild körül, és hogy
a rüJd nem középpontja a vilúgegvctcmnek. JiJ gondolatokban még
'T !II úttörű: l' J'l'lis!lIl'róseket iuú r Cusu nusuú l llwgtahJjuk, De
azok a ku tatások , melveket Leonardo a moeaá» világában vég'zett.~

az ('Isiík voltak a megismerések történetében.
\ t i í ok zu tos, IIIPg'nl'vezhetetlell III ozgit s, tuel v hullámszcrü tm-o

j('dl,:~,'khl'l\ nlap.iil m i ud a tapintható l's lú thntó unvaz Iétenek.
m iud a lú thuta tlan és megf'oghutatlun szépsl'g'~uni verzá.lé valósú
gának a ritmus sz.ívdohbanásában. Leouardút nagyjelenti)ségű fel
ismerésekhoz vez<'Íve ismét tudornúnv loS 1IIŰVÓSzPt. igazsúg t'"
,;zéJlsl~!!- kll!H'soIHtút jeleníti meg.

Egyarúnt ln'dekli a szilárd, a folyékony los a lésrnemű testek
mozgúsúnak Ji))·vl'nyszeríísloge. Ku tu t.iu il mozgús okú.t, s nem
elégedve IllPg az ókor i statikai törvényekkel, elmélyed a d inam i
kában. és az okot az erőben talúl.iu meg. Semmit sem jelentenek
több? számára a kétezer éven át öröklödi) ar istoteles i speku lat ív
fizika gondolatai, Felismeri a tehetetlenség elvét, százötven évvel
Newton első mozsrástörvénvo előtt. Ezt írja: "Semmiféle érzékileg
fl:'lfog!Jató tel-'t lI('1Il képes ntagútúl elmozdulu i. hanem ehhez mú:-.
crőrr- szoru l." A közlukcdőcdóuvuk, a hujszaksiive8s{~g törvényei.
sőt II munka t~s az energia fogalma is az ő jegyzetei1Jen jelenik
1I1l'g t'1ósziil'.Klltatúsai koimikus máreteket iiltenek, m ikor kimond
ja, hogy a fiildiin tapasztalható mechanikai törvénvék az egész
világ'egvetemhen érvényesek. Felismeri 11 hang mozgását, hul
IÚllll-'zeríi ter.iedését is.

lk t'rdeklődése nem áll meg az élettelen testek és fizikai :ielen
ségek lIlozgásúnúl, hanem az eleven testele az állatok és az ern
berek mozg ásá ru is kiterjed. FJz ismét il míi \észi látással hozza
kall('s(datha. Kr-dven« állata II ló. Vúz.lnl köuv voibeu. jegyzeteiben
rengpteg rn.izot, tauulmánv t szentel aló mozaásának, megálla
pítva. hog-y terruészetes .iárása az ügetés. Szobrászi tevékenysége
is iisl-'.zefiig-g e prublémúval. mert Lodov ieo il Moro megbízásából
egy lovasszobor: ti Sforza-emlékműelkész itésén dolgozik. Azonban
csak modellje készül el, s ez is megsemmisül a franuia háborúk
ban. Leonardo szétágazó lénye, szövevényes érdeklődése nem tu
dott sokáig kitartani egy gondolat mellett, S m ihelvt 11 komponálas
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és f'orruálús szeIlemi mozzauatain túl volt. Il k iv.itelozó» valója
ban már nem érdekelte. Ezért írta: "A tervezés úri foglalko
zás. a kidolgozás éllenben szolgarnunka." Egyetlen szoborm űve

sem maradt fenn.
Az emberi test mozgásának vizsgálata anatómiai tanulmányai

val kapcsolódik. Mint tudjuk, nem ti volt az eh.ö, festő, aki hul
lákat boncolt, de ö volt az első, aki a boncolásból nemcsak mű

vészi, hanem tudományos következtetéseket is vont le. Tapaszta
lásai alapján elvetette a régi, Galenus-féle anatómia spekulatív,
a valóság ismeretét nélkülözö nézeteit, s Vexal i usuak, a modern
anatómia megalapozójának, útját készítette elő. Mn rcautonio del
la Torre páviai orvostanárral együtt űzte a bonctant. H rujzaivnl,
ábrázolásaival segítségére volt az orvosnak egyetemi előadásai

megtartásában. '
Bonctani rajzai mélvrehatóak, m intha a te~t léllyegd keres

nék. Az élet Forrásait kutatva feltárja a nő testét és az anyaméh,
ben szunnyarh; magzatot. Ő, aki egy fel;jegyzé:>óhcn szkeptikus Ízű

en nyilatkozik Isten és a lélek létéről, m int olyan dolgokról, me
lvek az érzéki tapusztulásnuk hozzúf'ór-hetetlouck, egy auatóm i a i
rajzán ak szélére ezeket írja: ".f~s tc ó «nrber. ki m uulcúmban ,l
természet v esodálutos művót. s7.cmléled", rontold Illeg. m enny i rr
elvetemült dolog egy ember óletét elvenni, .ik inok iisszetéteJl' i l yeu
esodálatosall művószi: gondold meg, hogy e teHi nem hasonlít a
'lélekre, Illelyebben az épületben lakik, ós valóban. " 'isten i do-
log:'

Rengeteg' elszórt vázlata fog\alko7.ik a nio7.gúsHul: az emberi
test mozdulataival, melyeket most múr a ri'lIy-:íl'nyd, hutúsok nú!
is f'outosabbakuak i tél, Görnvedö, futó, ugró embereket littunk
vázlatkűnvvcibeu vúltakozni golyvás, torz ernheri xzőrnvetegek
kel. Ismeretes, hogy kedves Hzórakoz:1Ha volt megfigyelni az ijCHZ
tően rútat Ójlllúgy, m i nt a esodálatru.móltónu SÚTd. Köuuvr«l
vázlataiban figyelemreméltó. hogy a visszu tusz itó rút"úgot is mi
lyen lehalkított f'inornsággul adja eli). Itt, a ~7.iil'llydpg I'Pjekben,
ahol igazán hiába keresnénk a harmóniút, II H7.épség \'i~gi-'li eleme,
a ritmus m indvcgig megmarad, s II torvat i,: eS7.tétikai él'l('kké
avatja.

Közben elkészíti a. m ilanói dóm kupolatervót, majd városreu
dezéssel, csatornázási tervekkel s külőnböző talúlmú nvokkal l'og
lalkozik az ejtöernyőti51 a mosógép ig. Látink mint hl,t'ceg-i esk ii
vők díszlet- és kosztűmtervező.iét, tűz ijátékok , tömeglá tVáll)' OSHÚ
gok készítőjét. A 'herceg szolgúlata hi7.0IIY nem meut a mesr
aláztatásoktól. A művész, hiába vívta ki 8:"eml'~!yisége felszabadu
lását,' ha nem is kézművesnek. de udvari lakújnak szám ít i nkúbb,
mint egyenrangú félnek.' Kedvezőbb fejlődést csak a cinquecento
hoz.

Növénytani vizsgálódások is foglalkoztat.iúk. Figyeli 1\ JJla



darak röptét és ti repülés lehetőségeit lllédegeli. Eközben dolgozik
legú.iabb Iestméuyón, az Utolsó Vncsortiu, melv kornpozició, tarta
lom és forma sugárzóan tiszta egysége a lelki törtéllés hul láru
mozzásúban. Hosszú évekig készül. Gvakran hetek mú luak el,
míg feléje néz a kéH:t.ülií freskónak. Olyko!' sietve megjelenik, l'gy
két gyors ecsetvonást húz s távozik u.iból, v issza scm nézve, }.lajd
fürkésző elmélyedéssel órákat tölt a kép előtt, dc nem nvú] az
ecsethez. .

Milanői tartózkodásállak a herceg buÍünill és a Iran.eiu had
sereg bevonulása vet véget 1499-1ell. Leonardónak a hétkőzuapok

fülött lebegő, objektív lényét nem órintik mélven a k ülső esemi
nyek. Közömbös témákról való, elmélkedései közben jegyzi rel,
m interry rnellékesen, hogy a herceg elvesztetie uralmát, mi uden
vagyonút, és földönfutó lett egész hazanépével együtt.

Leonurdo is vándorútra kel, s a kornponálús, tervezgetos el
méleti rnunkája mellett a művészi formálás egyre kevesebb he
lyet kap életében. Cesare Borgia mint hadirnérnököt és várépi
től. foglalkoztatja. Masrányo», ku tató szellemét semmiféle szemé-o
lyes élniény nem tántorítja meg útján: a szépségben meg-ismert
igazság keresésében, Véres harcok, fejedelmek bukása, orvuv il
kosság, ostromlott város, emberi irígység, pletykák {·s "ágallIlak
felett suhan el előkelő közömbösséggul, Lcgf'eljebb egy-egy tÚI'
g yi lagos morulutot jogyez fel: "Lelkünket tilrelemmel kell vér
tczni, mely az iguzsúg'talansúggal szembon óppúgy megóv, ln iut
a ruha a tél hidege ellc«." Visszatér F'irenzébc, szűkebb ha zá
jába. ahol meg kell tapasztalnia, hogy senki sem lehet próféta
azon a földön. ahol szülotett, Ismét eg'y futó j('g'yzet: "Senllllí ..,PIIl

oly félelmes, m in t a megtópctt és.Leszennvezett hírnév,"
Mioheluugelo, fi t.talabb versenytársa, ádáz f(dtékenységgel vn n

eltelve iránta. Gúnyolja ahol lehet, míg Leonardo néma marad.
E mérséklet nemcsak lelki uemessésrét bizonvitia, hunern azt Ü"
hogy hiányzott emberi kapcsolataiból il lírai elen}, Férfia k ('S
nők, gyermekek és aggok egyarúllt m iut a ~;zépség' és Jgazság'
keresésének eszközei érdekli k. Szópségnck és ig azsúgnuk k ozm i
kus szerel me nem hagyott helyet sz ivóben sem nők, Rem barátok
számára. "Miivész, a te erőd amagúny" - írta le a mindent nwg'
magyarúzó szavukat könyvébeu, a Trattato dd/a pittul'a-ban,

Benue valósu l meg legmerószehh arú.nvok bt!II a renaiSSClll"P
"univerzális emberv-ének tipusa. Ez az u nivcrzu litás még k özéu
kor és újkor kezdeti, átmenő kapcsolatát rr-jfi. A k őzópk nrbu n
még testvéri közelségben éltek egymás mellett az ismeretek. A'
tudás "speeializúlódása" csak az ismeretek ugrásszerű megu őve

kedésének sajátossúga a modern korban. mellyel szétrobban n
koráhbi egység. Az ismeretek kiterjesztése rész-megismerésekké vú
lik, s mikor a XVIII. században ujra feltámad a minden i ránt
való érdeklődés a polihisztor tínusában e mag'atadás már egp"7.p~1
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múst jelent. A pnlí h isztor r-suk az i"llwr,d r(;sJl(·it rakja (~gy

l1IÚS mellé, anélkül, hogy az összefiigxós"el jiiriídllP. ll, rellai:,~:t!Jc'P

nniverzális embere középkor ulkonyún és uikor hajualúu, IJH'gHÖ

vekedett ismeretekkel, egy jril lunatru, u to lsúuuk. 1,llt·g [;'rt,La az
p~,cYRéget.

Miehelangelo is az .amiverzális ember" ti1>11Sa mt·g, de tragi
kusabb máretekben. Alkotásai ugyanúgy torzóban maradnak.
mint Leonardóéi, de a kettő között óriási il különhség. Michclan
~:elo egész lelke bennetör-ik alkotásuiban. mclveket sú lvo» orri
rl"zítéssel sem tud befejezni. Leonardo el le n lx-u fúrndt e!blw],í
sl\ggel ejti el II témát, m i ut án érdemi r{,szét mcaoldott.a. l\liehel·
augelo szubjekt.iv, lírai lénye úllaudóau sajút körébe 7Úl'Ytl él,
auéJkül, hogy akár testében, akár Illíívi;szc1e fOl'múiblll1 birtokol
ná II könnyed báj finomságát, irielvre pedk szoru.iazot]. Leonardo,
akinek Paulus .Iovius szeriut "mcgvesz!pg'pUíl'lI sJlép urea, if4'(;ZŐ

','zelleme és nemes lénye" volt, könnyed hájjal t'S finom tartózko
dússal. objektív inódon kezeli élete m in.l.vu i!roblc'mlújúl, fiiJé
nyét a «sapásokhan és kudarcokban is nlPg'(}ri7.ve. Nelll ah~rt

marad sértetlenebb, mintha kevesebb esup:ü, {'l'nó, lllint Mi ch el
nngelot, hanem azórt, merf. elnéz az ombe rok leje fplett.

Második firenzei tartózkodása aíatt festi híres nő i por trú
ját, a Mon(/, Di.sát, majd í'runcin. knpl'solatai Milallúha szúlItjúk.
Vissza-visszatér még F'ireuzébc, de már «sak vcndóg', l;)l~·IJan Ró
mába költözik, ahol rövid időro eg-yiitt él a megújnlt eu rópui fps
tészet három csillaga: Leonardo, Michelanaclo és Raffaello.

Az élet it végéhez közeledik. A héthalmú V1ÍT'Of' ah alkony
előtfi utolsó állomás, és Róma szőkőkutas kert.ieiből mosszir« nyr
li]: a kilátás hátra és előre: multba és jiidílw,

A szökőku tnk önmagába visszatérő gYiingyözt'se szolíd hurruó
n iákban ível felfelé, hnrmóniákbau, nll'lyekd Leonur-do I;itott
nlPg bennük. A mozg ás örök törvénye hullámzik a szemünk eWtt.
lllint a világ szivének dobogúsa, Az életen keresztiilrezg{j ezerarcú
hullámmozgás ott hömpölyög az események sodrában is, mely
a quaí.trocento vidáman sietős ütemei után, az új szúzud elején
egyszerre ünnepélyes lassúságru válik. Az. al ln m és a t;'ll',.;adalom
{01pte valami öszies pompába öltözik, melv hc helcvcgvü l az er.k
dt,,; csípős íze. A quattrocento zsa rnok-h ódito i megszelidülnek k ii l
~·ö formájukban. Erdesség ük eltünik, de a romlottság elmélyül a
kö réjük gyült udvarokban. Merószen ívelő életpályúk indulnak
k;'tprázatos, de gyorsan Iehanvatló szitrnyaláhnak, az udvari ku l
t uru kitel iesedetf légkörében.

1513. Róma, A hatalmi vágybau égő, pol i tikai és kultu vúl is
erőket mozgató Gyula pápa haldoklik. Az örök városba egy
magyar jobbágyfiú : Bakócz Tamás esztergom i érsek tartja káp
rúzatos bevonulását. A hangsúlya fo rmáké. Baldassaro Castiglione



már HJa könyvét az udvari ember helye" inusratartúsúról, a nők

szépségéről és a kifinomult ízlésről, melybe lIIÚl' a festészet sze
retete is beletartozik: előkelő dolog festészeltel foglalkozni. A fes
tő megszünt kézműves lenni, s nincsen messze az idő, inikor 'I'izi
unónak a római csásaár emeli fel elejtett ecset jét.

Az elsűllyedt antik világ kincsei egymás után bukkannak fel
a föld mélvéből, Kibontakozik a homályból a Medici Aphrodité,
diadalmasan fehérlik elő a belvederi Apol lon és fájdalmas kígyó
zással a Laokoon-csoport, végigöntve Rórnán a görög szépseg
hullámát. Feltár.iák a világ előtt az élet melegét az emberi moz
dulatok bájában és, méltóságában. Mindazt, amit a quattrocento
még nem ismert.

Éppen idejében. Mert I ..eonardo művészetével a 1<ereszté11,\'
fejlődés is megtalálta - antik mintáktól fiiggetlenül -. a görögok
ősforrását: az eleven test valóságát.

Utolsó nagy festői m űve, a Mona Lisa, a lka.lomnak kmúlko
zik, hogy összehasonlítsuk a környezettel, melyből mcstere kinőtt.

Szándékosan uern megyünk nagyon hátru az időben, Mind össze
négy évvel idősebb kortú.rsát, az ünnepeit llotiicellit választjuk
mellé.ie, akit Firenze görög kertjei bef'ogadtak ; a rajz csaknem
tökéletes tisztaságú művészét, Művei közül keressük ki az egyik
arcképet, melyet a szép Simonettáról, a halálsejtelmos pogányság
V énuszáról festett, aki tragikus fiatalsúgába n még előbb lett a
hulálé, m in t a firenzei pásztorjátékok.

A mell kép profilban ábrázolja a lázas, ;,;z{lJ fejet, éles kon
túrral bűvölve elő fehérlő nyakával és vállúval a háttér sötét.i6
hől. Halállal eljegyzett arc,' mely tekiutetévol a földöntúlra rt;·
vül. Botticelli dekadens, karcsú és álmurag, ideges vonal n no
alakjainak t.ínusu a vonal sz igor ú béklvóiban. Mer t a kontúrok
kérlelhetetlen keményen fogják körül a szép fejet, Illéf!: Ililúlt ha
jának lebegő hullámai is érckígvókru emlékeztetnek, A beáll ítás
r.ablónszerü profilja ali óreru-m űvószet merev hagyomúnya.Ín épül.
Lapos, síkszeríí ábrázolás, mintha nem is dőlónyt kellene látnunk
e bűvös, HzéJl arcban. hanelll hústalan kí:,;('·rtldd.

-Lconardo képe Fruncesco Ji Giocondo firenzei nemes fiatal
felesl~gét ábrázolia. Ez is mellkép, de a bcál litásban uzonnal ér
vényesü l a komnoz ició szabadsága. A fiatal nő kezeit egymúsr:l
téve nyugtatja egy k ar f'ú.n, s a kezeknek e szcrepel tetésével a
kompozíció tiszta, nyugodt és zárt egységet kap. A "chiaroseuro":
vagyis a fónyúr nvókok skálú.iúnak finom g;;mbölydedsége higy
testiségben fejezi ki az élet eleven lüktetését az arcon. Ime a fő

dolog, amit Leonardo m indig hirdetett. Van itt azonban még va
lami, ami fények és árnyékok jútékúnúI is fontosabb: az arcki
fejezés. Leonardo, mikor a mozgás gondolatát végigvitte a niecha
uikától az u.nutómiú.itr és az ernberiz. arra is rájött, hogy nem
csak az emberi" testnek, de az emberi a rcnak is vannak k űlőn
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mozdulatai, melyek a lélek tükrei, szimbó ln mai. Ekkor írta, hogy
II mozdulatok még a Iénv-árnvéknál is Jo utosabhak. A híres és
sokat emlegetett "Mona Lisa-mosolyt" tal/lll durvaság is mcsoly
nak nevezni. Csak eg'y lohelletnvi, megf'osrh atu tlanul elömlő derű.

mely a szemek vágásúban 'éA az arc g(idn>lbcH' tükröződik valahol
titokzatosan. Ez is tipus-arc, akár a Bott lC'eIl ié, s búr .érzéki va
lóságában k ibornló, nem kevésbbé titokszcrű és rejtélves, mint
amaz.

A. Botticel li-képen a közeli halúl titkos g'ondolata bo rorur,
uii n tha Lorenzo Medici farsangi énekét hallanánk: "A holnap
bizorrytu.lan ... " Mona Lisa arca nem á.ru l cl csak annyit, hogy 
é1. Ht nincsen vonalbiirtiin az alak kucsoscn eloru lő, lágy ritmusán.
E;.,ryi'izerű·és kőzvet le n, mi n t Jllaga a természet. S éjJpoly llH'ldejt
hetetlen.

Az életnek ez a titokzatos rnelege, az eg'ysz('rü, közvetlen ter-
. Ild'F·.\~et vurázslato,nnegjelenítése az, ami Bottief'lli képéWl a MOJw

Lisát távolságba állítja a fejlődés irúnvábau. Botticelli művészetét
körülbelül a quattrocento csúcsának Jl('vezhe·lnénk, olyan töké\yt
és könnyedséget ért el a rajzban, dc ugyanakkor megőrzött va
lami kemény félszegséget is. és meaőr-izte lényegében a cselek
mény és a kompozició zü rzuvarút.

Ha a jövő felé fordítjuk tekintetünket, c jÖyőt már ott látjuk
az ugyancsak kortárs Raffaello művészetébcn. aki egy emberül
tővel volt ugyan f iatnlabb, de csak egy «sztendővel élte túl Leo
nardót. A jövő titka az érdesség teljes f'eloldódúsát rejti az elbá
joló női arcok érzéki mosolvában. Sajátságos, hogy húl' Leonardo
művészetének középpon tjábuu sokkal inkább állott a f(;rfi, mint rt

nő alakja, mégis, ez a bájos nőiess{'g- volt leg-wlg-yobb hatással a
későbbiekre. melv a férfiak ábrázolásúra is átsug árzott, Raffaello
nagy, önálló művészetét ez a vonás csak teljes érettség-éhez se
gf tette, míg a kisebb tehetségek ecsetjén 'lapos, émelyítő érzelgő
séggé változott. De a kompozició tiszfnsá{}fI rnesszev ilágitva ragyo
gott át a későbbi századokba. S bár a tcstiseg varázslutu alig ta
lált később ilyen nagyszabású kif'ejezőr«,Leonardo művészete örök
re éles határt vont a cinquecento e lőt.ti és cinquecento utáni fes
tészet között, a belső realizmus megtalálásával.

De van Leonardónak egy másik arca is: az idötlenségó, Ha ezt
a vonatkozást akarjuk megvizsgálni, akkor a testen tükröződő lé
lek gondolatához kell visszatérnünk, mely muvészetónek uorúzssee
rűséaéhez vezet.

Ő, aki a tapasztalás matematikai bizo ny ossúg át hirdeti, cso
dálatos módon nem áll meg- a fogható, a látható valóságok "zem
léleténél, hanem titokzatos vágy űzi mélyebbre. Mirit írja. fel
akarja fedni az emberek sírásának, nevetősének okát, létezésük
legmélyebb titkát. Mikor kijelenti, hogy még a fény-árnyéknál is
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toutosabb a mozdulat és az a rekifejezés, Leonardo a földi érzeke
lés tapasztalati világából a lélek láthatatlau szépsézeinek birodal
ma l'td{' Fordu].

I'~ t itukzu tos vú'~y eIőt.t lIlegilletíídésscj kel l megú llnuunk. Itt
kezdőrl ik Leonardo Iónv éuok az a része, mclv az ;nyagszerűsós;

kor-látni fiill' emelkedik. A runtematikai igazsúg v ilúgossázának
\-égsií l'!ull"lyít(',.;éll túl «suk a vúzv vvzet , n ,,;zl'pség utáni vágy,
mnlvet a fiJ'('llZüi giiriig akadémia Platonhoz híven szeretetuf'k
nevr-z.

A ";ZI'I't'let odnadásrn vágy ik m isztik us egyesülésre a szépség'
I'(,f'j Ú,,;'I\'II1. Leonardóuál avo nbnn II e III tn lú liul, nyomát ennek il

pw-:s?ív mód ra orlundó, ";í'.ubjektív f'cl tát-u lk ozasnnk. Soha nem áru l
I'l sajút lí'nyí'biil semm it. Mint írja: "A tárg-y szeretete az ismeret
ben fogan. A szeretl~t anuúl hevesebb, ru iuel hixtosabb az ismeret;
ez a biztoJ]";ú'~' az ii,.;,.;ze,.; r{,,,;zf1k telje,.; ismeretébő! szű leti k, melvck
egy iiUpSCll alkotják lényegét anuak a tárgy ua k. melvet szerein ünk
kell."

Sz,ép,,;("g és igazsúg- tiile függetleu. objektív létezé,.;ét ücn~kszik

feltárni olvun módo n, hogy fiiléhe kerekelljók az ábrázo lás tár
g·yának. Amit úhrúzol, aznu uralkodik is, eZt'rt szcre.tete nem misz
tikusan odaadó szeretet, hanem aktiv orőt kifejtő hatalmi 1·ág.lJ.
S itf, mintha igazat kellene adnunk ;~ ko'rtiirsak boszorkányos-bor
zong ásánnk : Leonardo kozmikus hátteríí Il'nye a varuzaló földön
túli fényéheu ragyog fel előttünk.

A varázslás aktusában, malynek lényoge a földöntúli hata
lomra va ló törekvés, az alkotóművész időtlen alakját sajátos ere
detéheN pillantjuk meg. A rajz hatalmi eszkőz. Az ábrázolt tárgy
mágikus m ó do n, valamiképpen ábrázolójúnak hatalmába kerül. I<~z

az alapja a pr im it.ivek hitének is. Ugyanakkor szimbólum-jellege
is van; a lúthntntlun t. az áhrázolhutat.laut ll1e!~I'agadhatja.és mint
sxim hót nru. kifejezheti an nuk lénvcgé t. J:;};~ért találjuk a művészetct

kezdl'lUíl J'og-va II vullásos k ultusz szolgúlatábnn. A fojlódésben ez
II vur.o.slús-iuntívu m é,.; s7.illlbólllln-jl'lle~~ eltÜ\l!. a tudatból. de ott
maradt az alkotás belső lényegében. A re naissunco óta felébredt
emberi szemúlyiséget éppen az különbözteti Illeg a régi embertől,

hogy nem hisz a művészct mágikus vonntkozúsaibnu, vagy nem
vesz tudomást róla.

A monumentál is festészet elhunvatlásá t t~S a táblakép forra
dalmának quattrocento-korl művészetót az .iellemzi, hogya közép
koron végigvonuló szimbólikus vonúxokut meg-tagadja, li megszün
teti az ös,.;zeköttetést a láthatatlan világgal. A kép nern vállal kö
zösséget a í'őldöntúllal, tisztán emberi élmónvek és gondolatok
kifejezőjévé lesz. Leonardo tudatában is ez a felfogás jelentkezik
az iit érzékre építve, kezdethen elutasítva m inden anxagszerűtlen
gondolatot. Vallásos festőnek sem nevezhetjük. A témakat csak ha
j.,'Yomúnyból iirökölte, ő maga Bem tehetett róluk.



A testiség rc.itchueit. lélly('gót l'S okút ku t n t tu , a lt'gtH]lintlI:l'
tóbb valóságát, s a jegki'diilliisl'!lb az, hogy 1l1Íl\'('hw!l;!leIJ l'ppell (~z

a {of/ható testiség nW curázslato« s'imi)(ítIlUlmlÍ. ,\ h:/ellll"lyis(';!
tudatából kiílzütt varázslat ('SUPÚII jeiJllm,t ('sl'!"l'll. s 01 l llid \"'\
elemi erővel, ahol látszólag a legkevesbb« volt honos: a 1',',dit1J"
hiz to nságúhan. A test csak járulék, melvuck 1{'JJY('g'(~ n nljta ú t
derengő lélek.

S itt válik ez a rnűvészet igazúll, a sz,', antik l'rtellIll.fl('!l j"

klasszikussá. A görögök is elit a fajta vlIl'iJzcdaloj Illiiv"ll"". .1.

antik eszményt hirdető renu issnuc«, f'olvtouos utú uzo tiin~kvéseiill>lj

nem vette észre, hogy holt példákat, sokszor ('PP('1l H telll'zdl ~;ii·

zépkor antiknak tartott emlékeit rnúsol tu. Leol1111'lIo volt HZ egYI't
len, aki megvetette a példaképeket. s a tennl'szdhez való \'issz:J'
térés egyszer íi, tiszta útjút hirdette. 'I'urltún í~c: ilkaratúlI k iv ii l ij
lett az, aki a görögökkel találkozott. nr-n: az utú nzúxban, hu neu: il

közös ősforrásban: a természetben. E kalw.so(;:1okból ,'gyúttal al.
is nyilvánvaló. hogy csak a külsősézekre törekvő nu tu nt! izmus ,'Iil
ellentétben a földöntúli misztériuurokkal. A tCl'lIll'szet beL",) k'
nyegére való vúgy azonban óppúgy nem ellclls{'glJ a sz im ból u umk
nak. mint a középkor dekoratív. sti lizúló m ú ví~"zetp.

Leonardo lényében tehát életrekel a 1'lüv':Sz.et ősi 1{~lIy('ge: il

láthatatlannak birtoklásúra tiirií varázslás il Sz.l~]Jsóg· kil"ejezósólIl'"
aktu~ába:n. Egy férfi, aki egyesítette JpagálJHlI az ;~r(; <'s a háj. it
matematikai gondolkodás és a iueta l'iz.iku i iul u ici« k ihck ithetctlou
nek látszó ellentéteit. Varázsló volt. m in t kor1úrsai :wjtdtók. ""ti;
éppen mélyehben rejlett e vu rúz.sl u toxsú g : l('IlY<>\Jt'1l ,;s Illíí\'(""'z,~,

tében, nem a kortársak k ülsőséges itéletébeu.

1516-IHlJl I. Ferenc király hívásru-a Iruuciu I'iiltll'ü költöz ik. ,.,
ettől kezdve Amboise-ban ól. Örök-u y uuhu tut.lu n, ismcretckro V:'I

gyó szelleme, mclv valaha kétel kedett b;tl'll (~s 1<' lek bizoll yság,1 hu u.
most torzóball maradt nagyszcrÍÍ l~riíprúh:iitúl elf'orrl u lvu Ahhoz
kívánkozik. akiben Hzépsóg és igaz;;;'tg- ügyntkll Titokhall 8g,\'(>,,'jL
1519 múju s 2-im érte el a halál.

"Mineen r esz b en me gvan a vágy - i r t a - !;ogy l'gt:~z~·\'t·l eg y;,,:<.:i11F"i , s Igy ;!1,.:-

neküljön a töl\~letll'nségbül ... Slóso, nz, ember. a l. i nvug t alu n , ünncní \'agg:yal va r i..

egyre az új tavaszt. .. nem veszi e sz r c, hogy v:·l;~)"éti\'al... S:1j;'t! eliTlú1::~~d sürgeti. ~}l'

éppen ez a vágya 'lényege s a sz cllcu.e az oku..k az l:]'lJll~nd;, nrvl yvk ;1 ~d~kkLl

a testbe zárva szünte len vúg vnnk , ho!;!, viss~atl"r!J~ssLn,_l; nhl.oz , aki l\Lil~\iJtt(~ ő ke t.:

"Engedclmcskt.'lccm neked Uram, e lő sz ö r szer'.:tethiil, ;~.,::~,'tJ1 azért, mrr t Ilnt11r:1a.J

van rneghossz abb it an l és rnl.:griiviJiteni anapolcit."

Hullárnzó szőke szakál lávu.l, mely olyan. m iu t e!!:y íiutul leú<.
haja, géniusza titokzatos mugúuvúl.rm (1~;Y Il!ag'Hs()(lik fel cL';,
tünk Leonardo da Vinci alakja. nri ut egy sZÍ'p varúz.sl«, aki sz."p
séget és igazságot messze korok nak intő. ,":.IétLolltlwtallull egy:~' ;
be bűvöl út.
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LEONARDO

J{ imért ö!:wén,lJcf.:en halad (J tÓI/lilii)
'fIU'zők felé el/Y pi.llanllf.f'(/ sem
ereset-oe el fl húrma« hOTf/vIlY:Ú,l/ut,
mit támasz ul a tér nyuj{ csondescs«.
ElandalofJ fl dolgok hű aránuán,
lovak szügyén és szárnyaló zenén,
mífJ erejét a mécték gyeplőszúrán

viszi a fJyőzelemre könnyedén.

Hol a valósá,q több már, mini (/ ,játék,
mosoluát az eo sem ta·fJadja ·!n6g.
A húsba vág s fl hamvas bőr alá lép,
hogy meapendiil a hallgatag ideg.
Azt hiszi tán, ho.qy minden csak kísérlet,
merész lépés a teljesség felé?

. Pedig megfogta márl.s az eoészct,
melJ! 1Jégső fokon csak az Istené.

Az a vonal, mit éppen hoou jelez csak,
a mindenséabe tör sólYMn gyanánt.
ez illanó vilá.qra éhesen csap
és foglyul ejti fl. látóhatárt.
Nem fürge csermely Ő, de mint a ienuer,
oly. nyugtalan: széles partot harap,
sziklákat nyaldos boldog fJJJötrelenl1nel,
örvények tetején táncol a hab.

Ki róná meo, hogy pontos, mint a négyzet
s az (gazsá.got éppúgy kedoeli,
akár a jót s a hibátlanul szépet,
h 'I· jókedvében itt-ott mealeli.
Az 'Összhan,l/ embere: eaészen ember,
ahogya fű is eaéezcn .fíiszál.
NJ/ujtózkodik s (I töbl) i szűz elemmel
fölfrissülni a józan űrbe seáll.

ta» úsznak el a fény és árn,l/ ködében
az éaitestek. fák és zöld halak
egJ/ tünde játék villanásaképen
a mennyboltozat kárpitja alatt.
Folyók tűnnek elő. he.al!ek sisakja,
holdakkal vív csatát éles szeme.
mí.q bárkáián. suhan és ell'ingatjú
a párás égövek lélekzete.

Tűz Talllá~
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Sinkó Ferenc

NÉPRAJZ ÉS ERKÖlCSKUTATÁS.
. ADATOK A MAGYAR PARASZTI EPIKA
ERKOLC~ SZEML~LEJ~HEZ

A magyar katolikus vallásos néprajz nem i"ejlijdiitt núnden
területén egyformán. Egyes ágaiban kitűnő szakemberek munkái
kodtak és figyelemreméltó gyüjtőmunkát végeztek; a vallásos pa
raszti epika alapos felgyüjtése és rendszerezése azonban nem tör
tént meg. Pedig hatalmas kör ez, melybe beletartoznak nemcsak
az eddig figyelembe vett Krisztus-Iegendák, hanem az apokrif
evangéliumokon alapuló Mária-történetek, a prédikációs példák
ból elszármazott históriák, a multszázadi ponyvnró l szertehur
colt érzékeny és rémtörténetek, s a nép által kitalált, legtöbbször
valamilyen valóságos eseten alapuló tanító történetek változatos
sokasága is. .

Érdekes és fontos terület ez, mert ezekben az epikai alkotá
sokban a magyar paraszti erkölcsi felfogás tükröződik vissza.

Abban a világban, mely ezekben a történetekben kitárul, erény
és jutalom, bűn és büntetés szoros kapcsolatát hirdeti minden.
A tápai asszonyok tudnak például valakiről, .aki régesrégen
élt, sok gonoszat követett el és egyszer; álmában vag'y ön
kívületében megmutatták neki az égiek a "pokolpiacát". Egy
miniatür falusi "Divina eomedia" elemei bontakoznak ki a lá
tomásban, mely nyilvánvalóan a középkor-i "visio" késői leszár
mazottja. A pokol piacán az elhunyt és névleg megnevezett sze
rnélyek, a paraszti élet egyes figurái, ott ágálnak és kínlódnak
a körül, amivel vétkeztek. Az asszony, aki életében hamis tejfel
lel csalta a szegedi piacot, ott a pokoluiacon is azzal foglalatos
kodik, hogy hamis tejfölt akar eladni, anélkül, hogy sikerülne
neki; a férfi, aki szűntelenül megrövidítette szolg áit, aratóit, ott
is alkudozik szüntelen, de nálúnál százszor ag'yaí'urfabb ördögök
kel, akik szolga képében "gyötrik; akikapós menvecske tetszetős
ficsurok után futkos a nagy zsivajban és tömegben és nem érheti
el őket, a hazug ember egyre magyaráz és bizonygat, de senki
nem hisz neki; és így tovább: minden bűn a maga sajátossága
által gyötri a kárhozottat.

Bűn és bűnhődés között nemcsak a m inőségbeli kapcsolat van
meg, hanem az arány is. A pokolpiacon pontos valutája van a
bűnnek és gonoszaágnak. Az apróbb vétkek büntetése sokszor in
kább a vaskos komikum felé hajlik. A borzalmas bűnhődés olyan
bűnökért jár, amelyek a legnagyobb földi vagy égi misztériumo
kat sértik vagy gyalázzák meg. Ilyen "fertelmetes bűnök" első-
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sorban az árvák és özvegyek bántalmazása és megrövidítése, az
öngyilkosság, az ördöggel való paktálás, az Oltáriszentség meg
gya.lázása, a szenvedő Jézus kicsúfolása és a magzatelhajtás.
Ezekre hozunk föl itt egy-egy népünk ajkán ma is élő történetet,

Az özvegyasszony zaklatója

Örzse néni, a tápai hagyományok tudósa és őrzője mondot
ta el a saját gyermekkorából a következi> élményt, mely részben
azért érdekes, mert kapcsolatos Engi Tüdő Vincével. a szent
emberrel, akiről Bálint Sándor is megeinlékezik az "Egy magyar
szentember" előszavában. Tüdő Vince meg tudta "szólítani" a ha
lottakat, közvetített közöttük és az élők között. Örzse néni őzvegy
édesanyját, aki igen sokat szenvedett életében, nagyon pártfogotta
és védelmezte. De adjuk át a szót Örzse ncninek:

-- Kislányka voltam, igaz, hog)' már nagyobbacska. Egy
szornbat este történt, hogy söprűgettük az utcát. J ó késő volt
már, mert a napi munka sokáig eltartott a mezőn is, meg otthon
is. Bizony már senki nem volt az utcán. Lehetett úgy tizenegy
óra után is. Ahogy söprünk, az anyám is velünk - egyszer csak
elkiáltotta magát édösanyám:

-- Uram .Iézus, segíts! - aztán mög rámkiáltott. --. Mönjetök
.rőgtön befelé.

Mink gyerökök szaladtunk is befelé. Ahogy belér/ünk az ud
varba és igyekszünk be a pitvarajtó felé, csak úgy futólag oda
tekintek az udvar felé, hátra a kamrák, mög az istálló felé. Csak
látom, . hogy egy fehér alak, gatya-ingben elfordul a konyhasa
1'01; mögött. Mőgijedtern, de nem mertem sömrnit kérdezni. Be a
szebába mind ! Ott égött a szombati mécsös. Anyám rögtön be
plántált bennünköt a kalodába - úgy nevezték nálunk a mög
vetett ágyat, ami fölött föl volt rakva egy deszkán. a sok párna
mög dunyha. Ü mög letérdelt a rnécsös előtt és hangosan imádkoz
ni kezdett.

- Adj Uram, örök nyugodalmat neki. .. Adj Uram örök nyu
godalmat neki.

Ajtó, ablak nyitva volt. Én mög már akkor kívánesi voltam az
i lyerfélére, nézegettem kifelé akalodából.

Mit látok egyszer. A fehér gatyás-ingös ott áll a konyharostély
előtt és ráborulva sir.' Azután mög csöndesen elmögy.

Anyám kisvártatva fölkelt.
- No, kimöhetünk. Bevégezzük a söprést,
Engem nagyon furdalt, ki lehetett a fehéringös. Mőg is kér

deztern.
- Édösanyám. Ki volt az1
- Ki lőtt volna? - mondta édösanvám. -- De ha mán lát-

tad, mözmondom. Vince Károly, az istenadta, aki nemrég halt
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mög. Eljött a másvilágról is siratni a bűneit. No gyorsan vigyük
be a szemetet, majd még imádkozunk érle.

De azért édösanyám másnap elmönt Tüdő Vincéhőn és el pa
naszolta. mi történt vele. Vince mögparancsolta, vigyünk neki egy
babérkoszorút. Azt kilenc napig magánál tartotta és imádkozott
előtte. Minekünk is kilenc napig vele köllött imádkoznunk. Mög
alamizsnát köllött adnunk szögényeknek. A koszorút aztán k iv it
tük Vince Károly sfrjáhon.

Vince Károly, amíg élt, zaklatta anyámat, mönjön hozzá férj
höz. Mikor elutasította. rosszra akarta kénvszöríteni. Mikor így
is ' ellenállott, üldözni kezdte mindönfélekeppen... Ezért köllőtt

neki visszajönni és ott sírni a konyharát:son... Ha Tüdő Vince
nem segít rajta imádsággal, ki tudja mönnyit szenvedött volna:
még. Talán még a világ fönnáll, ki nem szabadult volna a tisz
títótűzből.

Az öngyilkos menyecske

Ha egy lélek "nem tud nyugodni", mindenkor nagy szenvede
seinek jele. Olyasmit követett el, ami miatt elkárhozott. vagy nem
kapbebocsáttást a túlvilágra. Bűnével felháborította az egyéb
ként irgalmasszívű égieket. Olyan misztériumokat sértett meg.
amelyek felett Isten féltékenyen őrködik. }:s amelyek ha az:
egyénnek sokszor nem is kedveznek. a közösség szempontjából lét
fontosságúak.

Az öngyilkosságot épp ezért emlegeti minden történet bor
zongva, fertelmetes bűnként. Az öngyilkos nem birja el az isteni
Gondviselés próbáját, tettével Istent a lehető lagnagvobb módon
meg-vádolja: azt hirdeti, hogy a Gondviselés rossz. Ugvanakkor:
megsérti li. közösség önfenntartási ösztönét is, amely pedig H.

paraszti közösség minden tagjában mélyen benne él.
Az Ipoly-könyök környékén máig emlegetik a "pereszlényi me

nyecskét", Régen történt az esete, még abban az időben, mikor al,
újonnanházasult fiatal pár benne maradt a családi közösségben,
rendszerint az anyós felügyelete alatt. Az anyós kötelessége, még
pedig a közősség'i ösztönök által előírt kötelessége volt, hogy [\
fiatal asszonyt bevezesse az asszonyi életbe. "Oktatásai" természe
tesen meglehetős nyers hangnemben hangzottak el. A közvélemény
elismerte. hogy a fiatal menyecske élete keserűség, de moekövetelte
azt is, hogy "viselje", s hogy még szülés közben se "hag~Tja el
magát".

Az említett pereszlényi menyecske vétett ezek ellen az íratlan
élettörvények ellen. Összeveszett anyósával valami. főköWn. A
népi közvélemény megbocsájtja az öngyilkosságot. ,hayalaki meg
háborodott elmével, vagy általában nem beszámítható állapotban
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követi el. A menyecske azonban haragjában és "kéuyességében"
szaladt neki az Ipolynak és emésztette el magát. Csak a piros
kendőjét találták meg az egyik fíízfabokron.

A közvélemény azért, hogy kényességhól eldobta életét, kár
hozatra ítélte. Egy éjjel az ura, aki kint szokott aludni az is
tállóban, arra riadt fel, hogy a szerencsétlen halott ott szalad
előtte és hangos szóval jajong:

- .Jaj, segíts rajtam, segíts ...
A férj megfeledkezve borzalmáról. utana kapott. És a me

nvccske is ő utána. Kézük találkozott -és a szegény halott bele
kanaszkorlott volna az élőbe, ez azonban nagyot kiáltva elkapta
a kezét. A halott keze nem hideg volt, hanem égetett, mint a
tüzes parázs.

- .Jaj, nem segítesz - sikoltotta és kétségbeesve elszaladt.

ÖrdöYfJel cimborálás

Ami a testnek az őngyilkosaág, az a léleknek, ha az ördöggel
cimborál vagy ha eladja magát neki.

Az ördöngős történetek ismert tipusai az ugyancsak a "visio"
műf'ajba sorolható kalandok a külö.nféle boszorkánvruulatsázckon.

Két ilyen ördöngős-ijesztgető történetet beszélt el Antal Ist
ván pelsőcpusztai öreg lakos.

--A kanászok között is sok volt akkoriban az ördöngős. Az
is ilyen volt, akiről most mondok el, egy történetet: Miso Misa
Tguác, vagy csúfnevin Pululu, Kanászpajtásai, meg kornái kitaní
tották. hogyan kell az ördögököt megidézni fl keresztúton. Ő Illeg
egyszer ki is próbálta. 4.mint megtette miudazt, amit köllött,.
egyszerre csak jön két úr egy hrummereu. Az olyan könnyű ho
mokfutó. Azt mondják neki:

- Kérem szépen, dudás kellene nekiiak.
Mert szavam ne Ielejtsern, gyönyöriiségesen tudott Miso Misa

dudálni, Azt mondja Miso Misa:
Nincs nálam, kérem, a vdudám,

- N em baj - mondják azok - majd ott lesz. Csak tessék fel
ülni.

Fel is ült. Azok meg vitték, vitték, mezőkön, erdőkön keresztül
kasul. hogy már azt se tudta, merre járnak. Egyszer aztán meg
álltak egy fényese II kivilá.gított kastély előtt. Bementek. Odabent
rengeteg ember volt. Csupa fényesen öltözöt.t úr, meg szebbnél··
szebb asszonyok. Csak az volt az érdekes, hogy anagy tényesség
ben egy mukkanás, de annyi se hallatszott.

Neki meg il. kezibe nyomtak egy gyönyörű dudát. Minden
csupa arany, meg ezüst volt azon, a klipúcs, a billegető, minden.
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Hóna alá fogta a dudát és muzsíkálni kezdett. Azok meg tán
coltak rettentő vígan, de mukkanás nélkül. A duda meg olyan
szepen szólt, hogy Miso Misának .rmég a könnye is kipottvant
a szemiből. .. Fizettek is neki. Nyomták a kezibe a sok arany
pízt, meg nyujtogatták neki a bort arany poharakban. Ö meg
mind a csuhujjába rakta ... Igy rnuzsikált a nagy fényességben,
amíg egyszer csak nagyot nem fordult vele az egész világ és el
nem tűnt szeme elől a sok fényes nép ... Mert egyszerre csak ott
állt a saját udvarában, fent a kútágason, az egyik lába az egyik,
a másik lába a másik ágán. A sok arany 'CRupa kecskepiszok,
kecskeköröm lett. De a hóna alatt ott maradt a duda ... Mit gon
dol,mi volt] Miért szólt olyan siralmas szepen ~... Azért, mert
kisgyerek bőréből volt ...

A másik történet egy kocsisról szólt, aki ugyancsak ördöngus
akart lenni. Ezzel meg egvszer az történt, hogy mikor Balassa
gyarmaton a piacon állt szekerével és két gebe lovával, melléje

. lépett két úr.

- Zabot kellene fuvaroznunk. Vállalnáj
- Ha nem nehéz a fuvar! - mondta a kocais - Mert gyenge

ez a két ló.
- Bízza csak ránk- mondták azok.
Elmentek egy mellékutcába, ahol még- nem is járt a kocsis,

ott befordultak egy udvarba és odaálltak egy kamra elé. Onnan
csak hordták a zabot .éktelen nagy zsákokbau. Az ember már
könyörgött, ne tegyenek fel annyit. De azok nyugtatták: bízza
csak rájuk.

Mikor elindultak, valóban, a két úr hajtott. De a gebe lovak
úgy röpültek a nagy teherrel, mint a táltosok. Kimentek a város
ból, ki a határba, messzi.re, míg el nem értek eg~- erdő mellé.
Ott megálltak egy tölgyfa mellett. Az ember ugyancsak nagyot
nézett. De azok odaléptek a tölgyfához, rnegkopogtatták, mire az
kinyilt.

- Segítsen maga is behordani.
Az ember is vállára vette a zsákokat. nient be a tölg;yfá

ba, ott le egy lépcsőn, amíg el nem ért egy nagy földalatti is
tállóba. Az istálló tele volt lóval. Amint hordta a zsákokat. az
egyik ló nagyon nézte őt, mintha ismerné. Oda is szólt az egyik
úrnak.

- Ez meg úgy néz rám, mintha ismerne.
- Ismeri is, - mondta az -- hiszen ez a keresztapja, aki

ördőngősségre tanította.
Az emberrel egyet fordult a világ ijedtében és eltünt előle

minden. Mire eszméletre tért, ott állt lovaival egy szakadék szé
lino
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Szentséu.qyalázás

Az öreg Antal István szer-int azért olyan elvetemült gonosz
ság' az ördögi mesterkedés, mert "akár mcg-történnok ilyen ese
tek, akár csak álmodják az ördöngűsök" : az ef'ajta ember m in
dig szentséggva Iázással kezdi.
~ Velem is megtörtént, hogy mikor fiatal koromban kocsis

voltam, v i tteru valahova a gazdámat. Aliogy TIlegyünk az úton,
elmegyünk egy öreg vándorló mellett. Elég tisztességesen volt
öltözve. Gondolom, felvesszük. Ha van benne bolha, miegyéb.
az úgy is a gazdába megy, gondoltam, ruert az kövér. Fel is
veszem az embert, magam mellé a bakra. Igen hálálkodik és beszél
össze-vissza m indent, hogy a fülem fáj tőle. No gondoltam, a
sok beszédet leöntörn egy nyelet borral. A legközelebbi kocsmá
nál leléptem a kocsiról.
~ Gvö.iiön maga is, -- széltam az embernek.
Fizettem neki. Megitta, megint hálálkodott.
~ No maga nem fogja megbánni, hogy ilyen JO. Fizessén

még egyet, olyan tanácsot IIIond ok -én magának, hogy áldani
fog érte.

Fizettelll neki, aztán felül tün k rueg iut. Az ember elkezdi.
~ Maga nagyon derék ember. }~Jl most megtanítom magát II

"tudományra". Hogyan köll meggazdagodni, meg hogyan lehetnek
mindig olyanok a lovai, akár a tál tosok ...

Nem is ártnua, ha értenék hozzá -- mondom én.
Nohát! Megtanítom mit tegyen ... Szekott-e gyovónni f
Szoktam.
Áldozni is?

- Azt is.
- Nohát akkor ha legközelebb megy, vigyen magával egy

zsebkendőt. Amikor pedig odatérdel a rácshoz és a pap a szájába
teszi az ostyát, ne nyelje le, hanem űgyoson köpje a zsebker;dó
he. Majd ezt kell belekevernie a kocsikenőesbe.

No, nekem se kellett több. Azt mondom neki:
- Álljon csak fel.
Feláll. FJn meg elkapom a derekát és úgy vág-tam ki a ko-

esiból az árokba, hogy akkorát nyekkent, m iut a duda ... Llven
fertelmes bűnre akart rúv iuui az elvetemült csavarg-ója... Mert,
kérem ennél fertelmesebb bűn nines.

Jézus megcsúfolói

Az Oltáriszentség meggyalázása II történetek tanusága szeriut
többnyire ilyen ördöngős ábrándok hajszolásúból fakad. A szen
vedő .Iézus megcsúfolása azonban miudig mero nyegleségből. Sze-
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ged környékén mindmáig emlegetik a nyegle legényt, aki "mög
muzsikáltatta Jézust".

A legényt megbolondította: az ital. OJY,\Il jó kedve kerekedett,
hogy nem akart szomorú arcot látni maga körül. És mikor meg
látta a Keresztenfüggő bűneink felett szoinorkodó orcáját, Túri k
kantott.

- Te se búsulj most.
Odakényszerítette a kereszt tövébe, a bundát és HJI diderezve

húzta a ropogóst a keresztre feszített .Iezusuak.
Nem volt rossz lélek a legény, uuny i ru nem, hogy mikor esz

méletre tért, annyira szivére vette a dolgot, hogy belebetegedett.
Vagy ha másba is betegedett bele, egyre csak azt sóhujtozta :

- Erre nines bocsánat. Kicsúfoltam a szeu vedő .l ézust.
A jámbor asszonyok megszánták, imádkozni kezdtek érte.

Imádkoztak sokáig, nagyon sokáig. Egyszer aztán a leg-ény el
aludt és álmot látott. Látta a mennvek on;zúgút egy nyitott aj
tón. Az ajtóban ott állt menvasszonyi ruháhan a Boldogságos
Szűz Mária. Szerétettel és megbocsájtva mosolvgott rá. A le
gény, mik~r felébredt, csak annyit mondott menyecske nővéré
nek:

- Most már meghulhatok.
Sokkal komorabb történet a szeuvedő .T ézus meggyalú

zásáról, amit fent az Ipoly mellett rnesól nek, Szecsény kőr

uvékén. Két legény ment haza az egyik falubúl a másikba, éj
szaka. Lányoktól jöttek, vidám, könnvelmű hangulatban. Az egyik
annyira vetemedett féktelen jókedvében, hogy odament az út mel
lett álló kereszt tövébe és meggyalázta. Men tek tovább. Egy
szer-re csak iszonvatos felhő kerekedett. MellIly(liil'gütt, esapkodott
a villám és szakadni kezdett az eső. A két legény éppen egy ke
resztúti magános csárda előtt járt, mikor kitört a felhőszakadás,

Bemenekültek az ivóha. Várták, hogy elrnúl ik az eső. De az csak
szakadt. Fogták magukat, lefeküdtek, egyik az egy ik, másik a
másik asztalra, azzal, hogy majd hajnalban folytatják útjukat.

Hajnalban, első pitymallatkor, az egyi k - - nem az, amelyik
a gyalázatot elkövette -, felébredt. Felkelt l's szól.ította társát,
hogy induljanak. Az azonbau nem válaszolt. Hozzálépett, de iszo
nyodva tántorodott hátra. A .Iézus-gvalázónak csak a bőre he
vert az asztalon.

A gyilkos anya

A nienyecske "úgy maradt". De nem akart gyereket semmi
képpen. Sokat tépelődött, viaskodott magában, elveszrtse-e magza
tát vagy sem. Egy nvári éjszaka, kint Ieküdt II pitvarban, a kü
szöbre téve fejealját. Amint ott tépelődik fektében, hirtelen han
gos síkoltozást hall. Felugrik, kilép a pitvarajtón és figyel.
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Lisieux·i Szent Teréz

A sik o ltozú« a szomszéd udvarból hangzik. Tesz néhány lépést,
amíg" csak végig nem lát az udvaron, S mit lát? Lent a kertben,
a szér íin. a pajta környékén ide-oda szalad a szomszéd rnenyecske,
aki nemrég halt meg. A tépelődö tudja, m ihe halt bele az. Annyi
szor "nyult magához", hogy megölje a magzatát, amíg egyszer
aztán megfertőzte magát.

A megholt menveeske köténye tele magzattal, És egym azt
xikoltozza:

- HOYlI tegyem, hova rejtsem1
De sehol sem talált nekik helyet, mert bárhova akarná be

kaparni őket, a föld kiveti szörnyű bűneinek áldozatait. Ekkor
kétségbeesósében olyasmit tORZ, ami valóban Dante Poklába illő

jelenet: Jajongva, sikítva, néha felüvöltve, ahogvan a szülő asz
szonyok. le akarta nyelni bűneinek nyomait. De hiába: újra és új
r a : vissza kellett adnia mindazt, amit elnyelt.

Mondanunk sem kell, a rettenetes jelenet szemlélűje iszonyod
va tett le szándékáról, hogy megöli magzatát.

Vad és uyers színekkel rajzolt képek ezek. Ám ha így egy
más mellé rakjuk őket, láthatjuk: egy jellegzetes erkölcsi szemlé
let körvonalai bontakoznak ki belőlük.

BIZTOSAN remélcm; ho.gy földi zar.uuloklásom. után eliu
fok az örök haza .boldogs(Ígába; de mécsem ez a boldogság a
legfontosab I) « nem ezért" ifJyekszem érdemeket szerezni, hanem
azért, hom) minden eromrncl. Téged seeresselek; Istenem; arra tö
rekszem rnimlenekfölött, hOfni Neked iirbmet szerezzek., szent Szi
«edet 1'igasztaljnm, (I. lelkekel megrnent.~em s azok Téged örököli
örökké szeressenek,

Lisieuxi Szent Teréz

(j kisded Jézus, egyetlen kincsem! Atadont maaam. isteni aka
raiodnak. és nem kioánok más boldoaeáaot, mint hogy Téged mo·
solym deritselek. Nyomd rá gyermeki szellemed és lelkületed
ronásait lelkemre, ho.r/y ha majd egykor a mcnnyors.zág küszöbé·
re lépek, angyalaid és szentjeid azonnal rásniemerienek, mint a
fe jegyesedre.
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SIK SÁNDOR VERSEI

AZ ász DICSÉRETE

Fiatal arcnál, fiatal szemeknél

Láttál-e szebbet a 1ién nap alatt?
A lánynak mond.ia: Rózsafán sziilett.éll

És a világnak: Én meinniliulak!
De jár az é1i, és teljes lesz a rózsa,

Tejes' tavaszból tüzet sei» a nyár:

Gyermek apám, tengerek hajóöra,

I sien és ember férfiúm vár,
Aki szerei, de nem hogy őt szcrcssék,

És cselekszik, mert szeni a kötelesség.

Am legzengőbb a lomb zenéje u8zkor,
Bimbó- 8 virágnál mézehb a f/yilmölcs.

Elzúg a harc és elzajonl/ a flíj8kor:

Harcosnál; hősnél emberebb II bölcs.
Ó lombos erdők őszi or aonáia,

Milyen teli-mély a te muzsikád.'

Ezer sipod eg.1jszerre intonálja

Az emberlét ezernyi dallamát.
Tavasz illata, nyarak szcnoedeime

fo{ a tiszta tél kristály mncaalmo benne.

(j emberélet édességes ősze,

Te vam; az összhan.q és az árrutalat:

A tavasz benned fanyarát lel/yőzic,

Erdőtü.zeket, aszályt a nyarak.

Magára ismer benned mind a ketlf;

8 te mind a kettőt áldod, érleled.
Piros nyaradnak nem 'volt lán.qjú meddő

S magtalan nem lesz szép fehér teled,

Mert a szivárvány seinei megér re

Elsímulnak egy ránctalan fehérbe.
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AZ ELSŐ SARGA LEVE'L

A fák alatt feküdtem,
Mereno-oe fölfelé.
H át ellibeg fölöttem,

Bénán, aszály-ütötten.
Egy sárga tölgylevél.

Könnyelmű szél zilálja

Az as szú lombokat,
De nem leng több utána,
Csak ő az ősz leánya,

Az első áldoza".

Egyetlen, aki lenni
S nem-lenni is megért.

Valami hívja menn'i
- Menni-e vagy pihenni?
Nem kérdi, hogy miért..

Mért éppen ő az első?'

És mért ilyen korán?
Mért nem ápolta esső

Kis életének első

És utolsó nyarrin?

Nem kérdez és nem lázad,
Panasza, kijnnye sincs.
H ült erán alázat
Halk zizeuése bágyad
ÉI~ lelkemen legYi,nt:

"Törvényemet betöltöm:
Édes volt odafönn,
És jó lesz lenn ft földön.

Azt, ami lesz, köszöntöm,
Ami 110lt, köszönöm."
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.A KIS KOCSI
Lr t a E]lIyedi ZHigmolld

Kártissza bácsi megtapogatja a zsák oldalát. F'orrnátlan, Nyo
mogatja, aztán alája áll; erölködik és magúrahúzza az egészet.
A zsák leesik, Kártissza bácsi meg úgy bukik hátra, mint akit
megrugnak. Feltápászkodik H lassan iiH:-.zetereli a kiborult
krumplit.

- I~eesiíl te~ -- szú r.iu a szót II foga kőz], bedobál]u a juta
zsákba a krumplifejeket, felnéz a kőpolcra, ahol a fia igazítja [J

zsákját, pihenöben.
- Mert úgy fogja, mintha lány lenne . - szól a fiú. Szőke,

nyúlánk és nevetős szemű, m in t akinek .nincs más dolga, csak
hogy mindenen mosolyogjon. Nevet most iti. Tudja, az öreg sze
gyelÍ a dolgot. Ha leesett, leesett; miért vihog ez a «sűlök --
morrnolja magában az ember. Közben köeiiliiJeli hasán a zsákot
s f'eltesai u.iból u kőpárkánvra.

Egymás rnel lett ál! a két ember, az apa alacsonv, vékony ba
juszos, u fiú lila pulóverben, akár egy fntóbujllOk. Az utca for
galmas, villamosok dübörögnek, fol ők ketten jönnek a Közért-
ből. Krmnplit vásároltak télire. I

László ráigaaítja vállára a krumplindag-iát, kicsit tálwol, a
farával. aztán megindul a megállóhoz. Ha már visxi, hát vi
gye; minek álljon az utca közepén; még [JÚ hiszik, feketéző. Hosz
szakat lépked, ügyesen imbolygutja a zsákot. Már vagy ötven
métert halad az utcán, amikor apja is utánu indul, mint egy
bolygó hajó.

Menet közben arra gondolnak: itt a .szemútládán kellett volnu
pihenni egyet; de elvonul a láda, eltűnik il vágyakozás s ők tü
vább trappognak, sebtiben, mert nyomja a zsák a nyakat «u
darul.

László már a járdaszélen áll, várja a villamost. Az üreg a
megállóoszlop tövébe nyekkenti a zsákot s duzzog.

Jön a villamos; fölszállnak. Kártissza bácsinak seg-ítenek a
[ószivű emberek, a zsákot a sarokha nyomják, az öreg' ráül, köz
ben taszigálják, rálépnek a lábára, Lászlo a villamos külső ol
dalán a lépcsőre állítja a magáét, nekikuporedik s a térdével
tartja.

Autók csapkodnak el mellette, cent iméterekre a könyökétől,

rávágják a szelet, pislog tőle, mint akit szem hevertek. KiJógatja
magát, mintha nyujtőn volna; itt is mosolyog. Apját neveti, acél
pengebajszú, vékony kicsi apját, aki olvnn kiesi; hogy eldőlt a
zsáktól. "Hanem beszélni, azt tud" - gondolja és eszébe jut,
hogyan szekott hetvenkedni az asszonyokról. borotválatlanul, a
stelázsi előtt a fűszerüzletben.
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Egy svejcisapkús gömbölyű fejű férfi köszörülget.i a torkát.
s odamondja Lászlónak a villamosból :

- Leesöl pajtás, azt mi lesz a IejeddelI
- Nem lesz azzal semmi, mert visszaugrik.
A gömbölyű fejű megvakarintja a fülét fnttában s elbámész-

kodik a válaszon.
-- Hogyan ugrik vissza, te Lajos~

- A pokolból, de tegnap.
Elakadt a beszélgetés, megálló jön, László leszáll, pihenteti

a térdét, a kezét is rángatj a, mert merev a szigorú tartástól, aztán
fél is, hátha rendőr talál szembejönni : kényes dolog zsákot szál
lítani tilos oldalon. Apja belül lapul, úgy ül a krumplin, mint
egy tojó tyúk s laposan néz föl az utasokra...

A gömbölyűfejű böffent, egyenesítgeti a fogantyú t, kapkod'
utána, mert mozog. I

- Nem vették el a zsákod a pokolbau] - kérdezi és rápil
lant a zsákr-a a lába alatt.

- Azt moridtam, asszonyt viszek és meghagyták. nevet
László és rákacsint egy asszonyra a közelében.

A villamosban felfigyelnek, egy selypítős férfi vicsorítva ha
rapdálja a levegőt, foga villan s jelentősen pillant az asz
szonyra.

László egy pattogatott kukoricadarabot talál a fogai közt,
kilöki nyelvével az utcára, s közben' II lábak között az apját ku
tatja:

..Hol cigöl az öreg1 - tűnődik, mert uem látja a sűrű szok
nyáktól és nadrágektől. Nedves, párolgó ember - és ruhaszagot
érez, meg halk beszélgetéseket. ha szólnak az emberek egymás
hoz.

Robog a villamos, összeprésel i a vállakat, rázkódik tőle az
ember, s a házak között a villanylámpák is csüngicséluek tőle.

..Beszélsz te is, de a dologban máskép járna a szád" - gon
dolja László .s ügyesen csavarja a fejét, hátraköp mint egy bű

vész s megszakít a gömbölyűfejűvel m inden kapcsolatot.
A villamos után gyalogút következik. Kártissza bácsinak nagy

vigyázattal leadják a zsákot, mégis mire a fia melléje ér, bólogat
a fejével mint az ingaóra. Szótlanul kilépnek. kell az erő az ú t
végére, minek beszélni ilyenkor.

A külváros feneketlen utcáin, alacsony házak mellett, ahol'
porból van a járda és csak az ég szép, meg EI dolgos akaratú ló
lek, lépdelnek a jól megterhelt zsákokkal.

A Fáj utca olyan hosszú, mint a Sztálin-út, talán hosszabb
is, kietlen részletekkel és most épülő nagy házakkal. Az öreg
f'ujtat, rnegállna, de nem mer, nehogy a fia tovább haladjon.
"Ő ne birná, Kártissza Kálmán]" - és lopva a fiára néz, mikor
szándékozik leállani egy,kis pihenőre.



A fiú csak makacskodott. Fájt már a vá.lla neki is, jól esett
volna egy sodort cigaretta; de minek legény kedett az apja, hogy
nem kell kiskocsival vinni. "Felkapjuk a vállunkra és hozzuk,
csak ti lusták akarjátok letenni a nehezit, bezzeg az én időm

ben ... " "Hát most hozza csak a vállán, azér l van, hadd tudja
illeg mi az;" és közben az apjára néz és látja, hogy az öreg sá
padozik, a homloka vizes és bizonytalan a járása.

Megt;ajnálja:
- Letehetjük. ha kívánja.
Hogy a fiútól jött a kiindulás, az ül'egnek megrezdültek a

térdei s levágta a földre a zsákot.
- Tegyük hát, ha nagyoll akarod -lllOll(lta fiilényesell 

jól esik az embernek a nyugodtság..
. - De azért a zsák se kutva ~ - vág vissza László, ő is dör

göl;' dzik a víztől, de csak úgy lopva: ne lúsm ez a pukkancs
ember, hogy neki is elég volt.

Az utca üres. A forgalmas helyek tú.vol . zaibolyognak, ide
alig hallatszik valami, csönd van, abból il'. olyan, hogy hallani
II ki.vek sereégését.

László sodor, s az öreg kívánkozik; otthon felejtette a d óz
iriját. a fiú meg kínálni felejti el, pedig ug'yancsak jó szaga van
adohányának.

A fiú kifújja. a füstöt, rágia a doháuvvégcket, cuppog hozzá,
az ő reg meg nyel s izzadtan bámul, mint eg;y kakas.

- ,Jó ez a dohány - mondja László; ráül a krumplis zsák-
ra fi nézi az eget. .

- Kicsit büdös - feleli az ernber és megsodorja vékony, z.i-
lált bajuszát. .

- Büdös, de jó - 8 a fiú beszívja a szürke füstöt az ember
előtt, aztán lassan kieregeti, játszik, bolondozik a karikákkal. Az
csal; nyel, csurog a nyála.

- Adhatok, ha olyan nagyon megk ívnuta, -- komiszkodik a
fiú és' felrándul a szeme várakozással.

-- Kívánja a kutva - löki ki sérelmesen az ember.' Össze
szorítja a száját, s kimondja a szentenciút,

-- A krumpli a fontos; hogy legyen sok krumpli u háznál. 
Azzul próbálgatja a zsákot, hogy egyszeribe felvegye, de nem
megy ; felállítani még felállítja, de a vállára már nem tudja fül
kapni.

A fiú hátulról felsegíti; mert olyan a krumpliszsak, ha há
tul egy kicsit megtasaítják, magátul rándul a hátra, hanem alul
ról, vagyelülről nyöszörögheti az ember, nem mozdul az, csak
rángatózik, de visszafelé. Az öreg, mintha csak maga vette volna
fel ilyen fényesen, kilép azon frissiben; ki kell használni a pi
henés eredményét.

László is felcsúsztatja a vállára a zsákját kettőt rándít csí-



pőből magán s máris fenn van a háta közepen. Kapkodja a lábát
az apja után.

Menet közben odaszól az embernek, aki egyre azon igvekseik,
elébe ne vágjon valahogy a fia: elsőnek akar hazaérni a krumpli
val.

- Hús is kell a krurnnlihoz, apám, mort csak attól lehet zsá
kot cipelni!

Az ember nem válaszol, belemerül a vállolli'zállítás mindenféle
apró izgalmába s a feje felé húzza a zsákot, nehogy meglássák,
hogy ujra csupa verejték a homloka. A fiú pedig játékosan tán
col az ötven ki lóval, apró ka vicsokat rugdal, valahogy mindig az
apja lába felé.

- Persze. hogy köll a hús, ki mond.ia, hogy nem kőll, - mond
ja kényszeredetten Kúrtisszu bácsi, amikor már úgy vél i, fá
radtságnak tulajdoníthatnák a hallgatását.

- Úgy haszélt az elébb a krurnp iiról, azt hittem, esak azzal
akar élni - mond.ia László vígan és jó erős kezével szeretettel
ölelgeti a teli zsákot. Sok krum ulit evett életében, de szereti is az
áldott Jószágot! Tréfából felszaporázza lépteit, s megelőzi apját
vagy húsz lépéssei.

- Hun van apám, It teremtési tf Ne bujdokoljon , kit fogok
bemutatni maga helyett az anvúmnak l

Az öreg prüszköl, nedves lábszára odaütődik a. nadrágjához
li ez majdnem olyan kényelmetlen, mint n súlyos zsák a nyakán.
•JÓ volna letenni megint, de ez a fiú olyan mint a csikó, rugdal
és Kárt.isszn hácsi fél, nehogy a tüzes csikonak legyen igaza.

S ami sokszor előfordul az életheu; tuost is váratlanul adódik
a segítség. Jött utánuk egy négykerekű k iskocai s utoléri őket.

László szót vúlt a fu varossal, rútesz i II zSúkját a kocsira s tol
ui kezdi, közben hátruszól apjának. aki botladozik már a teher
alatt:

~- Gyűjjőn hát, rakja föl maga is, meutsük a bőrt, meg a
pi tvók át.

Kártissza bácsi siet, hogy utolérje II kocsi t: a fia elébemegy
segíteni, de az öreg maga akarja Iöltenui a zsákot, elszámítja
magát, térde megbicsaklik s a földre kerül az egész zsák. Az
ember meg utánabukik s nem is tud felállni hírtelenében.

A kocsi meg-áll, a fuvaros megnézi a lihegő öreget.
-- .Jól megizzadt, papa - állapítja meg', " fölteszik Lászlóvaj

a zsákot a másik mellé, Az öreget felsegítik, ráültetik a zsákra s
s tovább keemeregnek.

, A fuvaros jókedvű, valamit eladott a városban, onnan jön
.haza elégedeten. igen beszédes, László meg hallgat s az apját lesi.
Bántja az öreg szótlansága; biztos megsértődött, azért duzzog.

- Kocsi kell ehhő, az ördög se vinné vállon ilyen messzire
-- mondja a fuvaros. .
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~ Nincs kocsink ~ moridja László.
~ Egy tízesért elhozza a kézi Szefu,
László nem tudja, mit feleljen, mcrt így igaz ez, dehát miuek

legyen m indig igaza annak, akinek igaza van. Nevetőseu rá néz
az apjára s odamond a fuvarosnak:
~ Kocsin megvűnk mán, nem lássa, még a kocaist is rajta

visszük. Tudja, szaki, ez mán így vall megin-a az égi száma
dásba.

Az öreg a 'fiára néz, nem szól, búr a szája 'szélén ('süllg a
mondás. Helyette a fuvaros igazítja helyre a rendet: elmond
ja, hogy eladott egy régi rossz suarheltet, előbb persze Illegja
vította és kapott érte kereken kétszázat, csövek nélkiil. S hogy
a kisgyereknek egy kis mackót vesz, olyan kéket, a másiknak
meg egy duplatalpú tornacipőt, a maradékot pedig odaadja a.
feleség-ének, mert tudják, az asszonyféle örül 'az ajándéknak, (le
legjobhan mégis csak a pénznek örül. '

Sokat fecseg a fuvarozó, megtudják minden ügyét-haját, ter
vét, véleményét, meg, hogy szereti a jó bort, de legkivált. csak a
bUrgundit...

László hallgatja, néha az apjára pillant, komor az (ireg, dc
olykor elmosolyodik, s Így nyomulnak hármasban akibeszélt asz
szonynépek irányában.

Egyszer tudnék csak Róla é nclceini,
úgy, mint szeretnékl De csak dadogás
marad a szavam, szürke és esetlen
és gyermekes. Csak ennyi. Semmi más.

Egyszer tudnám elmondani, mi! érzek,
mikor lelkemhez ér a V éutelen,
s csak állok, 's tudom: minden. oly kevés,
olyan szegényes. s oly i.génylelen.

Tudom, hogy néz és tudom, huyy szcrct,
tudom, hogy vár és a. lelkembe lál
és minden szónál kedvesebb előtte,

ha megtalálja bennem önmagát.
BalásHY Lászl,"
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ASSZISZI SZENT FERENC ÉLETÉBŐL

Élettnódjdnak meqoálioetatása uián. hogyan állította helyre
II Porciunk /fláról nevezett S zűe-Mária-egy házat (Js az eoa Ii

fjélúf.m i szozat hallatára hogyan vetett el magától mindeni és
öltötte magára azt az öltönyt, 1Helyet azóta is viselnek a
testvérek.

l steu Szell tje, IIIi u táu egészen új élet III"'/Iot alak í tott ki magá
nak és a moudott istenháza" rostauráláeút hel'ejez te, Assziszi környé
kének más tájára húzódott át és ott megint t'gy elhagyatott, ['é
Iig-meddig romokbau heverő templom hely ruál lí tásáha kezdett.
Most is sz.ilúrrl ki tartússul dolgozott és nem nyugodott addig, tu íg'

ezt a ruu ukájá.t is szerenesés befejezésre nem juttatta. Utúnu
megiut tovább ment. El.U tta I a Porciunkulállak nevezett helyen
úl lapodoí.t Illeg, ahol sok száz évvel előbb Isten anyjának, a Bol
dogsÍlgos ~züz Má.riánuk tiszteletért' emelt templomot fl hívő ke
gydet. Ekko r azonban teljesen elhanyagolt állapotban és m iuden
gondozás nélkül állott a kicsiny szentélv, J aten szentje, aki egyébe
ként is nagy tisztelettel viseltetett a m indeu jóság Anyja iránt,
Illél~· megindulússal szemlélte a pusztulást és habozás nélkül oda
tette út lakúsát. Mire ezt a szentegvházut is rendbe hozta, meg
térésé nek már harmadik esztendejében járt. Flbben az időheu

még' remeteruhút viselt, derekát bőrövvel kotrlt to át kezében bo
tot hordott s lábúra sarut húzott.

Történt uzonhan egy napon, hogya nevezett templomban ép
llen azt az evuugúl ium i szakaszt olvasták rel, melvbeu az Úr szét
küldötte tanítványait pt'ód ik á ln i. I'ston szentjc, aki természetesen
szintén jelen volt a. szentmisén, nagyjából megértette ugyan az
evuugél ium szavait, de a m ise végeztével mégis oda.iárult a pap
elé éS.alázatosan kérte, magyurázzu meg neki részletesebben a hal
lottakat. Ez készséggel hajolt. kérésére. Szen t Ferenc pedig, iui
kor megha~'()tta, hogy Krisz.tus tu n itvúnyainak sem aranyat, sern
ez üstő], SI~1Il pénzt nem szabad muguknúl tartaniok, az útra sem

• ASzellt Dumjén templom.

Jegyzet. Sz cnt Ferenc clsÚ éle ti roj á t , Ccla uo i T'nm á s testvért 1215-ben rnag a a
sz en t öHiiztette he r enüjébc. Az életrajz mag ir ásár a IX. Gergely páp á t ój kapolt meg·
b iz á st , rögtölI a sz ent té av a t á s megtörténte után. (lnH. julius 16.) Az úgynevezett
Vita primát a pápa már 1229, február 23-án jóváhagyta. Mivel azonban hasznalaf
közben ktde r ült , hogy az é le tr ajzbó l sok jellemző adat kimaradt, Tamás testver
1246-ban a r en di vezetőség megbízásából ujból totlat ragadott és annak az értéker
anyagn ak felhasználásával, melyet a sz ent legbizalmasabb barátai gyűjtöttek össze,
m.cgirta az elsönél jóval terjedelmesebb Vita secun dát. Élete alkonyán Szent Klara
cl etúve! ajá nde k oz t a meg olvasóit. Tamás testvér munka mak forrásértéke és megb iz
lra tö sága körül mar ~engeteg vita folyt. Egy azonban' bizonyos. Sz en t Ferenc egyetlen
életi rója sem nétkütöztrct! öket. Tamás testvér lr o dalmttag is képzett ember volt s
a Sz entirason kívül a klasszikus és profán irodalomhan is meglepő tajékozottsaggal
rendetkezett. Mint költőnek, neki tulajdonitják a Dies Irae sz erz ő ségét.
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er"zényt, sem tarisznyát, sum táskát, SPIIl k enye re}, sem ho to t
Bem szabud magukkal vinniük, xern sarut, selll két kőntűst nem szu
bad viselniök, hanem sz iin tcleuűl Isteu on;zúg'út és a IlIínháiw!
evangéliuiuát kell h irdetu i.ik, H''. isteni h'-'dól ell'llh"l\ltatva ig-y
kiáltott fel: "Ez az, amit én akarok, ez nz, u mit ('II kerest-k, PI,

az, amit tenni kivánok."
f~s a szent atya öriilll!{j! áru dozvu IIH'II1ell hozzúlú to t! H

hallottak k ivi telúhez, Eg'y pm'('lIyi Id~sml('llIld IlPlI) t.ü rt, l'sakhog:.'
m inól előbb tettel is llIegvalúsítsa azt, a III it ,ll, illl(mt liil lcl 1111;

lott, Ezért lábáról llHladéktalalllll leoldotta a ~;al'llknt, kezóhő l (,1
dobta a 110tot és eg'yetlell kÜIIWS("t bőr-öv 1)('1~·(,ti k öt ó l l«] S"WI'I'

totta össze. Ettől az időtől k('ZI1\-e a lWI'('szt b'~!'(Vtd jplülte lll('!!;
köntösét, hugy annak erejl'.yel a SÚUlIl m iudcn kis(,!'t(lsé! lllPs:;ze
űzze magától; czeuf'elül a lehető legdllrvúhh Hllyagbúl készíLtdIt'.
hogy benne megfeszítse testd a vdkekl(('l l'" ];;vúll..,úgokkal s v('
gül a legsz,egényebb és legigéllyÜof('nebb k i vi tr-llu-u , olyanban, 1111'

Iye t a vilúgnnk eszébe se jut JllegkívúlJni. ]1~l;yl'.bk('nt mindr.n
mást is, amit csak hallott, urrvauolvun gO)Hlol'él'úgg,J! lIS úhítatos
odaadással if.!;yekt'zett lllegvlIlúsí11lni. Mcr í íj ur.m "iikd hallgatújii
volt az evumról i unmak, hn ucu. H111it csak hallott, m indr-n t po n
tosan az emlékezetébe vésett és lehetőleg hehi szeri nt meg is va
lósított.

Az evangélium tanításáTól (js a béke hirdetéséről; az dsi; hat
testoér meqtéréséről.

Ettől fog-va Iúngoló hévvel ('s tu lúrurló iir(lJlllllel kezdte hir
detni mindenkinek a bűubúnat evallg-óliullIút és egyszeríí szavaival.
de még- inkább mély érzósének kiáradúsával últa lúuos épülésl)rl'
szolgált hallg-atóinak. Szn va, m ikén t az ég<) hí 7-, behatolt 11 szivck
rejtekébe (''S m indenki t «sorlú lkozúsru k öl tüt.t, ]j;g(~s~en IIlÚS ernher
nek látszott, mint annakelőtte vol t s , mi kozben az eget szem
Iél te, magához múlta.tlanuak érezte, hogya f'ölrlre vesse tek i ní c
tét. RI' csodálatos: ugyanott kezdl'tt (lliíl'7-ür prúd ikál n i, uhol gyer
mekkorában olvasni tanult, és ;'1101 késíibh idciglouesou nagy tisz
tességgel el is temették. Igy a szerenesés el indulást nw!!,' szerenesc
sebb befejezés koronásta. Ahol tanult, ugyanott Iuu t to í t ill í~s

ahol kezdte, ugyanott végez/c is be.
Minden pródikúeió.iúban. m iolőtt a tulajdonképpeni igeliir·(lp

tésre tért volna, békét kívánt hallgatúinak ily szavakkal: "Az
Úr adjon nektek békét." 'I'eljes alázattal szün tr-lunű! ezt a bél(Í'l
hirdette férfiaknak és nőknek, szembejövőkuok ós túvozók nuk.
Ezzel elérte azt, hogy sok au azok közűl. akik eredetileg gYűlöl

ték a békét és a lélek iidvös~,égét, Isten ségJtHégével i sruét visz
szataláltak hozzája S muguk is a béke fiai f .. ai (il'ük üdviissí'g'
sóvárgói lettek.
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I~z('k közül elsőnek egy eg-yszerll es .iámborlelkű assisi polgár
«satlukozott Tsteu emberéhez. Utána Bernát testvér akarta kivenni
résút a béke hirdetésóből ós mennvci iil'iikségének biztosítására
vidám lólekkel Isten szont.iének nvornúba szegődött. Ő ugyanis
korú hbu u g-yakran látta vendégill a szelliséges atyái és így bő

sége,', alkalma volt meg-g-yözödóst szerezui óldéről és erényeiről

scltellli szentsóg-ónok jó illatával. Ez a körülrnénv egyrészt üd
"ÖS IBel('lllmel Wltiitte el, músrészt pedig az üdvözülés vágyát ol
totta lelkéhe. Mert láttu, hog-y a szcnt alig' alszik valamit, ellen
ben ('gl~sz éjjel imúdkoz ik s dícséri Tsil'~lt és szentséges any jút, a
Boldog-H{tgoH Szííz Máriút. Nem gyözütt pleget «sodálkozni magában
(;1' v{i1tig ha.itozul.tu: "F~z az e mhc r esakujrvau Ixton tő! van." Sietett
tehát m i nrleuét eladni s a befolyó pénzt nem rokonai, hanem a
szegl-Jlypk köziitt oszí ot t» szót. A tökólet.~sebb élet útjának vá
lasztúsúval így vúl t otta betíí szor i n t való rn a Hzent evangélium
tun ácsú t: "Ha tökéletes akarsz Ierm i, meni ús add el mindenedet,
ami.l vagyon, és oszd el a szpg-ónyeknek líR kincsed lesz a meny
nyek bP11 l'S jer, kövess engem." T'Jzntún élctJnódban és ruházkodús
han szen-osan alkalmazkodott Szent Foreu« példájához s mind
addi,.!, oldalán maradt, m íu csak a testvérek számának rohamos
lIüvekl'ilés('vel l'lIgedólyt nem nyert a keg'yl'f, atyától, hogy más
hová j('gye út tartózkodási helyét. Istenhez torése. javainak ela
dása, az árukunk 'szétosztása tekintetében hosszú ideig mintául
szol~~ált m i uduzok nuk, akik szintén megtórésre gondoltak. Szent
Ferenr-ct mód í'olc tt meg-iirvendeztettn ilyen nagytekintélyű fér-
fiú meg-térése él' csatlakozásu, mert n yi lvú.n látta belőle, hogy
im az Úrnu.k gondja van rája és nem felejtett el hasznos társat
és h íísl~g'es barátot támasztani számára.

Nyomban utána egy músik assisi pnlgá.r csatlakozott hozzája,
aki már annakelőtte is fölötte dícséretes ,~Jetnt élt és amit szen
tiil kezdett: azt nem nagy i,J.:) mul táu II!ég' szr-ntebhűl fejezte be,
Ezt rövid idő III ul va Eg-yed testvér követte, egy feddhetetlen,
igHí' és istenfldö férfiú, aki hosszú időn át szcntiil, igazán és
jámborul élt s a tökéletes engedelmessóguek, a leleményes mun
kavá llalúsuak ÓS II móivségos Hzemlélődéslwk példáit Jíagytn reánk.
Vógü1 hetediknek Fülöp testvér csatlakozott hozzájuk, akinek
ajkát a tisztasúg izzó szenév..l érintette az el', hogy mondhatat
Inn ul édes és kendes dolgokat tudjon róla rno ndani. UgyaIlí~- a
szent kön yveket, bár sohasem tanulmányozta őket, teljesen át
értette és helyesen musryarűxtahasonlóan azokhoz, akiket a zsidók
VPú'l'ci m í nt írústudatlun és tanulatlan embereket megvetettek.

A Hivo Tortonál való idifzésriJl és a szegénység megtartásáról. '

Bolllogsúgos Furen« társával együtt Assziszi tőszomszédságában
:<1'',On a helyen állapodott meg, melyet közőnségesen Rivo Tortónak
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neveztek. Itt egy elhagyatott pajta búsongott mugábuu. I<;'lllwk
fedele alatt vonták meg magukat a nagy {'S fényes paloták báto!'
semmibevevői és kerestek oltalmat az esők és viharok to mholá-ci
ellen. "Mert apajtából- szokta volt mondogutu i a szent .. - sokkal
rövidebb út vezet a mennyországba, mint apalotából."

Itt éltek a fiak és testvérek Boldoaságos Ferene társaságúbau
sok munkáhan és a legnagyobb nélkülözésben; akárhú nvszor IIIég'
a mindennapi kenyérnek is híjával voltak és kénytelenek voltak
beérni azzal a répával, amit végső szükségükben az assz isz i lapú
lyon itt is, ott is összekoldultak. f~s hozzú a hely annviru szíík
volt, hogy kényelmesen sem ülni, scm feküdni nem tudtak rajtu.
"De azért egyetlen zokszó, egyetleu panasz nern hangzott kőzőt

tük, hanem derűs szívvel és örömtől repaső lélekkel mindegyikük
hiánytalanul megőrizte teljes lelki nvugal mát." Szen t Ferenc III i 11

dennap. sőt mindon percben szigo rú felü,lóeletet gyakorolt magn
és a testvérek fölött és a világért sem türte volna, hogy valami
illetlen gondolatot rejtegessenek beusejü kl.en : ellenkezőleg azo n
igyekezett, hogy minden hanyagságot eltávolítson szivűkböl.

Önmagúval szemben rendkíviil szigorú fpgyelmet gyakorolt
és egy percet sem hagyott vigyázás nélkü! elmúlni. Ha núha-uú
ha, mint történni szokott, testi vágyai támadtak, télvíz idején
egy jeges vízzel teli árokba vetette magát és m indaddig' benne
maradt, míg csak kisértése meg nem szünt, ts a többiek kész
ségesen követték az önsanyargatásnak ezt a kiáltó példáját.

De nemcsak a bűnök és a testi kísértések megfékezésére nk
tatta őket, hanem arra is, hogy gondos v ig yázással őrködjpnek

külső érzékszervcik fölött is, mert a halúl azokon keresztül ha
tol be a lélekbe. Mikor Ottó csáazúr azon a tújou vunult át. a
szerit atya, bál' a többiekkel együtt az útvonal mentón a már em
lített pajtában tartózkodott, Rem ll'oHlga nem ment ki a menet
megbámulására, Rem pedig a többieknek nem engedte' meg a ki
menetelt egynek kivételével, akinek az volt a feladata, hogya csú
szárt dicsőségének hamaros elmúlására figyelmeztesse. Dicsősé

ges szentünk -ugyanis mivel állandóan befelé tekintett és szí vének
tágas útján járt, méltó hajlékot készftctl magúban az Úrllak
Ezért fülét nem szórakoztatta semmiféle k iilső za] és a maga
elé tűzött nagy feladat bogozgatúsában nem zavarta, annál ke
vésbbé akadályozta bárminemű emberi h'lIIg'. Mi nthogy perl iu
apostoli tekintéllyel felruházottnak tudta mai,dlt, nem érezte k ő

telességének. hogy csak a legkisebb mértékben is hízelegjen II

királyoknak és fejedelmeknek.
Miridenben a szent eg~yszerűséget keresto és semmiképpen

sem akarta engedni, hogy a hely Rzlíkiissége ukadúlva legyen a
szivek kibontakozásának. Ezért a pajta gl1rendájára sorra felírta
a testvérek nevét, hogy mikor imádkozni vagy pihenni akarnu k;
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1,:el'l'sg{·.lós nélkül azonnal tuegtalú.l.iúk holv iiket s így cl hely szü
kii,.s{'ge IIP zavarja lelkiik csendjét.

Már hosszabb ideje éltek itt, m ikor egy napon egy szamaras
rm her irII ítot t odu a pajta elé, melvben 1stou ernbere tá rsnival
{·ppen· lx-nt időzött, Az ernber fólt, hogy ;~,.;etleg el útasitják ; ezér t
íg·y kezdte bíztat ni szarnarút a beléJl(·'sre; "Monj osak be bá tran,
J1lPI't itt jól fogjuk érezni nuuruukat," Szeut Ferencet, mikor ezt
hallotta. lIlúdfoldt hántotta a dolog, m ivel a szamár gazdája
sZPllllllelláthatúlag azt hitte róluk. hogy lik eg'ész életükre ott
akarnak III a rad n i, sót eset!pg még ter.ieszkedni is akarnak, házat
l"<1!!·aszlvún húzho». A paraszt sértő szavúnak hallatára azonnal
I'p]ugrott tehát és egy. attól nem uu-ssze ,'ső helyre húzódott át,
IJlldy Por.-iuuk ulu : néven volt ismoretes. Itt állott a Szent Szűz

telllploma, mclvot szen tiiuk, m int már em l i tc-Lt iik, néhány évvel
Plóbh restuur-ált. Mort ó semmit se akart a magáénak vallani,
1!lJ;'Y uu nú.l teljesebbcu hirhasson m indent az Urban.

Fordította Balanyi Gyiirgy

AZ INASZAKADT

. (1I1t. 9, 1-S.)
Areán bartizd.á! szántottak a kínok,
"ifW!/lIiJiitiiTI, béna testét Túl sebek
boritot tdlc, hisz már csetendiik úi«
tehetet Lenill tűrt és szenocdett.

.') most feküdt némán. És e Iwil.oufás/)((n
titok volt, lii! volt, eri) és rcméni),
mii) a kínoktól fátyolos tekintet
ott égett a 111estel' áldott szenién.

s (j seált szeliden: "Csak bízzál. fiam,
mcobocsúiuünak a le liűnetd!"

Gúnri;llal {5S mecnrctcsu«! néztek össze
(/ziT(í.~/udók: "Ez károntkodikl"

De «ikukru faf/yott a !lyülölel ....
.'{ núll u.ira szolt: "Kelj és »edd á!liJadat",
(/ tiimei) nézte néma ámulattal,
homl felkelt ,é8 [árt az inaseckadl,

, Balássy László
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LÉPJETEK BE ÉS LÁSSÁTOK
lrtd EvelYIl ~'all.~·!t

Angliában születtem 19ü3-hau: !Jii](-:-;ómtól I'ngva ('rú:-; iirükliilt
vonzalom élt bennem a hivatalos angol (~gyhúz ir-ánt. C:-;aládrúnl
valamennyi ágán anglikán lelkészek sarjudtuk. Apám úg;pwvczcU
megbízható papi ember volt: nugvuu pou t os az istentiszteleti-k
végzésében és példás é letű. Semmiféle teolóai ai órdcklődós llelll
mozgott benne, mert teljesen hiányzott he!íílc a vitutk ozó k"dv:
m inden választáson a torvkru szuvazott, ug~'ölnúgy, ahogyu II 'l
előtte az apja Ei azelőtt a nagyapja. Hasou ló szel lernben 1el.f":-;I
tette vallási kötelezettségeit is.

Alig töltöttem be tizedik évemct, hOHSZÚ l':-; uualmus kiil1l'llll"n;, t
írtam a purgatóriumról a' ..H iuwul.ha' :'ol'lnÍljáhan. H nem I,is
aggodalmára szűleimuek, akik tudták, m i.nt vélekedjenek jelleinem
felől, kijelentettem, hogy clertnsnusn akarok 11~IlJÜ. ~Iíg a VCICIII

egykorúak madárfészkek kiszed éséu ('H jútékvollatokoJl lolkr-sül
tek, jómagam ezt a hevületet az egyház; dojg'ai f(~l{~ i rú nvitut
tam s rn iscruhákról és hi tkúrd ésekt-dl szapor] t. II t.1aIII a szót.

Ennek az lett a kűvotkezmóuve, hogya ll!gklel'ikúli:-;ahb h i ru
iskolába írattak be. Tizenhat e:-;ztPlldóH ko rcuu hau lelkúszünk előtt

határozottan tagadtam Isten létezósét, Huszouh at éves fejjel be
léptem a katolikus egyházba. Azóta iniurh-n egYI':-; nJ('g'próh{tli II lú
som csak meggyőziitt e lépésem helye:-;:-;{'g'(',]'ii1.

Most azt kívánják tőlem, nv i la.tkoxzum IÚ·YI'IYg'{~seillll'íil.

Elő:-;zör is ott a g-yerekkori 11117,g-(\:-;Úg-OIlI. Nl'lIl ru iut hu 11Iiliueu
alapot el akarnék vitatni ettól' ti kor;)l;rdt Il'lkP:-;l'déstiíl; dl' ,neg
vallom, ug-yanúgy hóbort volt. akárcsak 1101,. ;lllIi tursa.ima.t ;\ llla
dárfészkek rs a játrIollasinúk felé tere-lte.

A vonzalom félig Ílrökliitt volt. rélig~,;ztdik;)i. Sokan Vi!IIIWk.

akiket egész; életükön út ilyesféle hajlamok tartanak lokütve. Az
én esetemben a dolog egybl'l':-;ett u kumuszkorrul: IS k iilf'őldi ol
vasóimuak azt sem szabad olf'elerlu iiik. hogy I'~: az angl ikúr, egy
ház iránti esztétikai vonzalom sa.iútsúaoaau .iellernző a hr it sz i
getekre. 'Músutt a kouvcrtiták képzeletében m: elsi) HIIg'a1111azás
a katolikus egyház felé igen gyakran a katol ik us kul tu szuak ab
ból a porupújából szúrruaz.ik, melv oly erős el lcu tótben áll a pro
testáns szekták isteutiszteletének kopúrsturúvu l {'s :-;zegl'liyes';"gó
vel. Angliában éppen fordítva vuu. Ott a közópkori templomok ,'.:-;
katedrálisok, a monarchiát övező ragyogó coreiuóniúk, Cantc rbu r,'
és York ostromának történelmi mult]a, a falusi purók iák 1'1 1':-;a
dalmi. szcrvezéso, Oxford és Cambridge ,~vSZ;ll1,aUOH kul tú rúj-r. m:
'angol irodalom fénykorában meg:-;z;erkesztett liturgia niiud az;
anglikán egyház; örök:-;ége. míg a rúmai ka tnl ik u sok l'pító:-;z;"1 i Iw!,
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többnyir!' xi lúu v moderu 0pü!eteklH'il g'yííll1l'k össze és papjaik
Pg'YSZPl'ü ír m issz.ionúr iusnk.

Gyennekkol'i hitein fö!színe,.;súgére rú va ll a könnyedség, amclv
lvel lemondtam róla.

Nvilván szép számban vannak katolikusok, akik legalábhi"
l'i(,tük el!:~i rl,sÚ'bell h i tükr-t vpsztik. de l.iihhllyire heves benső

lia rook után (is rcndxzc-riut erkölcsi okokból.

I<~n épp oly köuuvr-déu vetettom le lí"j h itemet, ru i nt valami
k iuött kahátot,

lill e, hogyan tőrt ón]. Az elsl) v ilúc'hú horú alatt több egyetemi
t auúr hazarisúgból belecgvozctt abba. hogy biz tosftsák a mozaósr
jolt l'ia tu l tuuárok f'őlv áltásút, Ilyen kürühnouvok ki',zl került az
l'n ku llég i umuurbu ('gy kl,si)bb piiFI';iki -;zékhe emelkedett kiválo
oxlordi teolúgns. I';z a mű ve lt l'-; kug'Yl's férfi, anú1kiil, hogya
Jeghal VÚIl yabh sejtl·IIlIP lett volna ,'/)Ia, lIteis távú tett. :F;löadiii.;ai
hall k i f'ej te tto, hogy egyt'llen hibl iui könyvet -;P1Jl az írt, akit sze r
:r.iijének tartanak. A ITa ősztökúlt. hogy jú \leg yedik századi ruódra
vi:,!tiw/ílnllk Kri,sztm; l(,rllu"szdh·i"!. ::\lintúlI sikereseJJ eltávol itot
la il h itern iil'iiks(;gpkéut ku pott ,"Hl'ki~·ll:,;sú~'()lwt.S,lhog'.\:lu sern tud
t .uu t ovúl.h k övo t n i őt n n uu k a Illag'<IS lo;'.'ik<iunk uz út j.in, 1IIlleJY";1
\'{'giilis si korül t iisc:.f;('.pg'ypztetnil' ]!upi IIlivdlUd {'s kétl'1yét.

E~~yull('id(()r olvuxtn m PO]!p .. !I>S;'V Dll .i\JHn·' l'llIlii művét. c\
SZiiVI'g'!WI ('satolt jegYíletek Lej bn itzl1ez vezet tek s én ka! II u z
ul'lkiil, vuk tábuu l'lljigpluésztett 1I11ilt'1'ízíkai tn n ul m auvuk bu ve!d·
j('UI m'l.l('all1. EI{'ggé elörehalautalll uh hoz, ho!."y tökMctes('u h',1e
];ouyo!Úd,;;llU ni' i:-:u)('rl'! prohjl'mújilbn. I;;l;',YSzPl'übhnck talá.ltam, ha
riilhagyok a k u tu lúxsu l s lovou oiu a k ővetkeztetóst, hogy az em bel'
l'gy,';linlúu kl~ph';l'u bárm i t i:-: t ndui. 'rng'I1111I;ltailuu; I1HID'igÓilYÜ
f'S lIuhóíI pmIJer volta nl. Dp llll'g'gyiíződ{·selll. hosrv ha ku tol i k us
vag'yok s uSíll'l'iut up\,plkl'delll. ta nu ru i m ki)zt okvo í lcuűl akad
valaki. aki pl{,g t ii re lmr-s hOZÚt. hog'y .l'outo loru vegye vuloru ziild
i'iilü elhiz<lkor!ottsilg'omat. HasOJllók{'p]len. ha a szeirtségek kegyel
IlIóbou erúsi:diilll uleg, sokkal jobhun iJé,(,..,ültl'lll volua h itctuct,
':l'mhog'y ily l'g'ykiillllyell hútat fordítsal, neki. Iskolúrnban azou
ban né III i jogg'ul úg'~' tek i n tettek, m in t kHlllat-í:I, aki a teliets(':,;,cs
tiú k ru jelklllí'(í vúlsúg-oll VCl'g'íldik út. s nwg':I1Ill'a hagytak, hadrl
keressem utumut.

Ki:·\'otkeílö tííl {~VPll\ olyan mozz anuto t n yu j l , amely inkúbn
i lleuék !'el!:lmyírú, ui in t essz{,ista to lláru. Akik olvasták a köu,'

vei met, megértik annak a viláznak il jellegzetessogét, amelybe
m iudcn cröru mel helovotettem nuuru n.u t. Tíz ilyen esztendő clóg
volt hozzú , ho!!,'y lIle!!,'g'yiízzön ró la: aíl {det. oi t vagy másutt, ~d·

hetetlen l'S tűrhetetlen Isten nélkül. A követkcz.rnény már világos;
«suuán az II k{~t'u(os: "Mi{,rt óJlIJen nÚll1a'~"

Ha egy kutul ik us ha u, aki h itét vel"íltdtl', ismét föltámad a
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hit igénye: óhutut.luu u l abba HZ pg'yhúzh<l tcr vi ssz». aUlt'lyf't pl
h.urv ot t. Miért uem tdteiu {'U is íg'Y i AI',t h iH/eul, I'ZPlI :1 l"';'i'll

HZ európainak uéru i pl()uyP v au, kiiliJlli)sl'li <ll. a nuri ka i vu l 1''1.('111

heil. Lehetsógesnck tartoin. hogy \'<111 itllll'i'ihli HZ !'>:op,.;i!IL A ;la
mok ilyen \'ag~' aniolyali vidékén, nk i. úg~: lll; l'ől, h"g'y sL'jl"I!!;('
sincs a katol ikus egyhitI. snjútos lll'i,YZl't{'l'iíl. Ogy tek i nt i H

katolikusokat. miut ('g-yik !;Ú'sasúg lag'.hit a -uk 111l'g'PlIg'(·dhet.:í

k őzt, melvek m inrl igéllyt tu rtanuk a hÜ":{·g'uiuc. \1;uri,p:li (,Ild,e!'
számára azonbau nem lehets{~gI'S i lv--u úl!ú'i'oll1. Ang'lia kil('lI(',,:z:lz
éven út katolik us v o lt , hú ro m s"ú:rado,! ;It prot('sl;'lls, s \'l"'nil
egyen, az uto lsó u út ag-nosztikuH, Az nllgn l (',I"t valu meu nv i uwg
ilyi]vúuulá"a alu tt ott rejlik, eHnk nli/.~· le plr-zv«, n ku í o l i k u s .iplll'~.

'I'örtúuelem, helyrajz, tőrvéuvkezé«, l'ég'(""'l,pj: ru ind a ku to l i k u-,
eredetre mutatuak rá.

Anglián k iviil az utazó nyomban f(i\l'pdezi n hl'J'(',:isek él' szn
k adúsok helyi és időbeli termeszetét s vol uk ';Z!'llllH'i: HZ pg'yhúz
örök jegyeit. \'nkítú hizolJyossúg- Iot t HZ;"IIlOJtll'n, "(l~'y "'lJlli.iJ'(,
le eretllekség és skizma nem lehet igm' (",' az (';.n'húz 111'\11 I,,JI!'!
hamis. Azt llleg-cllg'cdhetteJll vnluu. hov~' ÍI;\Il1i~ <IZ p~d's", hogo:.- :\
keresztéuv k inv i latkoztntús mindelws!ül ('";11:,,, \'ag;~ 1','\r(·{·rU·s; d,'
ha a kert~sztéll~' k i n y i lnfkoz tut ás igm~, akkor ('Z vo lt ;1 1I11'~

g-yiíződésem - valóban az egyhúz a Kl'i,,·t.!lIs idtal alnpitot! ta rxt
ság- s az összes többi lelk i-sze llcm i l'",alúd t'sal, nu uv ib-ru lielv tú l
ló. amennyit a Skizma és a l{erOrJlI hajúLi;]'(""('!liíl IIlp!~Jlll~lltl'i1.

Oly v i lú coxuak ta lál tu m (·7.t a 11l(·g'{t1lapi/;lht. ho~':~' ,'Ig', {'n'z
tein, vi tu nem is f'érhet hozzű, Nem lllaradt mús h á t ra. m i n t 1I11'.:;'

vizsgálni azokat a tőrtenelm i és bii]espll'li «rvoket. ,llIlpIY('k a kl'
resztéJlY kinyilatkoztatás hitl'll'ss{'g,{·t i!!awljúk. S IIl(ltd :1'1 a ,.;Z,'

rencse ért. hogy lltegi8,~nerkedtelll eg'~' oko, l'", SZl' II t ]lappal. aki
vállalkozott erre a hizorrvitúsi eljúrúsra. Ak ko r, {'1'tl'llllileg 11l('l!,

gYŐZH'. de érzelm i leg lIag'yolI kevéss{' éri n Ive, a'~ (~g'Yh;IZ tagj"
lettem.

,"'.ttúl fogva olyan vo ll az (~letl'II), IIli.1I '..al'úzslato,.; {'s g'i1Z
dag f'öl í'edcző út egy huta.lmas birodaloru hau, uh ol szuhadon j;I1'
hatt:tJll-kelheiteIlL Azt moudiák, {de/l' l'o lv.uu au Id'silhI. sok )(OIIVl"'

t itu tekiut v isszn mély hOJl\'ú'~'g'ynl rneg'I."n'~~l' plsó h Ú ll ll p j a i ll ll k
lm g ahnára. Nálarn óppen meaf'ord ítva jiirJén1. l~n iukúhb elké
pedve döbbentem 1'Ú öntel tsésn-mre, mcllvul kt~sznpk {'I'l'Ztl~1l1 lll<l'~~IJl!

az egyházba, való befogadtatúsra Ils I'Hodúlknztalll a pap hizu lmú n.
aki meglátta a növekedés !eheUlségM e!!:y 1'1l1~~ ire k isxarud t ]{dek
ben. Ldőnkint l'aggu tnak a burútaim s tu.návsot kórrick tlllPJll;
ez ves mozzauatok vonzzúk, músok izgatjúl, ő ke t. C8ak pzi mon dhu
trun nekik, sujú t talla8ztalatc!IIbúl: .•L(·pjele!, be {·s i{ISS~ÜO!C.

, Nem tudhat játok kívülről, mi az (~gyhúz, Lég'y há rnri lyen júl'
tas a teológiában: mi nduz, amit Í111bz, sl'IIIJ1li ahhoz az, ismerethez
képest. amely a SZl'lItek Eg'y/,'ss{~g'{',lll'k Ipg'l'gy,;,:priibIJ t~udúban él.
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SZEMLE
SZALÉZI SZENT FERENC
vagy hogyan használhat juk fel életünket helyesen*

lia /I/e.uiilllfllk " I'll/l"t dom
1)(.It, " ncniou rs! Iwstúl/I iii lö tl ,
" SCillJlUZ 1/(·l:.'l.W;Y nuúl.rá nnún,
hol .·JI/I/(T/I !ij[ijt/ 1/ l'iz'i/iiciós
nŐI,úrcl.. kl" .... troma áll, a nilál/
Clf.llií.. lCl/szelilJ tája tárul sze
mii nl, rl«: rcrúqdi«:«:«, lUI/I,Ij"r
,!jIJS l!orllJk köZ,iilt 1rékvizü M,
f('jliitle le,itós s,zíJWlwrtek s mea
műrelt !,(ildek, més) iel,jc lJ lJ zöl
d eli) !l'Iw!öf.; ls fl «zenih atdr oé
l/(;n kujJ/Í]' hll///ck csiJlk(;zef{ lán
colata, mcl.lJmügüff csak iiy.il
.f/lJel-hajjul búcsúzik el a le
h/lnyó l/l/lj Nnye. In n:/II/.!lszi,k
fl kr! /I!O méluén Szalézi Szent
Ferenc l;" Seen! Clumiol ]?T/I/I

cislea tet eme: Franciska az oltár
tól [ohbrrt, abbnn n. fekete apá
eu-kim IiiS !WII, cnneluct az üzve
uu! aua«: drlctú.«: alkotott, ke
zélren imakiin,lj1Je, ol17asója s a
[csziilel; Fercl/c balrúl, piispü
ki rulnizulánu]: [ch ér és «ram)
pompájúlmn. /(örülij/tük II tcr
mészc! zordon s enuh e «zinei
dl' föl) l) ae clI./111C szinl !

Hányszor ,zarúndokoltam cl
erre 1/ helYTe! KiJlijnüsen íJsz
nek é oad.ián, mikor Cl/ész Sa
voie olyan, miut eu» csodála
tos náml csokor. A tó vizét az
első hŰ1·Ő."'(hl) [ural nutk boreon
gal ják I;S /wll)(ínykék szine
aqlUlmarin-zöldlJe játszik át. A
p(ÍI!uier-fasoT pll/tánjrli, mint 1'U
III /II i araniresin ű ioluam tortcol
nak bele a várOS/J(( az AlliÍgnJ/
ö/Jöl mcllcti, hol aranJ/sllyárú
képeként sziiknek. a m a.llIIxlill fl

liyet fái.. Szőke s mál;//Vllszín:íi
l"irák kúsznuk átteixzi) fátyol
ként tr ;;ziklás és e/'{/ös hey;//ek

oldalán; [e n n a letőn néha már
az elsö /i6 fehérlik. A t errnésec!
dalol, de itt c.IIészen kiizel hoz
zám én lÍ.lm érzem, a 'vizitációs
klastrom lialma i mádkozik:

Hányszor ötlöllilt eszembe:
fdidl;z'rlll mait] Seeni Ferenc
nondolatait a helyes és jó élet
riil, al' 1'01 a rejtett uáYlJ.1/al,
homl I;Yö csipkebokorhoz hason
llÍ «z! rNJől csodáloros lány csap
jon ki!

H a nol.na be II nem erb s bá
torsáu, hall/l új imát költsek 
deuujjon nem tilalmas-e ez n
bátorság s ez a tudás a 1Ji.lági
lelkeknek -- én ;.lyen szokra
nJ/itnám aikam:

-- Te, uld külsö s belsö éle
iedci ponlosan, dl' tüzes lélek
kel «zotted egésszé, culd meg ne
kiink: a IpvikenJjségnek azt a ke
g.lJclmél, amel;l/ el/Y percünket
sem engcdi tétlenül elmúlni, add
mea nekiink azt a tisz/a látást,
mnel;!/ mC.(frilágítja mirulen. per
cünkrnllTlhi.iát, IlZ akaratot,
amel;// az! ál jár,ia, cl lendületet,
meli) élettel tölti mei) és engedd,
hOlf.ll emberi természetiink ná!
tozása i ésuáltozú/wn.lfságai köz
lien is 1Iirglát/wssuk valódi
éniinlee! és isteni rendelteté siin.
ket.

TI', aki mindennél jobban rei
teaté! a ktJzii1n!Jösség, II lanmh a
sás), u szomorúsáu :iánnától, add,
hog,IJpidáJl1 lelkülettel szeressilk
azokat az e[lJ/szerű dolgo!wt,
nmel.lJf'k 1/flpjaink szü/ledékét oly
nam/ ré.-;zl)('u fonják át és (one
IYl'lcel rerul.seerin! oly hamar
meuununlt, söt 'Incgútálnnk.

* Most unnep lí az anneev-t egyházlIIt: gye Sz ent Ferenc püspökke sz entetéséuek
:~JO. c vf o rdulój á t.
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Te, aki oly irgalmas lélekkel
hajoltál a leoéiben hozzád for
duló sok-sok asszony apró ba
ja fölé (;s oly nagy tűretemmel
hallanitad meg szcfjényes kis
]Janaszaikat, szabadi/sd lIWfJ
gondjaiktól és auuoskodásaik:
tól azokat (i sze.qény halározat
lan, ll.11llrló, iinoméreésű és
.a,lJöngeidcyzetű nőket, akik a ne
héz időkben méfl súlyowlJ1)(í
vált életben küszködve 5f://ölrőd
nek, - é,~ 'vaj,ion nem 'I'ehehu'l ei
ba} nélleiil. letkiismeretceséoick
föZöslegélJűl egy keveset, ho,rm
oeoicoa a duro« és lelketlen fér
fiakba draszdluu«! ál, akik aon
dolkozás nóZkül hódolnak ösztö
neiknek, minth.a csak mindenna
pos lIWlls.;;okoflmunkát O(',IICZ
nének?

Te, aki }i,cf/értetted o SU'1"('
tem rnindcnnél nag,1/obb erejl't.
enyhítsd az! g.l/öngéd seerctetlc
azoknak a «cioélren, akiket a há
zassáa kötelékeI fűznek eauma»
hoz és mondd rnegnekik. tiou»
a hílvestársi fjyönflhtséy, ame
lyet úg,lJ fen.11e.qet a mcoszokú»,
csak a le.IJa{Jr6Iékosabh iin u i,zs
gálaftal I;S mindennapos mea
újítással űri.z/H'tő s öreulJifhclD.

Te, aki lIu',aseuifetted U,l/fl.rlrí
saounkat és emés.ztővúUyódú

sa-inlwt. sza/J{/dítsd meu nehéz
vagy könJl,lfü lducaikt.ol azokiü,
akik letértek (J, nemesebb szell
oedclsnel« e16tl m/ it Nl áll IS e,ll,IJC
nes és királyi útról, add, "OfJ.1!
finom ls fJyön,r/éd tanításod ere
jénél iouua. seiuesen fOl/(/(lják
az elszakadás tisetitú és erősítő

fájdalmát.
Te, ak! a lel/wir na,rl.IJ vi{las.z-
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tal(íja 'vol/ál és aki -/leln lát hat
tál sehol kere sztet, Íi Ol/H nl; k('n t
ama Cirenei. ne akartt«! colna
seuttéskép hordozni, add, hom/
az ÖzvefJ.1!eh, de kiiliinijskép o
mé{l 5f://fÍmol{alanalll" tir vasú.fj J' II

jutott [ériial«, a fJ.1!erl/lekei "töl
meotosetott anál: s an.lJúk cl.ol
eelh ctűnel: találják maI/áll//II
kat, és felleljék benn», cl/yedül
l'alóMíl//I,k /clderí.t(;s('rc, (J,Z Clil
lékezés (;([essé,rl(;t I'S «zent na.ll.l/
Ineaimat, luiiral« I'{) napjaiki'a.

Tc, aki eletedet ál/mutá hit nal
lá« ésil/uídás /nllfjas.wífjába
emelted, add, Itolf.l/ núndemuipi
ken.IJ(irként élvceziik az dő /s
ten testének liil/,W'ffCS izét, IÍfJ,I/
ahol/,I/ azt korlátolt látásunk cll'
oly oiláoosan oda rarázeol! II.

el/ész emhcrsea iinl« tesiN i/./.I/.fJ(í
1'11 vett Kriszlusl/uk.

Tc, aki mast« 'PII{I,Ij II 1/,1/11//(/
lom./Jc,zcss minket az életnek
oly kiinn.ucn lJűnöss/' ralh at á

,I1,l/ijll,l/ihi1.~I;lJ,lIef teljes ét neec!é
/11'1/, (jl'i me!1 mlnkct. II lcéjnc]:
u,I/,ul/talomlá/'lÍyylÍftil s I/Z (;,~~

híl)slÍf/OS kíuíuesi,wíf/lÍfúl.
Tc, Ilki 01,1/ !JI'keszl'l'elií 1'1 i n».

/I,l/i,wt ml!1 a bél«: eliJtt oz 01'

sZlÍl!, IIZ olt /IIJ//. x /I ,~zi vek !:rl
lJ/lU! ...

l~JI 1//(".1/ SO/III setll ml'nfell! ll'
crri)! 1/ iiornhrol nu», hOfnI I'"
érezl« 11/ oolna a le l'l'yií üdl'M'
l/an'l/ s IIZ esti ár« sirno!jl/új
sZl'lídsl'./lélJ/'u az! a hN>'!!,., al/IC
Luct c{lész élete sonín fÍrw;'Zfof!
mafla kürül ('S ont rné{l nw is
a seerct.c! föle liirdeíctl (jröT.- [n
nitása. ont mindent. rnint 'Fata
mi niuk hajllJ drá{la edénY/Jől.

Henri Bordeaux



A KIS ÚT
"Isten nem támaszthat bennem megvalóalthata narr

vágyakat; tellát ha kicsiu y, ba torpc vagyok is, vag yo d
h a t oru , vágyódn om kell arra, jlOgy szent legyek ... El kell
magamat viselnem számtalan tökúle tlcnségenunel ~,gyütt,

dc mln denképpen li mennyorszúgba kell iutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni".:.

Lish.ux i Szent Teréz

OlN/sont a «zeniel: (;s lU/lJ.lI lelki ;/'(1/.. i lIuídslÍlIail: tele I'(J.I't

uak szépsélJ.f/el, kijlf(L~zeffel. Szercfnd,: (;n is ilyen szépen imád
kozni. lIIellprríbálkozaml'cle, de mcstorkéltnok, erőszakoltnak, [el
lenazősnek érzem If, «za.eu i mai, Ez az (;rZéSmeflZ(War)1/ imádsúqo
mai, kedvetlenné, csülIlIedtté tesz; nuir oi! tartok, hOflY nem
szetetek imádkozni (;s inká/lb csak kijtel('.~sélll)ől, «zinle kény.~;zer

hől inuulkozom: Mit felnJe!.:?

Ar, i II1ÚI1S:lg: uern csr,tétikn i kór
dl~S; 111'111 m i nd iu az II Hz6p
imúds;lg', auu.Ivnok S7,{Ql <1 stí
lusa, s7,épek a kifcjezl~sc.i, 1110 ll

clatai. Coudren atvu, a tizeuhe
terl ik sú.zad. cg'yik nag'y lelki
vezet.ő ]« IijIJIJs7,ür hejárta F'ruu
eiaors7,ág·oJ. Egy alkulommul
üg'y kis páH7,torlúnyt vezettek
h07,zit; ez lwseregve vallotta
meg', hogy móg' soha (d(~tóben

nem iudta v6gignlOIlllani a Mi
atyánkot, sosem j ufo tt túl 117, ci
S{) mo nda tou : ,.Miaiyúnk, ki a
JlI(~lllIyb'~'1 vagv". Arra goudolt
ugyanis, m i lyen ('s()(lú latos és
nag'ysJleri'1 rlol og. hog'y aki 01111
níl!t uralkodik a mcnuvheu. 11
ICg'Jlugyohh Hutu.lnm , aki eg'ct
f'öldot 11'I'emtcti s m indcu ro
gondol visel. neki is atyja s
nek i jo~'a van rit, s{)t küteles
sége, hogy íg'y nevezze őt :
,.MiaiyáIJk". Ahogy erre gon
dolt, unnv iru meaindult. hog'y
elfogia a zokogús {~s eg'yetlen
szót sem tudott ejteni többet.
COII(!I'P11 atya végig'hallRatia ,1
lányka panuszút, lllegsÍlnog'ait<i
a fejét s azt mondta neki: csak
imádkozzék ezután is így, en
nél tökóletesebben úgysem imád
kozhatik.

Vall nak, akiknek Isten képes
séget adott rá, hozv "szép" stí
lushan j'('je7,7,ók ld i rún t« túp-

lú lt ól'zóseik"t, róla való g'0l1
rloluf.n iknt. Vannak, akiknpk ez
nem adutott meg'; az ilvenek
nek nem is kell arra töreked
ui ük. amit iin' ,.S7,Óp" imádság
nak nr-vc», Sőt, e törnkvés egye
nesen káros lehet, mer t mea
bolvguthutja lelki óloí.iiket, (8
nincs ebben olykor e/l,'y kis hiú
ság' is, e.~y kis tú lzot t hc(\s
vágv t) 11i az imádság'! Beszél
g'etés Istounel. 8 Isten sehol SCJll
kívúu ia tőlű nk, hogy szepen ki
caiszo lt vasrv köWíilcg ékes mo
dorbau bes7,('lg'cssünk vele. l l i t
tel, ()súllién és szcretcttel f'or
dliljllllk hozzá: ezt, k ívánju, Le
gyiink !lOZ7,Ú bizalommal. há
i-Itsu nk cl magu nktó l m inden
l"esznssóg-et; semmi súikség rá,
hozv v isrvúzzbu vúu.iuk magull-_
kai előtte. Hel yezkedjiiuk ~

uho-rvun a lelki irók moudiák
-- I~tcn jell'nlótéhc. és tú r.iuk
fill neki u lelkünket. moudiuk
cl mcehittcu iirömeinket (~" h,'I

untainkat. sikereinket és g'o!ulc
.ia i uk n t. kiiszi)njük meg' n se
;~ a:-ég'ót é~ s7,(;g'yenkezés I' ,-,jk ti I
Ircr.iűuk tőle elsősorban Cl'iít és
keg'yelmet az ő tetszése szeriut
v a ló élethez, de azonfölül gyer
meki bizulom ma.l és cg'ys7,.'rii
séggel ruindent, amire sz iiksé
günk vall, bármilyen aprúsúg
leg'YI'II is. Ne feledjük el, It DID'
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va ló han a gY("'lllekei vagyunk;
milycll l'urr-sa vo luu, ha a
g~'erllle~, azo!} erőlk~jdJlék, hogy
vá lusz.tókos irodalmi Jllodor!Ju n
kérjen valamit az apjittól. Az
i llIÚd"ú.gos élet HUg'y szent.iei.
egy Avilai Szent Teréz, egy
Sz:dézi Szcnt J1'ercII (. példúu I,
,'('Illmit nem kötnek úgy a kl
k üukro, mint az egyszeJ'ÜHúgl't.

Bivonvúr» múri s lútju: zava
ra onnét szú rmnz.ik, hogy 11e III

IJPI~'eHen értelmezte az i múdsá-
goi. Ne rn k ivételos, kü löu ma-

E S Z M É K ÉS T É N Y E K

Már ('ílnével i,,; ""\ misz ticiz
illUH f'i7ikni jelenség'ei", «Iénk
feltiínéHt keltett Herbert T h.ure
ton könyve, amelvrő! egysze1'l'e
két iSlllertetést is olvashat
tunk. Az egyiket C. C. Martin
dale írta :I;" Ilni.rerse, a tnúsiku t
Hilda C, G1'(I('t a TabTct réHú
re. A köuvvet, amelvuek HZel'
zője is tudós kato likus pap.
Martindala egvenesen .Jclasz
,'zi !c usnak'' mond ja. ami tenné
-zetesen nem azt jelenti, hogy
további adatok és kutatások
nem módosfthafiák 'I'hurston
egyik-másik állitáeát. Egyébkéut

'is vannak kérdések, amelyekben
maca a szerző sem nyi Iván ít
határozott véleményt. Ilyen
'll indenekelőtt a .Jevitáei ó", a le
vezőben lebegés jelensége, ame
lyet nemcsak egyes szenteknek,
de spiritiszta médiumoknak is
tulujdon ítannk. Ami az utóbbi
akat illeti, 'I'hurston uagviáhau
beéri azzal az utalással, hozv
még a leghíresebb ilyen niéd i
um, David Home is sötétben
\'!\g-ri mututváuvait s olyan
lll'~g'hívott k özönség előtt, amely
rő] Feltehető a szuggerúltság ál-
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gatal'1ú,,(, dkt,\wültii;r,{~Ht k i v áuo
pillllIlat m:, hu nr-ru ;\ h i vő 1~'

lek h~gtl'J'm{>Hzetesdlll InagaIaI'
tás». j-<~zl a lel'JllI\H;r,ctess{~g'et,

egyszeríis('gd, lllagátúl értőtb.;t

lwl! nlc~_dalúJllia, err« kell ma
g:U rúnevcl nie. Mert ah imúrl
ság kegyelem dolga ugyan, dl'
a helye" illlÚrlsúg ne veló«, ön
ncvclús dolga is. 'l'(~gy(~ meg a
lelwUí Jeg'cgYHZürííhben és Jeg
ig'ónytt·lCllc];],iil a magúét :-,
többre m- ('Higúzza lllagú t: a
töhhit bízza a kl'g~-l~h>'}lll'l'. (,(/)

Lr i a Mihelics Vid

lupot». !!.:'az, llOg'y p;r,zel szem
hen Conert inói SzeIIt .József és
Szeu t 'I';',l't·z Ieheg'é"e~, ha elfo
gatljuk a SZ('lllülltúk vallomá
;.;út. tcJjes ua ppal i v i lú eossúsr
ban törtón tek H a 1;:<\ t szcnt ré
Hzél'ií] a HZllggCS;r,tÍv bef'olváso
lás HZ;'Ill<l{>,ka HeJ II f'ororrhatott
fenn, 'I'h urstonnak JllégiH az a
nézet«, hog'Y Iwlyeschh, ha füg
g{jben luurviuk ítéletiiIIket H nem
keresünk dl JIliJl(knkópen ter
inészctf'ölötti maavurúzutot.

Alapjában uaynnez a fc]['o!{ú
sa 'I'hurstonunk m iuduzukr-ól a
csodás k.1cnH{>,g'duiíl, amelyeket
vagy a m nlthól .iegyezt<~k fel,
m iknr is mú r k is ik lauak az el
Ieuűrzés ul ol. vagy a jelPTtllell
állítalink uevnu, <lll kel löképeu
ma sem cllcnőrizhetők. Ide tar
tozik többek között II "tl~leJcillé

7.iH", amin "zt kell érteu iink,
hogy túrgyak k i m utatha tó erií
h af.ás nélkül, de értelmes célzat
tal helyiiket változ.tatják. VagJ'
a szentek urcúuak fényérzetet
keltő rag-yog;'!';:}, avagy a halál
Ut{UI illat á radása a holttestből.

későbbi felbontás után a kopo r
sóból, Féuyjclenségeket tulajdo-



n itottak ~zent. Heu.l i n i Beruar
dinnak l'S HIHIl'07.llpk. ~:rdol{Us
azonban; hogy IIlÚI' a XVII.
szúzar] VÓg(~11 Lambertilli a. ké
sőbbi Xl V. Benedek pápa, akit.
a H ertterlexikon eddig a legna
gyobb tudósnak nevez a pápák
sorában, aznn a nézeten volt,
hogy az i lyen jelcuseg'ekuek
természetes mugyu.rázatuk is le
het. Mindezek a jelenségek k ü
Iőn ben uctncsak a katol ikus
ruisatik uaok ró l szó ló irodalom
ball bukkanuuk fel, de szó esik
róluk neni-keresztúnv keleti
misztikusokuál, sőt. suiri t isztu
méd i urriokná l is.

A legrószlp!esehhell két jelen
séggel Ioglu lkozik 'L'hursf;m: a
stigmákkal és a neui-túplúlko
zaSio'al. A 400 oldalas k öuyvbűl
kereken lOU oldal a stigmák ra
vonatkozik. A hugyornú nyo«
felfogús, amely a h ittudoutúuy i
kéúkiillyvekben is rendszerint
kifejezésre jutott, akként. rög
zíthetö, hogy a stigma, ha ere
deti, akkor misz tik us jelenség.
'I'hurstou szembetordul ezzel az
általánosítással ós Assisi Szent
Ferencet különvúlászt va, hatá
rozottan les:r.ögezi: "A st igrnat i
zálódás egyetlen Pgy esetével
som talúlkoztu m olyan személy
nel, aki előtte meutes lett vol
na neur-otikus sz.imptornúktól."
Pio atyúl'úl írva 'rhurstoll idl'
zi a Szeut Orrieil~1ll 1923. évi
dekrótumat, amelyet 1921j-ball ('S
19?1-ben IIIegismete Itek, III iszo
rint aveil' kapcsolutos történó
sekről "nelll bizonyosodott he
tormészetf'ölött i eredetük".
'I'h urxtou számára a megvizs
gált esetekből "természetes kö
vetkeztetésuck látsz ik, hogy a III i
stigmák szcrzósére alkalmassá
tesz, nem valami szekatlau
erényesség, hanem az ideges fo
gékonyság valami külöuőa for
múja, amely sokkal gyakrnbbnu

tulúlhutú meg nőkben, ru int f'ér
fiakban". Graef hivatkozik itt
egy német orvostudós, F. L.
Schleuer 1!)48-ban megjelent.i.A
stigmatizáeió a sebhelyekkel" «i
mű könyvére is. Schlever 311
stigrnu tikust vont be vizsgáló
dásaiba s ő Heni talált egyetleu
esetet sem, amelyben a stigrnati
zálódást ne előzték volna meg
az idegállapot súlyos rendelle
nességei. A stigma tehát nem az
életszentség jele és bizonysága.
Az a körülmény, hogy a Schle
yer könyvében szeraplők között
is sok a kauouizá.lt szent, csu
pún azt tanúsítja, hogya szeu t
'ség nem összeférhetetlen a
szurrgesztió iránt való ideges l'r
zékenységgel.

A másik jelenség, amelvuek
tekintetében 'I'hurstou igeI; ké
telkedő, az "inedia". a nem-bp
Iálkozús, amit gyakran táraita
nak a stigmákkal és hasonló
kű lönösség'ekkel. Meglepő csak
az, hogy itt mégis említ 'l'huI's-'
ton szórv ánv os eseteket, ame
lyekben bizonyítottnak veszi az
állítólag teljes tartózkodást az
ótcltől és italtól, holott egy Imi
sik neves és szintún katolikus
k utató. Siwck, ezeknél is hatá
rozottan tajrudja a bizouvossú
got. .

Katol ikus szempontból -a leg
ruurvobb tanulsúg 'I'hu.rstou
kűnvvéhől, hogy jól tesszük, ha
még oly megbízhatónak látszó
értesülések birtokában is óva
kedunk az elsietett állásfoglalás.
tói és "nyitva tartjuk" az el
ménket. Kűlöriősen áll ez ak
kor, ami kor f'clmerül a kérdés:
konkrét esetben vajjon termé
szetes, vagy tennészetfiiIötti ok
ra vigyük-e vissza a rendkí
vűli jelenséget? Az egyház is
mindi- il legnagyobb tartózko
dást tanúsította, amikor i lyes
m iben kérték válaszát. Éppen
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ezért mind Martindale, mind
Graef nemcsak hasznosnak, de
hézagpótlóan szükségesnek is
mondják 'I'huraton m u nkújút,
annak ellenére, hogy egy ame
rikai katol ikus bíráló, Thomus
Pater már megrótta 'I'hurstou t,
amiért "reltárta" a kaput vala
mennyi csodá uk előtt, hadd sé
túl.ianak ki és tűnionck el
mi nrl." Graef hnngsúlvozottnn
nem osztju ezt u vólekcdést. mi
II Um 'I'h urstou fejtegetései va ló
,júbutl IWIlI is óha;itjúk érintcui
ct n;odli problémúját. Ez a 1'1'0

l)lhna uzvan is sokkal tágahb a
m irz ti kn fizikai jelenst~g(~inél s
még ezeknél is, ha a tudomúnv .
inu még nem is találna rájuk
j errnészetes nuurvarúznto], a
(!iintő mozza nut nem maga az
-vrerlet, hanem ah, hogy van-e
k.if~jezett éi'! ~)()z.itiv. IlIódoll. va l
lási-szeltcmi erteke IS a szóbau
1'org'ó Wl'tlmésnek.

:~, ellemi Ieilődésűnk jel legze
1,,; részletét világítja meg a
V ifa e Pensiero egTik tanuImú
nva, amelyet L. Rartolon írt a
Fii](]re vonatkozó régi és új el
m('lelekrő1. Költői elképzelések
és t.udomúnvo« szúm ítúsok. me
tafizikai feltevések és esi llag á

szati f'el Fedczósek szövődtek itt
tarku változatba, amíg az ernber
az ujkor elején eljutott arra a
felismerésre, hogy a Föld ('SU

pán parányi bolygója ei~y hu
tártalan minden ségnek. N agyon
sok érdekességre mutat rú ezzel
knncsolntban a szerző, de a
multbeli érdekességeknél is job
ban lekötötte figyelmünket az a
kőzlóse, hogy egy végérvényes
nek tekintett megállapítást erő

seu vitatnak napjainkban a k u
tatók, Ez a megállapítás, helye
sebben állítás pedig az, hogya
I"ind gömbalakú volna.
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Mint írja, csak néhány éve
léptek elú olyan vélemények,
hogy bolvgónk nem g'őrnb ah
ban az értelemben, mint a na
runr-», vagy a bill iárrlgolyó, leg
f'eljohh "szreroid", vagyis gömb
höz hu sun ió kópződménv, ame lv
az egyelllítílnld kiduzzad, a sar
kok núl pedig v isszahorpud. Akik
ekként vélekedtek. eleinte ma
g·ukra.llltll"ll1tak, a lczutóbhí
~,al'kv idék i expcdir-i ók predrné
uvoi azonha n lIIég erösphb nvo
matékot adtuk a kérdésnek. Ki
derült nevezetesen, hogy az
f<;szaki -urk "gy síkban bef'a
gyott v Íi:iilltl eg, míg u Déli sark
egy "torzított alakú" kontinens.
A In{~r{~iOek szer i lit a Fiild lapos
Lány{'r azon' a részé», amelyet
,Jeninek"'. Északi sarkunk. vi
,',zont orsóalakúan csúcaba fut
azon a részén, amelyet "lent
nek", Déli sarknak szok tunk
hívn i. V égeredlllényben tehát
nem giimb, ha nom giimbölyű ol
dalú "poli('der", sokszög-letű

test, amely ferdén álló tengelye
körül Iorog. FJmlékeztet arra II
esjl~úra vagy pörgettvűre,

amellyel a gyel'lllekek játsza
nak.

Füldűnk testét eszerint három
'szeletre bonthatjuk - folytatja
BartoIon. Egy uagvk i ter.iedésű.
állandóan bef'agvott v ízf'el iilet.:
az I;;szaki sark és kőrnvezete,
amelyet egy szeg fejéhez hason
Iíthatunk. ,\ kontiucutál is olda
lak, amelyeken a szárazföldek
akként oxz lunuk el, hogy sziute
egyensúlyozzák egyrnást. Har
ItH~dHZOr egy esúesban végződi)
ór-iási fiildtömeg. amelyet jég
borít: a Déli sarkvidék éH a
sark. Ez a harmadik szelet' súly
ban állandóun gyarapodik, mert
a sziklutalujra boruló jégkü
penyt, amelynek vastagságát ma
már 30lhJ méterre teszik, hónap
ról-hónapra többezer tormával



uő voli a sark vidúki húesés. A
sl'I!:vgy:: 1:lllOd{lssal l'gyütt maga
;, ('SÚ\';; is Illag'a;;odik,

l<;zck d lllu,l('1lilapítúsok vál tot
ták ki l Iuuh Aur-h i n loxs Brau-n.
g'eológlL~lIak. 11 Cnlu m hiucuvc
tp III ta nú r.i uu k Idrllt'deiót, Ilw!y
k ő rú] dl:l s/.Pllved{,!yps v i túk
Io lvnu k ;! t urlourú n y ox vihurbun.
.\" elul ..··ld :llJhól i ndu l ki. hog'y
m iuól II1li';yobb Ipsz a dt'dsal'ki
killiivt'·s, :1I11!úl jo hhn n IIH'gllyí
lik az itt I'I'JhalllJozúdó ji'1l11',g'
túvolsú!~':I j" a Fi;)d l\iiz{~PPollt

jMr,), Szük;;(g:~/Ul'ííPJl r-I kell így
.ii:lIllie 111111ak az idójlolllJlak.
am ikor ;[ tiirlll'g' IllÚ" ak ko rú ru
uő tt, 110.'.0' iu-m t ur] I'llulIúlllli a
('pntril'llgúlis pl'{)llpk. akkor pe
dig, m i n th ou v 11 xa rk ncru sza
I;:wlhat le 11 Fő ld rő}, \~,;ak ah

tijd/'nbet,k. horvv a I'I'rd\' tell
.!<ehbeJl I'm'v,ó FIlld előbb illga
doz n i. l'ezl'(~lli kezd, majd rővi
dcbb-hosszuhb iIlg'adozús utún új
pg-ypnhúl:\i Iw]yzetd tu lá.l, ami
,IZ «drl ig i t~'llgl'lyúll{u, llIeg'vúHo
zúsúvul jin', Nem valami Ilagy
dl~g ;]" ("j"ilus/ek életéhen
hangzik to vúhh az l~iJllélet --o de
az emberisóa xzá.múra alig-ha lesz
kellemes. [I OZÚl fűz i lnég- Brown,
hüg'y s'.:·,nli k Ms{>g', linsou ló ka
wf"ztl'úi'úk (dl,k mú r a mu lthun
is n Fii!ti"j, r:;]-(]elws e~yl~bként.

hogya !!1Il1t szúzadhan F'lu rruuu
r ion r"i Bl'drand tnúr n I,'iild
teng-elyv(l!tozúHút tr-k i n tettúk a
~n~o!úgiai korsznk ok k u lesúnuk.
csak -t'~i,pen macúra a tengely
vál tozúsr» ur-ru talá.ltak nuurvu
rúzutot..\zt azuuhn.n, hogy ilyen
tPll<;elyv:iltozúsok voltak, m i nrl
ketten tt'~ll,'nlek I'ogadtúk el. Hi
vatkeztuk a t.öhhi l{()ziitt Hero
doiol'T'a, aki annakidején egyip
tcmi tudósoktól hallotta éH 1'1'1
is je~'yezt('. hogy az ottani 11'
véltúri adatok szerint egyiptomi
(,~j\lagúsZük n.i340 {'v alatt nég-y
,,;Z('I' {·szielt{·];: "a ~all-púlya"

rnegvúltozúsút s m indannviszor
ki is sz.uu íto tták az eltérések
l'i'/;()g'éL

(Igy lútsz ik azonban, hogy
sza k eIII1Jere k nek sem könnvű vé
lem{lnyt Fotmáln iok ebben a
kúrdósbun. Mutat.i«, hogy Asker
Hullcnbort) svéd tlU]ÓR elfogad
ja uavu.n Brown prognóz.isát;
dl' az úiabb tengelyváltozás for
I'úsút JlI'JlI 11 Déli sark, hanem
{>PjJl'1l ol loukozően, az Északi
sark tiimeg{'nek megnövekedésé
hen keresi, Szer-inte ennek a tö
megnek gyarapodása már-is IH
%-kal mú l.in felül a Déli sarkét.
A svéd k n tató szer int az atom
robbuntásból származó "hirb-o
gén-kristúlyok" vú ltjúk ki és
koncentrúl.iák az ott Iegutóhh
f'ellépctt ór-iási huvazúsokat,

I10gy H nl lonbovg fejteg'etései
lx-n men nyi az igar.súg és mcny
nyi a urese, ar-ról tanu lmú
nv uuk szel'7iíje, Bartolon sein
nyilatkozik. De ha elfogadjuk.
hog-y m indenk óuen meg' ['og bok
rosod II i iireg .,}Jiirgettyünk" é,;
ho',,'Y a jóso l! árl a ltuuk okozó
jaként ('sak a két sark vulnme
hik,' jölw1 szóhu, ukkor mi
m{'g'is i nkúhb aDélire gondol
nú 11k, me rt az 1;~Sr.;1 ki sark -- ..
havnzú« ide. ha vazú s oda -
m i ndodd iu igen rendesen visel
kedott. f:PllC!l Hullenboru hon
'itúrs<l, l lans Alilmann, a kiváló
"1-t,'hlo"'u'" magvurul jégtu

~i;:;'. 'úli~l,;d(ltta""meg ;;·~t ti

rölrlrajztudományi kongresszu
son, amelyről az (Lsseruatore
Nomai/O heszámoló.iút olvashat
tu k. Azt ugyanis, hogy körülöt
tünk a hőmúi-séklet általunk is
{~rzékelheW módon megválto
zott, és ll(;dig meleg'ebb lett,
AhilIlalIll szerint F'öldLink észa
k i j(~ghurkúTluk visszasr.orulása,
a sark felé bútrálúsa hozta ma
gával. Az úszaki l'élgömb felme
Jc,gl'(](!',éllek ez a folyamata -
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ugyaricsak Ahlmun n szr-ri u t
m i n teg v ~ZÚZ évvel PZE'liíti vet
te kezdetét s 1900 utúu g'yor
sul t meg.

Igen figyelemrellléltúk azok a
tények, Jő leg a növény- é~ ál
Iatvi lúu helyezkedésének Illeg'le
pő változásai, amelyeket Ahl
mann előudúsábaumegjelölt. Az
Európában honos rnadúrfuiták
nak jJéldáu125 '!o-a növelte llleg
észak felé az élettcrü letét.
Egyedül Izlandban 37 új ma
dárfajta telepedett meg 193~ óta
s a sziget központi 8ík~ág'ának
egész fiildrajzi kéjJe uiódosu lt.
A grönlandi eszkimók a törté
netben először halásznak tőke
halat, mrg Izland part.iui núl a
"herillgpadok" a tengerfelszín
fehnelegedl~se nyumúu ugyan
csak vékonyabbak lettek. To
boztermő növényecskék elószi;l'
jelentek Illeg' Skandinávia észa
ki részén olyan helyeken. aho!
eddig hiányzott mindcn vegetá
ció. Az északi félgöm b g leecse
rei, amelyek az éghajlat legér
zékenyebb rnérői, terjedelmük
ben megf'ogvtuk és magusabbra
húzódtak. Ezt úllapították meg
az Alpokban, S~alldináviúl!a~t,
Izland szigntén, Eszak-Amenka
ban élj') úgy, mint Kisúzaiúban
vagy Közép-Afrika kialudt vul
kánjai fölött. A glel'c~e!".ek 1',0
kozódó oivadásút észleltek Del
Ameriká ball és Ujzélallllban is.

Arra vonatkozóan azo ubu u,
hogy az ,;szaki félgömb .fel me
legedésének ez a g'yorsulasa to
váhb í'oc-e tartani, Ahlmann
s~erint to_ ismereteink mui 1'0
kán - seuuni bizonyosat selll
mondhat a tudomány, sőt még
arra vonatkozóan sem, hog'?,
egyáltalán így í'og-e lllt!radm.
Vannak szakemberek, akik azt
hiszik hogv li hőmérséklet már
a rn~st következő évtizedben
megint csökkenni fog.
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ilúnllll O]'~zúg'hulI Ih hango!
kapott I('",utóbb IV Hg'g'ol1aioll;
a papi h i vatúsok nU'gfogyatku
zásu m iatt. Ji'nllwiao\,:;zúf.dJan 11

va llá s i sW('iolc'Jgia k iv.i ló úttö
rője, P. Boulard tdt ki;zzó egy
tanuhuúnvt, ulllelybú] k itűu ik ,
hogya pu p i u tá nuót.lás HZ idén
érte el ott cl szúzud legalacso
nyabb poutjá t, 1901 Los 1904 kö
zött m imleu 10.000 -- :.li) b, :.!9
év kiiJlti -- fiatalemberre ól:.!,l
pupszeu teles esett; l !!lO-tiíl 191:)
ig' ,HUi; 1944-4:J-hen ez a Szil II l

felsz(ikiitt 49,:)-]'(', de 1!J4'c'·tól
1950-ig Inál' ;"(J-ra l'~i;kkell[, s
Boulard uern is tartja vulósz.i
nűnek, hog) egyelőre lén~'í~g"'

sebben emelkednék. Az első vi
Iúgháhorú előtt :ili.209 pap ill (j
k ődöt.t még egyházmegyei kij
telek ln-u, 194G-ban má r «suk
39.371. A hanyatlús legfőbb O:Jlt
Bou la rd a keresztéllY uevelés ('S
a keresztény «salúrl i élet vúlsű

gábuu Iút.ia. Belejútszik teriuc
szctesen az últaliwos kOl'sze!leJlI
is, amely IleII] kedvez a papi h i
vu.tásuu k, ós téllyeziii,ént enlliti
Boula rd m,t a "sajnúlatos
téltyt" is, hogya papok közül
sokan bizonyos ideg'(lttsóget és
elzúrkózúst tanúsítanak a jelell
valóságai val szem heu.

Ang-liában Griffin biboros k ú

lőn pú sz.torlevúl ben figyel mez
tette u híveket, hogy u papi hí
vutások száma egyúltalún uem
tart ](~pést a katol ikus tt(~pe,;'

S(~g' g-yat'Hpodúsúval. A helyzet
már auuyiru romlott, hogy g ou
dolkodni kell arról, in iként ve
hetnék k i réHzüket intézménye
sen az mTH relké~zült vi lági h i
vek a pa]li teendiík hőI.

A 'l. }~g'yesiilt Allumok köze
k-hhrő! Illeg nem jel ől t, de jel
leg'zetesllek moudott közópnvu
gat! egyhú.zmegyéjébetl a mult
év fol vamáu körkérdést int('',\t!~\

a kiiz'épiskolák felső o8ztúlyi!-



nak katol ikus tunu lő i hoz, ho"'\
nregismcr.iók azokal ah okok~i,
amelyekkel nuurn ah ifjúsúg
mazvarúzzn a papi h ivatúxok
hanvntlúsát, Kerck<~1I l~OO Iiutn l
embert kért1('zld;, IIll'g, köz.tük
lla~y szúmb:11I nlvuunkat is,
akik IIlÚI' kc]'()síí foglalkozús!
űznek és az esti isk olú.kn t láto
ga1júk. Az eredményt Joh n J.
Ca m.uhcll dolgozta fel, akinek
hesz{llllo16.iúbúl az Orbis rot/w
licus kiiziilt minap részleteket.

\ .1;i\':iHhztott ngyhÚzllWg'YÓ
ben Igen eleven a k ntol ik us hit
élet. A f'iu talok zörno mÚI' il

lllegki'rd()z{'s e1iílt is tudomússal
birt arról, hogya papi utúnpot
lás elégtelensége m in tt fennaka
dúsok vallnak. Kiizcl egyharma
duk nyilatkozott úgy, hogy
gondolt a pa pi púlyára, (l,) ké
söbb letett róla. Ami a ViSHZ'l
húzódás okait ál talánossárrban
illeti, a válaszok r-saknem kivé
tel nélkül hang'oztatták, hogy
az embert megrim;ztják a pálya
lIeh(;zségci. Az emberek IWIll

akarunk elszakad n i barútn.iktól
(;s ('salúdjukiól, s félllek n t.tó l
is, hogy nem lesz erejük a pa
pi kiitelezettségnk betartásúhoz,
Mintegv 600-ali vélekedtek úgy,
hogy hallható "helsií lunur"
vagy valami ..rendkíviíli csp
ménv" kellcuo a hivatottság fel
ismeréséhez. A megkérdczeitek
egyharrnadúnak az a meggyöző

dése, hogy könnyebb jó katoli
kusnak lenni a húzasságbcw,
m in t az egyházi reud köteléké
ben, ]ijgyhatoduk f'olcml ítetto,
hogy azok a papok akiket 1{ii
zelebbről ismernek, m i nd kie;í'~

g'ítetlenek és bolrloatalauok.
Igen sokan, vag-y 300-an érvel
tek azzal, hogya ]Japi á.llap.it
az élet oltöltésének érdekosebh
és izgalmasabb niódia.itól fo~z

tanú Illeg' uz embert. 'I'öhh mi II t
:!OO lelu-tet leu uek muuclo t tn, hJ~C\'

pnpi h i vatúsu meglétéről bárki
valaha is megbizunvodhassók.
A na a kérdésre, hogy ök ma
g'uk m iórt nem meu nek papnak,
a lpgU:bhen nagyon nyiltan és
ííszintén feleltek. Máris szerel
mesek a nlig várják, hogy meg
níbli lIwss('''l'k. Szüleik hallalli
S·PIII ukuruak róla. 'I'úl fiatalok
nak él'zik IllHgukat ahhoz, hogy
egész életükre szóló, visszavon
hatatlan elhatározásra vállal
kozzanak,

CampbeJl igen tartózkodó a
következtotósek levonásában s
még inkább a teendők megálla
nításábau. Egészében ugyanis
bizonyos, hogy a mai fi atalsá
got tu iudcnckclő tt e-világi ér
deklődése, érdekeltsége i és re
ményei tartják távol a papi pá
lvától. Kétségtelen azonban,
hog')' e tekintetben nagyon sok
múlik a szű lőkőn is, akik ma
legulább is passzív, ha ug-yan
uom elhárító magatartást tanú
sítanak gyermekeik esetleg je
lentkező hivatásérzetével szem
beli. Campbell ebben látja a
k u!<osproblémút. MelWzhetetlen
fl'ladat továbbá, hogy a lelki
pásztorok határozottan tisztáz
zúk a hívek előtt a papi hiva
tús valósásros ismérveit, mert
meglepi), hogy rnilv sokan vár
nak itt érzékelhető isteni jele
ket. Magúról a papi szolgálat
ról, an nak él'dpkessé'geiröl és
igaú örömeirőt is vonzóbb és
részletesebb' tájékoztatásokat
kellene udui. A megkérdezett fi
atalok okkal vagyok nélkül
utaltak arra, hogy az ismeretsé
gi k örűkbe tartozó papok nem
éppen buzdító vagy bátorító
bel'olyást gyakorolnak reájuk.
Nyilvánvaló tehát, hogy magá
ban a papsúgban ü; fel kell fo
kozni a papi hivatásokért való
ro ppu nt I'elelősség tudatát.

..
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Miudenki tudja - folybínl
tunk is megemlékezik róla ,
hogy az idén tinnopr-ljük Leo
nardo da Vinci születésének (;1
századik évfordulóját. Ebből HZ
alkalomból máris rengeteg
könyv és tanulmány látott nnn
világot, amelyek a legkülönbö
zőbb oldalakról próbálják fel
mérni a kimagasló lúng'elllle
nagyszerű alkotásait. Abban az
irányban is indultak ú jahh k u
tatúsok, hogy tisztázzák Le
onardo életének hornúlyos, vagy
eddig ismeretlen rész.lctei t, Rej
tély példúul az is, hogy egyúl
talán meirvrumuk-e és ha meg
vannak, hol találhatók Leonar
do csontjai.

Annyi bizonyos, hogy Leonar
do 1519 rná ius 2-án halt m,'j!'
Amboiseban. amely akkor T.
Ferene f'rnncia király székhelve
volt. Megtámadhatatlan bizonv í

ték erre az a levél, amelyet a
művész tanítványa, Frnncesoo
Melzi 1519 július l-i keltezéssel
írt Ser Giuliano Vineinek l'S
ennek testvérének. ..Tanúsítom
nektek Leonardo mcsturnek. a
ti f'ivé retckuok és az én legjohh
atyámnak halálát, anélk iil, hogy
ki tudnám fejezni a fájdalmat,
amelyet fölötte érzele.. Május
2-án költözött el ebből az élet
ből. Isten adja meg neki a z
örök nyugodalmat," Nem vitá
a;' scm, hogy Lec111I1'do :1I;t kí
vánta végrendeletében, hogy az
arnbeisei Szent F'lorenti n-tem
plomban temessék el.

Mi nt Ferrante Azzali legu tob'.
nwgjelent, ezzel foglalkozó ,{(jz
lameuvében olvassuk, nines
okunk feltételezni, hogy a mű

vész óhajának annakidején II"

tettek volna eleget. A mult
század közepéig világszerte lIK"
is tudták, hogy Leonardo fó]
di maradványai Amboiseban ,)1

honnek. Annál élénkehh fcltű-
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nési keltett akkor Veu a.nz io d,
p(/Jj(//)c, a jpks Lcouurűokutu
tó híradása arról, hogy ó ugya~l

odn utuzo tt Am bui sehu, a sir-t
azonhan hasztalan kereste, Ér
dekW<1I;sél'n a Iwlvlwliektő\ azt
a ftdvilúg'osítúst kapta, hogy :t
Szent Ftor-eu t i n-tenmlomot még
a hujrcuot.túk f'eldu ltúk s a tem
plomban levő sírok is úldozatul
c:-;tek az ukkor-i rom holúsnak.•Jú
val kl~s(;hh pl'd ig IhH'\os ko uzu l,
akinek Napoleon oduajándékoz
ta a hajdani királyi kustólvt, a
tem nl oru nJeg'lllm'IH1t romjait is
elhordattll.

1\ h irndás m in t moud tuk, nagy
feltíínést keltott. Nyomában 11
franeia korrnúnv nIeg is híz tn
A rsénn ]-JOUSSQ.lJC régészt. hog~'

vizsgúlja ki a helyszínPlI II do l
gol,at. A Imstl']Y egyik elhunyt
kertúszónek Ieáuva beszól te pI
azután a régl'sznl~k, hogy aJljil
tól hallotta: a régi telllplom tel
jes lohoutá sakor a sírokból iisz
szegyüjtötték II csontokat, !log",
majd távolabb II parkban u.iból
elhantol.iú k azokat. Kiizlwn egy
igen n;gi ('s a tiihhin{'l nagyoll])
sír annyira lJl'omlott. hogy to
vább nlúl' nr-m is tiil'l)lltek \'IL

le. Honssavo figyelml)t az elbe
szélésnek óppell ez ,a ré"zlntl'
ragad ta Illeg. Megvi llu n t agyá
han H gondolat: ez lehetett
Leouurd o s i rju. A"ntást rendelt
el s valóban nlegtaláJta és fe] is
tárta a szóbunIo rrr« sírt. ..A
hcuue levő csontváz - hangzott
beszámolója - szokut.lau hely
zetet nu: tutott, A fej a karokon
feküdt, m irit alvás közben SZD

kús, idézve a szellemi m uuká
han kifáradt gondo lkodó t. A
magIls homlok mögött lllilltha
nIl'" nviizsö~dek volna 11 gondo
lat~k ~ az egész tntemre fiiusé
ges szépség horult." lVft)gvllllllak
Lcouarrlo ('solltjai jplentettl'
tehát Houseave. A lelet ir-ánt



lll. Nupuleuu ci<iú,sJlú,r iH uunyi
ra érdeklódött, hogy kívúllHÚgÚ
r a a régész HJlPJnélyeHcll vitte'
1'pl Pú r isba a koúonyút, hogy
IIIPglnlltaHsa uek i. Utúun a ko-

. p(Jllya úg~; tu d.iúk v issz».
kerül t .Vmho isebu. Itt plóbh pgy
ládikahan turtottúk, amelyet
idölll,pnt )'1'1 is nyitottak a k u-,
tély lútog<ltúi e lő t t, iunjrl run i
kor a kaNtély megi n t gm~dúl

("'erélt, az új tu lujtlonos egy
k ü lün Hír1ta helyeztp PI. 1<;" 11 sír
talán a ma.i Szent II uhertus-kú
polnúblllJ vall, ahová valószf u ü

Jpg az eg'ykoJ'i tplllplolll I'\~g'i

s irju i hn u ta.lú l t «sou tokut is tp·
me'iték. •

Lútjn k, IJlP!,delIPUíseJl zavaros
ez <l /ijl'téJI r-t. Vn n nak bell lll'
kirívó hiúnvossúzok ('N el len t
m ondúsok is, nlII i uu nú l k ü lö
uösehl», lllert az cseuiéuvek t.e
kintélyes része ol ya n uikori idi5"
ben meut ypgbe, u mik or mú.r
tökéletes lehetett volna az el·
leuőrzé«, HOll ssav«, aki koiuolv
tlldóN'bíl'phclI úl l t, alig HZÚZ év
vel ezeliHt járt Amboiseban s
ma mégiH az az últn lú.no« véle
llléllY, hogy h ivutu los jP!cntéHe
HPJllnJi 11l;'IH, in int képzl'letdúH re
géuy. Nem csoda így, ha 1IlOHt
HZ ötödik ('cntenúriulllnJal kup
«solu th.m u.iból elótérhe került
a kérrlós. A bolog nui eg'yetcnl
e mhe rtun i intézetcnek i j.!;azgai ú
ja, Fubio Fraseetto professzor,
aki Da u t« és Szent Dornonkos
csontjainak azollositásával ala..
poztn Illeg tudománves hfrnevét,
vállu lkozott rú, hog-y világossá
got terem t.

Sajnos ~.~ írja Azzali -, az
illeíókcH f'raucia állu mti tkár.
amikor Frussetto a tavasszal
n ála járt, urlvuriu su n értósér«

adta, hogy csak akkor számít
hat az amhoisei narkbau LJVő
csontok Ioltárúsának és vizsaá
11.S1~ uak meg-kezdésére', ha már
jwfejeződtek a h ivutulos iin nep
c:ógek. Igy az olasz tudósnak
Arubuisehun egyelőre be kollett
.;mic az eliízeíes teropszernló
vel. Arnboisei látogatása után
Fr'nssetf.o ehnondta, hogy a
S'~'~l1t JI u her-tus-kápol na padló
"atúban k is kőlapot talált. A fel
írat szeriut alatta pihennek .
azok a csontok, amelyeket az'
(~g".'lwTi Szerit Florentin-tem
plom lebontúsnkor tatattak.
köztük .J'eltehetően" Leonardo
csontjai i s, A parkban kis
Loonardo-emlékmű van, ame
lyet Houseave ásatásainak ide
jén állítottak. F'rassetto szeret
te volna legalább futólag- meg
szcmlél ni az olhantolt csontokat,
(le a í'ranr-iu hatósúg-ok erre nem
adtak engedélyt. Pedig - mint
mondotta azt rögtön meg
tudta voltra állapítani, vajjon
egy ember vagy több ernber
«sou tiu i ró l van-e HZÓ s hogy ál
talában alkalmasak-c a csonttua
rudvánvok a mai tudományos
ismeretek és eljárúsok mellett
HZ azouosi tásru. A. legfontosabb
ebből a szempontból természe
tescn a koponya éHa csontváz
uak azok a nagyobb darabjai,
unielvekből a testalkatra követ
keztetni lehet. Leonardo eseté
hen van eg-y kü löuösen szeren
esés k ö r ii lmenv, ami igen meg
künuv ítcné a vizsgálatot. Az ne
vezeteseu. hogy Leonardo önma
gát i s megfestette s ezt a leg
hitelesebb é8 nyilván legtökele
tCHl'bh képmását ma is őrzi a
torinói állami könyvtár,
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SZENT BRIGITTA (Október 8)

Seenl Briuit ta t Brioida, Birqit la ) (f 1.:ÖZ(~1)1IOri skandiuá» l.c
Teszténysél/ legldemelkedőtJIJ ellJJúniség(', sőt Sziónai Seent Katalin
mellett (IZ a1konYHló köz('pkol' lCYlwy!j()/Jb n6i alakja. Pápákka/,
fejedelmekkel állott összekölfelésuen ús euu pillanatra sem szii«!
meg a nisseaéleseket ostoroeni. Szava sokszor kemén.IJ és érdes
roli, mcrt a IJűn út álatúlrol fakadt, de a hú'ő keYHelct útjóriJl
sohasem tért le. Bizonyos, 110.1/.11 Seieua! Szent Katalin mcllett
neki volt lel/nagyo/Jb része az anianon! ]lálmMíy [elszámolásdlia n.

. És amellett ez az "erős asszony", aki lWY)} tellekkclirfa be ne
rét kora történe/ébe, maua »olt a rneqt cstesii]! bensöséy és áh.itai,
A h.itatúruik TZözéppont jában o szcwocdii Kriseí u» állott. Aitól oz
időtől kezdve, hoo» tizéoe« korában elj}} látomásban eliis.ziir 1);1
lantotta meg ,,0 fájdalmak iéritsinak" kereszion fŰiWŐ, vérrel é.~

sebekkel boritott alalcidt, neni tudott tiilJ/Jé szahcululni a ltinsee n
vedés gondolatától. Egész életérc rabio leli annak o Paesionsnú n
nének, mcly először az assisi p01'ercllo ('[etOwn Lánstclt. fel le
n}}ű,qöző erővel s melu példúja nyomán az cyész khői kiiz('pkor
hitéletére ránJJomta bélyeg(". A secnrcdi) Krisztus enrlcsztelésé
re vállalta szigorú a,~z'Retilws !/Jlalwrlatoit: naponkint mJ6nf, he
tenkint néin) napon biijtöll, pénteken kenyéren és uizen és hozzá
e napon keserű {ih'ekkrl tette kescrííl'(' szá:ia izét. Ezek az erény
gyakorlatok eaure közddJ/J »itt é]: öt az rTl' Krisetushoz és sze-ni
Anyjához s lelkében páratlanul gazdag niiseiiku« erei [akasztot
tak fel, mrlJ/bűl lútomása! és ld,jclelltésci, a küzéjllwri. miszli
kának e lebilincselő hajtásai soriadtal: ld. Szent Bri..rlitta azon
ban, mint a «zentek: állaláhan, sokka! lölill koro egyik kiemellccdö
szereplő,jénél. N eki a mai ember számára i s nm bővcn mondan i
való,ja. Ilyen mindcnekelőt.t a cselek)'ő ('S szc1nlélődő élet luirmo
nilcus iisseeh anaolása. Ő illazán Mária és jUúrta »olt cml s.ze
méluben: hiánytalanul teljesitette exaltulamtai és ttirténeti hiva
tását anélkül, hO{jY csák r,IJ.IJ pillanatra is má,qfelrdkezett 1'01na
o családi és trrnplomi szentélyről. lffi ntah;pe volt a jó család
anyának és allondos {jazdasszonynok. NJJolc mlerrnekél, ném}
fiút és ném} leányt, kiizliik 8)'édorszrílJi Secnt Katalint il lell
naouobt: gondossá,q.qal nerelle. lIfintaszcrü lI(fzdál1wdásá~'al vi
szoni biztos alapot vetett klter iedt j(JtrilwnJ/kodásának. Iaaeán
"rosa rorans bonitatem" 1'Oft ő, millI életírója f.r,ja. -b ,q-
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A VIRTI LANTO~

.,,\ l.a rua hajú kis haráthoz
(ísz haj ú kis barút.iu": cl uzmics
l zido rhoz utazik Knz i nezv 1<'e
1'PI](' Punnou halmára 183( ápri
Iisúbu u. Gvőrig, illetve cl önyűig'
hajón megy, ami akkoriban
Inóg' igen nevezetes élmény; s
Koniú rom előtt, Al músnál tisz
telettel pillallt át Virtre és a
dombon a keresztre, "mplYllek
WVl~bell a honhoz hű Baróti
f'eksz ik". S fiilkirtlt: "l\'yug'od
júl békévul, úldo tt iiJ'(~g! s valaki
itt fdmegyell s tudja, lilit tevél
te, és m ikor iuúr, k iúltsu rúd:
Ave! JI ií.--ó,!!:ed tiszteletessé teen
di nevedet, mikor tisztultabb ér
z(;siink írúxidu t már kedvelhet
ni ne m ['ogja is",

Hogy m it tett Baróti Szabó
Dú v id! ~Ieg·tiil'te azt nz útat,
mel, en uvuiuúban Vi rúg BOlW

elek indult el s mel yuek ormán
Berzscuv i áll. Ü a k lussz ik u-r,
giiriig-r/lI II a i versformák iga
zi meghonosi tóju nyelvünkön.
17í3-beIJ m i n t jezsuita úgyneve
zett "harmadik p rúbú.u" volt
Hat]('h Iguúe nevű ko múrom i
rendtársával, s az vúltig biz
tatta, próbúlkozzók Illeg magyal'
verseknek ant ik mórtókro való
szabásával. Baróti, noha ilyes
mire, mint írja, "semmi példát
még akkor a mazvarokban nem
látott" (és Rá.iniss .Iózsef kí,.',6r
leteiről nem tudhatott), végiilis
engedett az unszolásunk s vers
be gvörnöszölte azt az· unekdó
tát, melvr-t erre a célra Rauch
ajúnlott' m-k i. Az adoma elúg
egyszerű: eg'y koszvénves szol
ga, biilcs tanú es szeri n t, kimegy
reggel a temetőbe, hogy jú.iu
hor ember s i rjú.u hurruu.than fii
rödiék s gyógyuJúst nyerjen ; ki
keresi a leg-júlllborabb hírben
állottét s baja H (JIl I javul, vi
szont egy koruisz h ír űún egysze-

riben vis;;zakapja egészségú!,
Nem kevésbbé egyiig'yíí a vers
sem; Szabó azonball - Kazinczy
szavai - "látta a dolog szerell
('sés sikerét s sietett koszorút
fonni azon virágokból, ahonnan
még senki homlokát nem kerí
tették körül a múzsák",

Ma már bizony aligha van ol
vasó, aki e javarész t üdvözlő

vmsekböl és verses levelekből
állú "koszorú" szürke virágaira
kívúnr-si voluu, (csak egy vall
kőz t iik, melvnek nem ártott az
idö H ma is él: "A ledőlt dió
lú.hoz" l'f]j lű ige n HZéll óda); is
kolai cmlékeinkbö! legföljebb
.m uv i L tudunk Barót iról, hogy
a magyal' prozódia, .Jiangmér
sékl és" kerdésében ádáz hal'(~

ha kéveredett két költőtársával,

Rájnissal és RévaivaLEgy k i
esi t végzete is volt ez az u tó
kort illetőleg: kinek voll ta kell
ve egy ilyen avatag tusakodás
poros aktá i k őz] bőngészgctni ~

Pedig már Illaga a "harc" is ér
dekesebb, m in tsern neve sejteti.
N cm volt még véglegesen ki
alakult irodalmi nyelvünk H

minden í ró a maga táji nyelvé
llek jogait és szokásait akarta
érvényesiteni; arra meg éppen
séggel nem volt kész gyakor
lat, melyik szótago t vegyük
hosszúnak, melv iket rövidnek;
hanamérséklés nélkül pedig
mórtókes verset írni nem lehet.
De nem is csuk a mértékről vol t
itt szó, hanem egyáltalán a ve
szélybe jutott magyar nyelvről

s abban mugáról a magyarság
ról. Ezért jutnak cl oly hamar a
vitatkozó felek egymús jó ma
gyar voltának kölcsönös két
sósrbevonúsúig-, s innét a témá
hoz képest szertelen hang, me
lyet m iutha egyenest a hitvitá
zóktól örököltek volna. A prozó-
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dia kérdésében rég megIÍ lIa}JO
dásra jutottunk s a régi kiiz
delern aktái ma múr jobbúru
csak anyelvészt érdeklik , az
egymásnak rontó bajnokok SZt'II
vedélve azonban ma iH clőn

lüktet e poros írásokban az ők
lelőfakéllt forgatott nehéz sza
vak mögött.

Meglehet, Baróti --, ő legulább
így mondia '- sosem kap rá u
vorsírásra, ha a pápa 1773,h:lll
föl nem oszlatja rendjét. ,,?Ilii
tennék? hogy húm valarn i t tá
~'ullla: mikor volt Egy k is
uressegem, vcrsfaragúsha ka
pék" - írja. Hogy lilit ír? Al
talában olvusru it, amit addig- az
iskolák (8 főként jezsuita isko
lák hagyományos gyakorlata
;.:zm'int latinul volt szokás: al
kalmi üdvőzlést, névnapl kij
szöntőt, levelet. Ezek terméSZlJ'

'tllsen nem valami lIIagas kűl

tői témák, kű l öuösen ahogy a
jó Baróti Szubó kezeli őket:
benne a hétközuanokbnu. IL p ró
xáhau, melvből az egyre símúbb
verses fonna sem emeli k i, Ma
gasabb érzés csak egy vonul vé
g-ig szinte vulumennvi sorúu : a
határtalan szeretet' nemzetc és
nyelve i ránt, "Serkellj fel, ma
gY:1r ifjúsúg! ím uemzet i nyel
ved, - I'Jg:, szép uemzutnok bé
lyege, veszni siet. --- 1,'og'j tol
lat, kezdj írúshoz, kez(lj szóba
vegyülni -. Lantos Auol l óvul
nemzeted ajka szerin t. -- Ni nv.
s llelll lesz ellJl~1 teheWsh esz
köz"... Barótinak Illuesenek
úgynevezett esztétikai he('svú
gyai: neki már az is diadal. ha
egyúltalún magyarul ír, s két
szeres, ha masrvmul versel va
laki. Azt, hogy a vers nem
puszta eszköz s a költőnek ma
gasabb igényekkel kell fölIöp
nie, elsősorban önmaaúval szem
ben, majd Kaz inczy hirdeti ös
lleveli elvként a fiatalabb nem-
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zedékekbe. Ő, a kényesebb, lIé
Illet eszté: úkon cxiszolt Í7.lés k(:p
vispliíjp hizonv lIUIII egyszer
"lll'héz "zllgúaknak" találja a
IIlH!!',Ym'(lll-latilloll kíviil se uun i
IIIÚS Ilyelvet Jll'11I ('!'tú, IIlég
1\1 i Itont is fakó latin út í rúshó l
fordító Baróti virúrrait.

Tő]!' >;,lll) egyéhk(·!\ t 11 kiilti,
legjohb pgykorú ar('képe. 17H9
bell Kussúu júl' Kazin('zy selsi)
llolgai kiizt'· blr10zik l'ijll,('reslli
Bnrútit, aki ekkoriball itt tauú r
kod ik. "Termete - írja róla 
lIllIgaH, egyenes, s7.iIraz; hajai
ig'eu lúgy'ak, ritkúk és félig
őszek: orra hOH87.aH ('s vókouv.
szúj[l élességet mutut. foglli rit
kák s ('sintalanok s ithrázat,Ía
csaknem szederjes vel'ességíí. Öl
tözete HUllt sokkal jo lih, lllint
amilyennek Kereszte Iil.J il uosét
festi az evaugél ium. Szohúja
«síu taluu, rendetlen H o lujlú m
pújll miuí.t, 1I1ely (~jjel-mlp]J,tl

usz talún il Il, s l'igója húselede 1(·
től büdös; könyve, ru hú.i». pa
pirosai el vuuuak szó r vu s
ver-seit kopertu-dnrabocskúkrn
oly apró hetükkel írja, hogy
azokon IlIes1p]'s(~g r-l mcu n i. Ü
ugyan nem dadog, dp hcs7.étlj(·t
f'olyóu ak «su kugyun nem nevez
hetném ; igen halkan muurl m iu
den t, amit a Hzújáll kiereszt.
Erkölcsei tiszták, fe(ldhetetle
nek, azt. első tek iutet« i;.: m utn t
ja; s sz i ve azt a huzg ó hazafi
ságot, mctvet az olvasó versei
heli felbilál, valósúgg'al érzi".

Ahogy az egykorú tanúri ru i
llősítési túhlúza tokhól k ideriil :
lelk i ismeretes, jó tn.uár vol t,
nem kellenles előadó és k iss«
mcrev morlcn-ú, de alapos ós
buzgó. Ő magu, uri n t ismetel
tou uwg-éllekelte. uyűguek érez
te II tanítást H többnyire keser
vesen búcsúzott a vukációktól :
('S UjJU pa nusz, h ogy Újra "bell u
kelletik ii ln öm , - Oskolaport



uyel nem, szemeiru lankasztnnoru
ús jaj! Am i ltal-('yohh: ['eslett
erkölcseit hu lluuo m egynek -
S múxu ak is, {>rI n{·Jll(.jy f~ragat

lan, ot rourb» doák nuk . - Csú
n va pm'asJlÍsúg'ún eluvögnö III

rnórsrcnu-t". A nuál SJlÍ vesebben
időzött Virtcr. n Pvherek né l :
F(~rel](·n(q. mujd alln~lk fiúnú l,
egykor tuu itvú.n y áná l. Bene
dnkllÓI, :Ifúig is azpk a legf'r is
sehh ve rxe i, uuu-lvek he n ezekrőt

a "irti nunok ról I;eszól. Nem VH

lami ItJagasHII szúrllyalú művek

pzpk; {'PIlPIl közvetlcnségükbun,
kedves igóllytelen"égüklwlI va n
a varázs uk. Ezekhen a lesrked
vesebb a sahlón {~s n legtiíhb az
élnH'.n:r, a IIPIIl lati n olők ópek
hpz szubo tt, ha nem valóhan lú
tott kóp, a eólhatalú ló jelziJ s az
ízes, IItaga 111 agún «sú í'oudáros
korló humor, A tartózkodó, mo
gorva. IIph{'z mndorú professzor
itt I'öleng'p!l; helezvökeresedik a
Pvber-e...;aládba, s még sok ma
kacs hdegsóg('.re, szembajáru,
lábfújásúra is orvoslást talúl :
.,Ha bú, gond -- Vagy másféle
hetegség- .húnt, jel' Vi r tre. fel
épü lsz: --- Itt lakik a nevetés.
a víg' öröm, élet, (·.g-ószség". VUII
mu latsúu. szórnkozús: ki ránd u
lús példú III n szolllszé(l bátorke
szi szölők 1)(' s hazujövetel onnét,
III ikoris az üreg- taná I' lekéredz
kr-dik a két g-irhes macskavonta
szekérről s gyalog- vág' neki az
útnak, eltéved, heg-ynek nézi az
estében a szánkót; "Csak neki
gőrbitem mag-amat, csak néki
riasztorn --- Lábuimat s látom
végre, hogy enged a hegy. --
Sear ra! kiizt, nunulék, tőm}';'C

találtam" . " - majd "csillagot
kukucsá lvún" árok ha pottyan,
de szerenesere csuk "a kari mún
csusszan le" s Így nem "tekeri
ki nyakát", hunem éjfélre Ill{'
giscsak beér Virtre. Madarú
szut, agarászat s IllÚS úrÜttlun

ked v tel lések közt tölti idejet s
i iliíCIL versct is ír mindről.

részleteikben nem is rosszakat,
jó ízekkol. ÍJles kifejezésekkel,
ked ves öregurassággal : "Már
nekem Csak csendes hely.
kő nv ol vasús, bölcsclkedós,
Nem IllÚS egyéb kell" ... De
Pyber s barátja, Döme Károly
add ig uuszoliák, m íg öregsége
"U nagy m u nkába fog: az
"Aeneis" í'ordítúsábu (s ez má
ig legjobb magyar "Aeneis"
iink) ..JÖhet már Benedek-nap,
"a pal) dombjúról scm síp, sum
t.romliitaszózut nem fog mái na
pon hallatni", mert·a lantos
"gyáva fejét eg-y nagy széles
tengerre vetette" s most "kínló
dik az ólcs - Kősziklák, gya
kor örvénvck s tornvozva tolon
g-ó -- Hullámok közt s a sós
víz torkába szivúrog": mert
m i nrlou idejét Vergiliusszal töl
ti s nem hiáha!. "magyarul fog
szó lani Turnus FJnéáshoz,
akúrhogy fog: ti fogtok adózni
--- Mi ndcn gáIJ(~saikért. Hemeket
nem szoktauak adni -- 1<~gy-két
esztcudők: f:néis római nyelven
- Meunv i ideig készült! fel
nem [ú hatni, nem hólya[j!"
F~zek 11 jóíz ű, zamatos közbe

szólúsok : Üí':l:'k adnak máig va
lami ritka frisseséget a Baróti
Szabó egyik-másik versének.
Mintha csak elszólná magát: a
latinoktól tanult sablon alól ki
tör az egyéniség, a természet, az
a vaskos modor, amin Kazinczy
finnyáskodott, s ami valóban
megannyi "magyarság virága";
táj és népnyelvi szarzemény. Ott
van például az eposz-igénnyel
készült "Komáromi földindulás
ról"; Cinthia-Diána azon husz
szunkodik, hogy a komáromiak
cg-y védenceit, a törököket gú
nyoló kőszűzet állítottak a vár
falra; aztú n egyszerre kifakad,
eg-y ko nuu-om i kofaasszonvhoz
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illő r.amatOfH';;Íg'g'al: "l~n lerneuő
testvérem (t. i. a Nap) után va
lahánvszor ar. ög'en -- Megjele
nek s kocsimon iilvén a földre
lenézek. -- Lássam ezen furat/ulf
.lIllZ szajhát fitt/Jeket hányni 
Orrom alá" ... Dicsőitő verset ír
a magyar h llSílÚl"hor.: nem felej
tei el. hogy "hajú:.;zos". Ráduv
hoz fordulva ar. új múd i n mér
gelődik: ,,1i;Jfajzott csemeték!
árnyékon kap1l i komondor -
Dolga, nem a lelkes Illagyaré"
- kiáltja. Két jlÚsztor társalko
dik e barokk m ű í'a] rcndjc-ruód
ja szermt, evyik korholi» n IIIÚ
sikat: hanem ez egyszerre ki
esik a llIúfnjából:.; rámordul
társára: "Kílllóld. Illeg fejemet s
ne borot oáld aun uira, kérlek!"
S egy Jatinból fordított, Zrinyi
ről szóló iskolu.i szf ujátókhu II

így szól uz egyik síleroplő, m i
után sikerült a kis Zrinv it meg
gYŐíllIÍO: "Jó renden /"0.lJ.1Jon II
«zénánk, már lépre fVl/ódo!l -
A .IJ.1Jermclr' ... S f'olvtathatuók
lapokon út; «suk még- ezt a re
inek sort írjuk ide. lllutatóhu
arról, hog'y IH! cg-('s'l,óhpII ma rn-

d1111d<', \','1':';1' !wvés is akad, van
nak Harótillak részletei, sorai,
11ll'!YI'I;, IIllog'{~rdemlik, hogy
lllegjegyezi.iik őket, Magyar hu
szárok vúg-júk Foksáni mezején
a Wriikiit, :.; «m lik HíI elleuség,
"valalllíllt a dús rét k iur-sc, m i
dőn a Giirh« kaszák remef/ö
,;úlrÍlt h.arsonua metél ik". Mint
ha már Vörösmarty mozdulna a
móg nagYOll· is fiatal nwgym'
hexameter méhóben .. ,

f;jl!Wll i'iílúz(itven eszteude.
hogy Komúrourban Ilwgjelell
tek Burót i "Megjohhított s hő

vitett költeményes muukái",
versei végső kiadása, Arany .Iá
nos johb szerette a vukmcrőhn

korai k i adú.s! szvrte le u i nver
z iő i vu l és földult szórcnd.iével ,
ez kótségkívül d úsabh, bőued

vűbb: az 1802-i pallórozottabb s
olvashatóbh. Aru nv a nyel
vészt s költót utasította Baró
tihoz, R nem élvczotórf, hanem
tanulni és okulni. Mi, ahogy I'

kis évforduló véletlenéból elő

vettük, meg-valljuk, ól vezetet is
találtunk henne. (-r.!

Lisieuxi Szent Ten',

18JllERElJ Uram, ilYarl()sál/onwl: m.indc n rCl/l/eZ föl/eszel/l
muaamban, hOl/N alázatos leszek és mindcn esl« azt kell látnom.
boa» ujra. és ujra II kevélység bűnélse es/cm. Ezen már-már el
kedoeilenedem; de érzem, hogy ez is kevél,lJ.w'.l/l'olna. Rád lU/imat
kozom tehát e(fészen: mindenh.at á 1H1lJiJ, ébreszd !'ijl bennem fl lru z
r/ú törek1Jést erre az erénure; s ho.l/y 'uégtcien irual.nuu! ntCl/(((ijll
hozzá a kemJelmet, add, hal/Y seiinielen csak ezt isrnét.el.ie m: .11:
zusom szelid és alúzatos szive, tedd seinemel hasonlává a SZI

oedhez.

Felelős kiadó: Sík Sándor ._
aIet-nyomda B~d;pest, XI.~Ba.rtók Béla-út 15, - F, v.: Gaál Ferenc - 2157 52



SZERKESZTŐI ÜZENETEK
EVELYN TVAUGH angol író; több ]'eg{~nyp. köztük fűműve,

az "Utolsú látogatás" magyarul if! megjelent. T;}z az öuvallornás "A
damaszkuszi út" cirnű angol kiadvány első kötetében látott napvi
lág-ot 1950-beJ.l; innét vette át számos katol ikus fclvófrat, köztük
az ..Etudex" IS, melv ezévi májusi számúnak {-Ién közölte. Innét
fordítottuk. -~ A szöveg könnyebb mesrórtésúhez.: Pope XVIII.
századi angol klasszikus; racionalista és deista: főművei "A fürt
rablás" című komikus eposza és a Waugh-említette terjedelmes
tankoltemény "Az emberről". Leibniz német filozófus (164fl-1716"
az úgynevezett barokk kor legnagyobb és legjellegzetesebb bölcse
lője.

H. M. A katolicizmus soha nem szünt meg hangoztatni s han
goztatja Illa is, hogy a m isz tika HCIll tőrnesrci kk, hanem a vallási
életnek az a kiválóari magas foka és formája, rnelvr« Isten maga
hívei pgyes kiválasztott lolkeket ; ugyanakkor sosem szűnt meg
óvni a híveket azoktól az egyéniesked(~sekt{)l. azoktól az álmíszti
k us mozzanatok tól. nu-lvek többnviro gőghi)] vagy tudatlansúg-ból
szúrmaznuk s többriv ire tévedésre vezetnek. E. hogy úg-y moud
juk. "vulg-úrmisztika" ellen - melynek az igazilloz semmi köze 
már Av i la i Szerit Teréz erélyesen fölemelte szavát s óva tőle a
lr-lkcket, akril' egyénekhen .ieleutkozett, akár mozualrnakban. 1:Tgyan
akkor viszont az Egyhúz a lpgteljesehh elismeréssel adózott a hi
tP les, valódi mi szt.ikának, melvbeu a vallásos életnek legmaga
sabb fokát látja. Itt sem szabad azonban megelégednünk olyatén
sommás meaállanltásokkal. aminőket ön kockáztat meg. A keresz
tény rrrisztika lénvczének félreismerése ugyanis azt képzelniink.
hogy itt olyasféle jelenRégről van S7,ó. amelyben. mint ön mond
j:l, ..a g'ondolkodó értelmet elhorítják az irrucionális elemek". Ép
peu az a kereszténv m iszt iku legsaj;itosabb jel lcmvouása. hog-y
soha. egy pillanatra sem tagadja meg azt az értelmet. az intellek
tusnak azt 'RZer8}Hít. melvet a kerpsztény filozófia. dél' n t0Tl11Z
mussal. oly k ivú lóa n nagyra becsül. E", kiiliinhen egészen nyil
vánvalóan derül ki maguknak fl misz tikusoknak az irásaibel. egy'
Szent Bernátéiből, Avilai Szent Tprózéihől,Keresztes Szent .Tá
noséiből épp úgy, m i nt a mode rn m iszt.i kusok. az arsi plébáno!'
vagy Lisieuxi Szent 'I'eréz nv.ilatkozataiból. Egy mai tudós a
tenlóg-us .Jean Héritier egyéhként egóRz könyvet szentelt az ön
által megpendített témának "Értelem és miszt.ika" címmel. A misz
t ik usok műveit és írásait nagy alapossúgg'al vizsg-áló tanulmány
végső következtetését - Pg'yhen válaszként az jin aggályaira is -
így foglalja össze egyik ismertetlíje: ..Ha egyedül a sz ív beszól,
n nólkűl. hogya szubúl vokhoz ignzodnók. többnyire csak romokat
h oz létre mind az Egyházban. mind a vi lúgbnn. A szerétet csak
akkor értékes. ha móg legfölségesebb lendiileteibeu tartja a szel
Icm lényeges fegyelmót. A sz ív nyomhan il lúzi ók melegágya lesz,
ha az értelem leveszi róla fékjét. Minden olyan állítólag Istenre
irányuló szeretot, moly sza.k itani akar az értelemmel, csak az em
her mei.{Ísten ítés{'re vezet. Tstent nem lehet értelmetlen szer-etet
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által birtokol u i, m iut a m i nde uknri k vio t is ía k h isz ik : s a sz erctet,
ruely jogosalI visz urinket I s t l'U rI' ll>, jJll"zlIl ú s zer-e tet volna az
ismeret uélk ül , a III i őumugu nk ku l SZl'lId Wlii ('I\'alossúgra tanít.
Ezért az iga zi , nev ük re vul óuun m ólt ó ru ixzt.ik uso k 1l'lIyeges eré
llye az u l ázu t. Bz pedig t t ~rJl\("swtri;l i jtti i'ol'lnú j a JI leg'!lajlú Sll iJk
nuk az e l őtt, ami neui tőlü Ilk val ó, III II i \'úgyninkt (,J riiggetlt'll ii I
hÚTlJ l ránk kötelez ő en, és a m iu ek II n eve igazsúg."

B. ll, A görögből val ó buzgó Iurd ít ús voltakép «su k a XX.
sz áza d ba n indul Illeg. P etrarca például hii szk e í n lnjdou osa és gO\(
dos őrizőjc volt eg y giil'öguyelvű l lius-kuz i ru t nuk , de olvasni
Il elll tudta, lllert g örögül n eru tudott. K örií lbclü l ugyauabball HZ
idó be u II human izu: us. i Ile t ve reuesz úns z idej én iu d ul Illeg' lia ,
In obb m ért ókbcu II kéz i rutok Iem úsol ása útjúu II t uda tos , ter ..' 
szei- ű k öuyvt úru lup ít ás. Y. Mi kl ó« pápa m ég szerze te» korában
ud ossá g okba verte magát, esakh og y k ódexeke t vehessen és ru ú
"ol tathasson.

A, i11 . A bból, hogy az e m beri é lPlI'I II l"iildi (:dékek legllag y o b
bik ának szokás tek iuteui, még ko r úu tscm k üvetkez.i k, h ogy m i n
deut el kelJ k öv etn i e lmú l ás e l őtt ú liú testi é ld u óh úuy bizo.. ,'"
talan nappal , vagy ór úvul vu l ú meghosszubh i t ús« vég ett. Xeiu ke
ve scn talán «sod álk ozvu hu l lj ák, hog," a katol ikus c r k ök -st u n er re
II em kötelez, Ami ly k érlel heteí.le» ha tfl1'ozoU ::;úggnl t i lt.ja a kato
likus erk ük-s ,irtatlan é let sz úud ókos l/H'!Jrürid iléséf, még ha meu t 
l:detleu be iegségTi)I, vagy úgyu('v ezett {'I'tl·kt l'leu é l e tről. teh át
tel-ot ileg vagy lelk il eg' súl)'osuu uvouror ék e urhe r ule térű l \ '011111
is sz», u uu y iru nilles szava a miudeu úrnu való eletbcn tur tú « ér
dek ébeu . Il n te li út a kezelő Ol'\'OS kiiel eutettc, hogy a k ö vetkez ő

sziv r uh um alighuuem vé gez a beteggel , uem s z. iikse g'es anuak a
roh ur u uak beáll takor. tul ún ép p e u éj lle k id ején. ko csiba ülni ÜS
orvost hajszolni és meghosszu bh ítau i a szegí~llY beteg haldokl á
sá t. Ez nem akar elí télése leuui ked ves hozz útartoz ók ul·ha el'e
j i i ke t, is f'el ülmú l ó ipu.rk od ásu i un k, se m a z ..orvosi et ik ának".
a rneiy urru k ötel ezi az orvost, hogy a z u tolso nilfunatig miu deut
k íse re ljeu meg az élei uIPgnwutése órrlek ébcn akkor is, ulikor
('z t már semmi észszcrűség nem .iavn ll.iu. Eza kiiv eikez et es orvosi

ú ll úspout ti sztel etrem éltó éö hasonl ít hatatlanul lllcguyugtatób b.
min t ha a bet eg élt' thc llla rt úsll az Ol'VOS szuhud nlérl ('gel ésérc vol 
ua bízva,

KOVBTKEZO SZAJf A f ,vK flO f, : Uf/lrll/lIi G//ÜI'.fJ,lJ : A szell/ re r
t ise ieie te (/. középkor/mil. - M e!J(,/II l d ..('z (: .~ lI'fJs iillfh La iosr úl. - 
Brisii« Frigyes: Seen! B ernát az író, -- .! " ('fp enDf('"( ,,,,; Ady
Endre, - ljjas An/al: A kinvek olyjf/. - - (;('I'i('; J úzse] I/o/ 'dlúju
stb.
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